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 NOTA INTRODUTÓRIA

Caro leitor.

Com este singelo livro inauguramos a produção científica do Grupo de Pesquisa Teoria da 
Constituição e a tutela dos direitos fundamentais vinculado à disciplina Teoria da Constitui-
ção, que lecionamos no Curso de Mestrado em Direito, do Centro Universitário UNIFIEO.
O propósito da publicação é incentivar e auxiliar os mestrandos em seus estudos acadêmi-
cos, oferecendo espaço para que possam publicar suas pesquisas relacionadas às disciplinas 
do curso, como também possibilitar e incentivar o diálogo acadêmico multidisciplinar en-
tre professores do UNIFIEO e pesquisadores de outras Instituições.

Nesta primeira edição apresentamos os trabalhos dos professores do Curso de Mestrado em 
Direito do UNIFIEO: Dr. João Luiz Barboza, Dra. Elizabeth Nantes Cavalcante, Dr. Rafael 
Oliveira Costa e Dra. Bárbara Ramacciotti em parceria com o mestrando Carlos Renato 
da Silva; dos mestrandos: Raquel Helena de Lima, Valéria Rodolfo de Souza Mello e José 
Roberto Bertoli Filho; do doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, Vinicius 
Barboza.

Sabemos que todo primeiro trabalho se sujeita às inerentes decorrências de ser inicial, como 
os primeiros passos vacilantes da criança. Porém, não haverá os seguintes se os primeiros 
ficarem apenas na intenção. A todos desejamos agradecer a participação e a confiança pela 
iniciativa, agradecendo a professora Elizabeth Nantes Cavalcante pela colaboração no pro-
pósito de unificação dos aspectos formais dos textos. Por fim, entendemos importante con-
signar que os textos não sofreram qualquer interferência na sua concepção material, sendo 
de inteira responsabilidade dos respectivos autores o conteúdo e opiniões neles inseridos.

Nossos agradecimentos ao Centro Universitário UNIFIEO, especialmente o Curso de Mes-
trado em Direito, nas pessoas da eminente professora Dra. Anna Candida da Cunha Ferraz 
e do professor coordenador Dr. Gerson Amauri Calgaro, pela oportunidade que oferece aos 
estudantes e à comunidade jurídico-científica para o desenvolvimento da reflexão aprofun-
dada sobre os direitos humanos fundamentais.

Boa leitura.
João Luiz Barboza
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Guarda da Constituição e seus limites: quem controla o Guardião?

João Luiz Barboza*

Sumário: 1- Introdução; 2- Constituição como norma 
fundamental. 2.1- Conteúdo essencial da Constituição. 3- 
Supremacia da Constituição. 3.1- Supremacia da Constituição 
e a ordem internacional. 4- A Guarda da Constituição. 4.1- 
Guardião da Constituição e seus limites. 5- Considerações finais. 
Referências. 

*Administrador de Empresas; Advogado; Pesquisador; Mestre 
em direitos Fundamentais; Doutor em Direito; Pós-doutor em 
Políticas Públicas; Professor titular da UNIP – Universidade 
Paulista; Professor da graduação e da pós-graduação stricto 
sensu do UNIFIEO. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5427133751615914

1. Introdução

Este texto foi inspirado por uma acalorada discussão presenciada acerca dos limites 
da atuação do órgão responsável pela guarda da Constituição, o Supremo Tribunal Federal 
(STF), enquanto decisor supremo de temas constitucionais, especialmente quando da 
ausência de regramento jurídico apto a proteger lesão ou ameaça a um direito ou posição 
jurídica, ou ainda quando instado a dar interpretação conforme os princípios constitucionais 
para demandas fundadas em mudanças de valores e costumes sociais. A pergunta que 
pairava sem resposta era sobre quem controla o que controla.

O propósito deste texto é, portanto, mais de instigar a reflexão do que oferecer 
respostas, pois que não são raros os temas sobre os quais as decisões ficam a depender 
exclusivamente do entendimento do Guardião1. É, até certo ponto, intuitivo de que o 
Guardião, ou qualquer corte que tenha a atribuição de zelar pela supremacia da Constituição 
de um Estado, haverá de se encontrar em situações tais que terá de agir na solidão causada 
pela falta de respostas às suas indagações de como desatar os nós górdios colocado à sua 
frente, e que somente dele estarão a depender.

Perseguindo esse propósito, parte-se da consideração da Constituição enquanto 
norma fundamental, dando ênfase ao seu conteúdo essencial estabelecidos pelos ideais do 
constitucionalismo moderno. Sendo ela a norma fundamental, a defesa da sua supremacia 

1 Utilizar-se-á neste texto o termo Guardião para se referir ao STF enquanto, e somente enquanto, 
responsável pela guarda da Constituição, nos termos do disposto no seu art. 102.
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se impõe como garantia da higidez do ordenamento jurídico. A partir desse ponto, toma 
importância tratar-se dos atributos do Guardião e tecer considerações a respeito da 
qualificação dos seus componentes, cuja escolha e nomeação reclama o máximo zelo devido 
à importância institucional que o órgão ostenta.

O Guardião não raro enfrenta questões que reclamam decisões para as quais não se 
encontram regras estabelecidas aptas a emprestarem fundamento em que se possa ancorar 
o julgador. O problema se avulta quando tais questões versam sobre direitos fundamentais, 
que têm aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, CF), como ocorria anteriormente à Lei nº 
13.300/2016, quando o julgador se via impelido a dar provimento a mandados de injunção2 
contra omissões do legislador, concedendo ordem para assegurar o exercício de direito 
fundamental. Em tais circunstâncias não se pode atribuir à atuação do Guardião caráter 
de interferência na esfera do Poder Legislativo, pois que terá sido provocado para decidir 
suprindo omissão inconstitucional quando 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 (art. 5º, LXXI, da CF).

Demais disto, a dinâmica dos valores e costumes sociais estão a reclamar flexibilidade 
do texto constitucional de forma a possibilitar a adequação das demandas sociais, sem que 
princípios nucleares da lei fundamental sejam desprestigiados. Daí sobressaírem decisões 
que contemplam mutações constitucionais que, ademais, têm de buscar coadunar anseios 
sociais com a direção que tomam os direitos humanos, que hodiernamente caminham 
em sintonia com a universalização de valores humanos em constante evolução, se não 
em termos universais, ao menos no âmbito da cultura ocidental, na qual está inserida e 
irremediavelmente influenciada a cultura brasileira. 

Destarte, a parametrização dos limites ao exercício da guarda da Constituição há 
que ter em conta os fundamentos que servem de base a ela mesma, dos quais não poderá 
se afastar o Guardião. Portanto, a guarda da Constituição pede implicitamente, antes de 
mais, que o Guardião se faça leal a todo o conteúdo principiológico que dá fundamento ao 
ordenamento pátrio. Para tanto, ousa-se apontar algumas condicionantes da sua atuação 

2 Mandado de Injunção nº 758. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. MARCO AURÉ-
LIO. Julgamento: 01/07/2008. Publicação: 26/09/2008. Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO 
- NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-
-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e 
não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas 
premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. 
Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele re-
velada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À 
SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 
4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial 
do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em 
geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/
search/sjur2314/false Acesso em 27/05/2021.
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que, em última análise, repousa nas fontes paradigmáticas que transcendem o que está 
juridicamente positivado, indo encontrar remanso no direito natural3.

Este breve estudo procura encaminhar-se por uma linha dedutiva, tendo como 
premissas a abordagem da Constituição com seu conteúdo revestido de fundamentalidade, 
seu caráter de norma suprema (sem desconsiderar a interdependência característica das 
relações internacionais atuais), rumando para considerações acerca do órgão Guardião e os 
limites explícitos ou implícitos da sua atuação, o que não se fará sem o apoio doutrinário.

2. Constituição como norma fundamental

Para iniciar este breve estudo cumpre contextualizar, ainda que em apertada síntese, 
o alcance do substantivo Constituição, pois qualquer pretensão que envolva a exploração 
de um tema pressupõe a busca pelo seu entendimento prévio tornando-o inteligível4, sem 
o que o resultado tem já grande chance de comprometimento, mormente quando desse 
entendimento se quer deduzir alguma afirmação minimamente convincente, o que depende 
necessariamente de um saber anterior, e “o Direito é uma ciência que aplica de preferência 
o método dedutivo, enquanto tem por objeto normas que, apreciadas em sua estrutura, são 
objetos ideais, embora não possam ser consideradas meras entidades lógicas”5. 

Das várias acepções oferecidas pelos dicionários, emprega-se aqui o vocábulo 
constituição no sentido de conjunto dos elementos que constituem algo; composição. E este 
algo de que aqui se ocupa é o Estado enquanto ente soberano na ordem internacional. A 
Constituição será, então, o documento jurídico que incorpora as normas fundamentais 
constitutivas desse Estado. Deve-se, porém, partir da evidência de que por mais que 
se esforce, não é factível alcançar um conceito de Constituição que possa ser aplicável 
adequadamente a todos os Estados, vez que seu conteúdo guarda relação com a concretude 
histórica da Comunidade cuja vida regula, não obstante a doutrina contribua com conceitos6 

3 Vale destacar o reconhecimento doutrinário do enfraquecimento da dicotomia direito positivo e direito 
natural. Neste sentido, Ferraz Junior: “Uma das razões do enfraquecimento operacional da dicotomia 
pode ser localizada na promulgação constitucional dos direitos fundamentais. Essa promulgação, o 
estabelecimento do direito natural na forma de normas postas na Constituição, de algum modo ‘po-
sitivou-o’”. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 
dominação. 11. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 135.

4 CÍCERO, Marco Tulio. Da República. Livro I, Capítulo XXXV: “O sentido particular deve estabele-
cer-se bem antes de abordar a questão geral, porque nunca se poderão compreender as qualidades do 
assunto que se discute se não se tem o mesmo na inteligência.”

5 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.150.
6 Para Hesse, “A Constituição é a ordem jurídica fundamental da Comunidade. Ela fixa os princípios 

diretores com relação aos quais deve-se produzir a unidade política e assumir as tarefas do Estado. 
Contém os procedimentos para resolver os conflitos no seio da Comunidade. Regula a organização 
e o procedimento de produção da unidade política e de atuação estatal. Cria as bases e determina os 
princípios da ordem jurídica em seu conjunto”. HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito 
constitucional. Textos selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira 
Mendes, Inocêncio Martins Coelho.  São Paulo: Saraiva, 2009, pg. 86.
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que se caracterizam por contemplar elementos que se presumem essenciais a todo Estado 
que se considere constitucional.

O Estado constitucional, “aquele que só pode atuar nos limites das competências que 
lhe são referidas pela Lei Maior”7, é fruto da superação da supremacia absoluta de um titular 
do poder estatal sobre os súditos, próprio dos Estados medievais. Os ideais de valorização 
dos direitos individuais vêm, em certa medida, inverter essa lógica subordinando o Estado 
a uma ordem jurídica que não retira dele a autoridade, mas delimita espaço de direitos 
individuais que não pode ser por ele violado. Demais disso, o Estado constitucional segue 
evoluindo para ir além do dever de abster-se de interferir imotivadamente de forma 
prejudicial nos direitos individuais, assumindo a obrigação de proporcionar ambiente 
compatível com a redução das desigualdades sociais e de proporcionar condições adequadas 
para que seu povo alcance qualidade de vida condizente com a dignidade humana

É, então, próprio desse Estado constitucional ser juridicamente ordenado por uma 
Constituição, sendo esta portanto, da essência daquele, consoante o entendimento de que “o 
Estado é o direito como atividade normativa, o direito é o Estado como situação normatizada, 
portanto, distinguíveis, mas inseparáveis um em relação ao outro”8. A decorrência lógica 
daí verificada é que o Estado se fundamenta na Constituição, na mesma medida em que é 
nesta que o sistema jurídico normativo encontra seu fundamento de validade9. É, pois, a 
Constituição de um Estado a sua norma fundamental, sua Lei Maior.

A norma fundamental do Estado brasileiro, a Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CF) é, assim, o objeto ideal de cuja apreciação se 
procurará delinear os limites de atuação do órgão que recebeu do poder constituinte 
originário a competência para exercer sua guarda. E dos limites dessa atuação não se 
pode ofuscar a clareza de que se está a tratar da guarda da norma que dá fundamento ao 
ordenamento jurídico do Estado brasileiro, cujo desbordo implica extrapolar a competência 
nela mesma instituída, o que vale dizer extrapolar limites estabelecidos pela própria CF, 
pela própria norma fundamental; e extrapolar a norma fundamental implica romper com 
sua supremacia, que dá sustentação e equilíbrio à ordem jurídica.

7  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 5ª ed. atual. e ampl. São 
Paulo: Celso Bastos Editora, 2002, p. 98.

8 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. tradução: Marlene Holzhausen; revisão técnica: Sérgio 
Sérvulo da Cunha. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF Marins Fontes, 2010, p.266. No mesmo sentido, 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução: João Batista Machado. 8ª ed. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2009, p. 352: “Uma vez reconhecido que o Estado, como ordem de conduta humana, 
é uma ordem de coação relativamente centralizada, e que o Estado como pessoa jurídica é a perso-
nificação desta ordem coerciva, desaparece o dualismo de Estado e de Direito como uma daquelas 
duplicações que têm origem no fato de o conhecimento hipostasiar a unidade (e uma tal expressão de 
unidade é o conceito de pessoa), por ele mesmo constituída, do seu objeto”.

9 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 222. “Se se pergunta pelo fundamento de validade de uma norma per-
tencente a uma determinada ordem jurídica a resposta apenas pode consistir na recondução à norma 
fundamental desta ordem jurídica, quer dizer: na afirmação de que esta norma foi produzida de acor-
do com a norma fundamental.”
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Deve-se, portanto, partir do pressuposto basilar de que a Constituição não autoriza o 
órgão seu Guardião a agir com independência ou liberdade plenas frente ao seu conteúdo, 
tampouco com desmedida restrição ou elasticidade interpretativa, pois assim como guardar 
a Constituição não significa mantê-la enclausurada também não se autoriza extrapolar a 
razoabilidade na observância do seu conteúdo principiológico. 

A guarda da Constituição se impõe de forma objetiva por meio dos instrumentos de 
controle de constitucionalidade. Em muitas situações a corte suprema se ocupa da tomada 
de posição procurando decidir de forma a atender anseios sociais por mudanças de atitudes 
e comportamentos, sempre buscando coerência com o conteúdo normativo constitucional, 
mesmo na carência de preceitos explicitamente estabelecidos, ou emprestando-lhes 
interpretação consentânea com ditos anseios sociais10. Caberá, então, ao órgão Guardião da 
Constituição fazê-lo por meio de interpretação, mantendo-se nos limites do que em maior 
medida lhe autoriza o próprio Texto Maior. Portanto, impõe-se, desde logo, consignar 
que é no conteúdo da própria Constituição onde se devem encontrar os limites da ação 
adequada à sua guarda, pois que se nela é que se encontram os fundamentos de todo o 
ordenamento jurídico, não poderiam os fundamentos da sua preservação serem relegados 
a outra instância. 

2.1. Conteúdo essencial da Constituição

A essência do conteúdo material de uma Constituição, repise-se, não é algo que pode 
ser entendido como padrão aplicável a qualquer Estado, pois é decorrência de fatores que 
são determinados por aspectos culturais e circunstâncias históricas, além de características 
sociológicas que influenciam a autodeterminação do povo, entre tantos outros aspectos que 
devem ser ponderados na apreciação da lei fundamental de um Estado soberano. 

Na origem do constitucionalismo ocidental moderno podem ser encontrados os 
valores essencialmente contemplados como ideal de uma Constituição. A Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC), frutoda Revolução Francesa de 1789, dispõe, 
em seu art. 16, que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição, sendo então da essência da 
Constituição a garantia de direitos e a separação de poderes. 

Entretanto, não se pode desconsiderar que os revolucionários franceses foram 
movidos pelo ideal de superação do antigo regime, do poder absoluto. A superação do 
poder absoluto se alcançaria com a sua separação em três funções independentes: legislativa 
executiva e judiciária; a garantia dos direitos seria alcançada estabelecendo-se um conjunto 
de direitos e liberdades públicas, um conteúdo de garantias jurídicas preservadas da violação 

10 Não é pequena a variedade de decisões do Guardião nessa linha. Exemplifique-se com a 
ADPF nº 132-RJ, de relatoria Min. Ayres Britto, com seus fundamentos encampados pela ADI 
nº 4.277-DF, cuidando do reconhecimento da união homoafetiva como instituto jurídico e com a 
ADPF nº 54-DF, de relatoria do Min. Marco Aurelio, decidindo pela licitude do aborto do feto 
anencéfalo.
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pelo poder estatal, cuja interferência estaria admitida apenas para a garantia de preservação 
de ditas liberdades. Sendo assim, o ideal constitucional era de um Estado mínimo ocupando-
se das funções públicas essenciais, de forma a libertar o indivíduo das amarras do poder 
absoluto dentro dos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, configurando 
um novo tipo de relação entre o súdito e o Estado11. À Constituição estava atribuído o papel 
de contrato jurídico fundamental entre Estado e indivíduos.

Nessa nova relação com o Estado o indivíduo conquista certa autonomia política, 
porém dependente da proteção desse mesmo Estado. É de se notar que o texto da Declaração 
de Independência dos Estados Unidos da América frente à Coroa Inglesa, levada a efeito 
em 4 de julho de 1776, portanto treze anos antes da Revolução Francesa, já contemplava a 
garantia de direitos e liberdades individuais. Assim é que, embora por motivações diversas 
daquelas da Revolução Francesa de 1789, o movimento independentista norte-americano 
buscou garantir liberdades individuais associadas à instituição da soberania popular, pois 
“Na concepção dos chamados Pais Fundadores dos Estados Unidos, a soberania popular 
acha-se, assim, intimamente unida ao reconhecimento de ‘direitos inalienáveis’ de todos os 
homens, ‘entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade’”12.

A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 16 de junho de 1776, já 
contemplava direitos como a vida, a liberdade e a busca da felicidade de todos os homens13, 
exercendo significativa influência sobre os revolucionários franceses14. Não se podendo 
ignorar que os conflitos bélicos pela independência americana contaram com a participação 

11 Interessante observar como Constant coloca em perspectiva essa nova configuração da li-
berdade individual frente ao Estado comparando-a à liberdade dos antigos, que diversamente dos 
interesses individuais a exercia no interesse da coletividade: “Assim, dentre os antigos, o indivíduo, 
quase sempre soberano nos negócios públicos, é escravo em todas as suas relações privadas. Como 
cidadão, ele decide sobre a paz e a guerra; como particular, é circunscrito, observado, reprimido em 
todos os seus movimentos; como porção do corpo coletivo, ele interroga, destitui, condena, despoja, 
exila, marca de morte seus magistrados e seus superiores; como submisso ao corpo coletivo, ele pode, 
a seu turno, ser privado do seu estado, despojado de sua dignidade, banido, condenado à morte, pela 
só vontade discricionária do conjunto de que faz parte. Entre os modernos, ao contrário, o indivíduo, 
independente na vida privada, não é, mesmo nos Estados mais livres, soberano senão na aparência. 
Sua soberania é restrita, quase sempre suspensa; e, se em épocas determinadas, mas raras, durante as 
quais ainda é cercado de precauções e de entraves, ele exerce essa soberania, não é senão para abdicá-
-la. CONSTANT, Benjamin. A liberdade dos antigos comparada à dos modernos. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 79.

12 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, p. 102.

13 Dispõe o item I da Declaração: Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e inde-
pendentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qual-
quer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir 
e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Disponível na Biblioteca virtual de 
direitos humanos, da Universidade de São Paulo, em: http://www.direitoshumanos.usp.br Acesso em 
30/10/2020.

14 COMPARATO, Fábio Konder, op. cit, p. 144.
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aliada dos franceses15, o que em certa medida pode ter contribuído para a luta dos franceses 
por direitos iguais à encaminhada pelos norte-americanos, pois “os fundadores da nação 
pretendiam instaurar a igualdade como ‘modelo’, explicitou Lincoln, ‘que deveria ser 
conhecido e reverenciado por todos os povos (...) constantemente buscado e, ainda que 
nunca perfeitamente alcançado (...) cada vez mais influente”16.

Da evolução das relações que se estabeleceram entre indivíduo e Estado exsurgiram 
novos arquétipos constitucionais, contemplando direitos de várias matizes. A demanda 
pela proteção de tais direitos passa a ter relação direta com a efetividade das normas 
constitucionais que os abrigam. Portanto, o conteúdo essencial de uma constituição já não 
se limita àqueles ideais franceses do século XVIII. As Constituições modernas vão muito 
além da garantia dos direitos e da separação dos poderes, reclamados pela Declaração de 
1789, embora esses dois conteúdos permaneçam inarredáveis do seu conteúdo, sob pena de 
se lhe retirar o sentido. 

A evolução do Estado democrático17 e a consequente construção de conteúdos 
constitucionais que abrigam princípios e valores vinculantes para a ordem jurídica, com 
vistas à dignidade da pessoa humana, conduzem ao neoconstitucionalismo, termo que se 
vem consolidando na doutrina para caracterizar a ênfase a ser dada à força normativa da 
Constituição, prestigiando a preservação dos direitos humanos desconsiderados durante as 
guerras mundiais ocorridas no século passado18.

De todo o contexto pós Segunda Guerra Mundial emergiu a Organização das Nações 
Unidas, em 1945; e dela, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, dando 
nova dimensão à preocupação com os direitos humanos, conduzindo à universalização das 
demandas por garantias dos valores humanos fundamentais. Demais disso, do contexto 
atual as Constituições, mormente as dos Estados democráticos, não podem ser elaboradas 
com as vistas voltadas apenas para a conjuntura interna. Na Era da Informação os valores 
e aspirações individuais são movidos por influências globais que não podem ser ignoradas 
pelas Constituições que assumem característica pluralista e de abertura internacional. E 

15 Como relata Davidson, “Benjamin Franklin já havia sido enviado a Paris para implorar ajuda 
à velha rival da Grã-Bretanha, a França. Os franceses hesitaram, tentando decidir se esses norte-a-
mericanos arrivistas poderiam realmente desafiar o poder da Grã-Bretanha. A vitória em Saratoga os 
convenceu a se unirem aos Estados Unidos na Guerra. isto mais do que ouro acontecimento, mudou 
o rumo da batalha”. DAVIDSON, James West. Uma breve história dos Estados Unidos. Tradução 
Janaína Marcoantonio.  2ª ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2016, p. 89-90.

16 DAVIDSON, James West, op. cit. p. 84.
17 Como observa Barroso, “O constitucionalismo democrático, ao final da primeira década do 

século XXI, ainda se debate com a complexidade da conciliação entre soberania popular e direitos 
fundamentais. Entre governo da maioria e vida digna e em liberdade para todos, em um ambiente de 
justiça, pluralismo e diversidade. Este continua a ser, ainda, um bom projeto para o milênio”.  BAR-
ROSO, Luiz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pg. 42.

18 Cf. MARTINS, Flávio. Curso de direito constitucional. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2017, pg. 66-75.
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daí sobressaem os anseios por garantias de direitos internacionalmente influenciados e 
influenciáveis, demandando um “Estado constitucional cooperativo” 19.

Dessas breves referências se pode concluir que assim como os conteúdos 
constitucionais vêm passando por mudanças, com perspectivas mais abrangentes e 
tessituras cada vez mais abertas, a atuação das cortes incumbidas da guarda da supremacia 
constitucional têm de acompanhar esse processo, de forma a acentuar o afastamento do 
caráter positivista, que outrora balizava o mérito de suas decisões exclusivamente pelo texto 
constitucional. Valores, princípios e tratados internacionais, nomeadamente aqueles que 
tratam de direitos humanos (uns com maior, outros com menor prevalência), passam a ser 
parâmetro de constitucionalidade.

Garantia de direitos

Se a conquista e a garantia de direitos individuais dos norte-americanos não 
dependeram de grandes conflitos isto se deve ao fato de que já faziam parte dos ideais 
dos “Pais Fundadores”. O mesmo não ocorreu com os revolucionários da Francesa. Ali, 
a conquista resultou de batalhas cruentas repletas de simbolismo, dando aos franceses a 
dimensão da marca de uma nova Era, vendo na Revolução um novo início de contagem 
do tempo que sucederia à Era marcada pelo nascimento de Jesus Cristo20. Mas a Revolução 
não ficou imune a críticas ácidas e à repulsa de quem a enxergou como um movimento de 
desmedida violência e abuso das próprias motivações21.

Fato é que a posição dos indivíduos frente ao Estado, e deste sobre a liberdade 
daqueles, não seria a mesma a partir dessas ocorrências que marcaram aquele século. O 
reconhecimento e a valorização dos direitos individuais começam ali, muito embora 
tais direitos ainda fossem demandar muito tempo para se consolidar amplamente como 
direitos fundamentais – assim considerados aqueles assegurados por determinada ordem 
constitucional. Os direitos fundamentais assegurados nas Constituições brasileiras passam 

19 Assim o conceitua Häberle: El Estado constitucional cooperativo es aquel Estado que de 
forma “activa” se ocupa de los demás Estados, se ocupa también de las demás instituciones nacionales 
y supranacionales, así como igualmente de los ciudadanos de sus respectivos países, ciudadanos que ya 
no le son en modo alguno “extraños”, del mismo modo en que su apertura a todo lo relativo al medio 
ambiente se convierte a una “abertura al mundo”. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. 
Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A., 2014, pg. 259.

20 COMPARATO, Fábio Konder, op. cit., p. 127.
21 Neste sentido, se expressa Burke: “Quando todas as fraudes, imposturas, violências, rapinas, 

incêndios, assassinatos, confiscos, circulação compulsória de papel-moeda e todas as classes de tirania 
e crueldade empregadas para promover e apoiar esta revolução produzem seu efeito natural, isto é, 
chocar os sentimentos morais de todos os espíritos sóbrios e virtuosos, os cúmplices desse sistema 
filosófico elevam imediatamente a voz em protesto contra o antigo governo monárquico da França. 
Após terem suficientemente denegrido o poder deposto, prosseguem com seu raciocínio que identi-
fica como partidários do velho regime os que desaprovam seus novos abusos, ou como advogados da 
servidão os que reprovam seus crus e violentos projetos de liberdade. BURKE, Edmund. Reflexões 
sobre a Revolução Francesa. Tradução. Apresentação e notas de José Miguel Nanni Soares. São Pau-
lo: Edipro, 2014, p. 141.
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por significativa evolução e alcançam a máxima amplitude na atual. A dignidade da pessoa 
humana, fundamento do Estado brasileiro (art. 1º, III, CF), constitui base axiológica para 
a defesa desses direitos que têm merecido acurada atenção do Guardião da constituição, 
ainda que se possam verificar demandas com duvidosa invocação desse valor supremo22.

Separação de poderes23

Como já pontuado, para as democracias ocidentais a origem do constitucionalismo 
moderno, que tem como um dos marcos principais o movimento revolucionário francês de 
1789, a essência de uma Constituição está na garantia de direitos e na separação do poder, 
consoante ideais explícitos de superação dos Estados absolutistas. 

A noção das três funções de poder não é recente. Na Bíblia Sagrada encontra-
se escrito, em Isaias 33,22: Porque O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador; o 
Senhor é nosso rei que nos salvará. É claro que daí não se pode pretender retirar a ideia de 
tripartição do poder, mesmo porque essa referência ao Senhor remete ao reconhecimento 
da sua onipotência; ao contrário, a citação serve à conclusão de que no poder soberano se 
concentram a função de julgar, a de legislar e a de administrar. Não é outro o fundamento 
da crença medieval de que os reis recebiam o poder por delegação de Deus, portanto com 
caráter absoluto. 

O entendimento da necessidade de dissolução dessa concentração de poder se faz 
presente séculos depois na filosofia política da antiguidade. Aristóteles24 dedica ao tema 
três capítulos do Livro IV da sua Política, cada um deles para tratar de uma dessas funções 
de poder. Mas é no século XVIII, com Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, 
que a divisão do poder entra em cena de forma mais direta. Em sua obra ontológica Do 
espírito das leis Montesquieu afirma que “tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o 

22 Neste sentido, Canotilho: “Compreendemos a angústia do cidadão brasileiro que consegue 
chegar aos Tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, reclamando ‘o mandado judicial para 
fornecimento de ‘Viagra’ em nome da dignidade da pessoa humana’, mas, por enquanto, a prudência 
jurisprudencial não tem legitimidade para se transformar em instância compensadora de disfunções 
humanas e sociais, como se de órgãos politicamente responsáveis se tratasse. Mais uma vez, as normas 
jurídicas não são declaração de amor” CANOTILHO, J. J. Gomes. O direito dos pobres no ativismo 
judiciário (p.33-35). In CANOTILHO, J. J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; BAR-
CHA CORREIA, Érica Paula (coordenadores). Direitos fundamentais sociais. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 35.

23 Sobre a alusão à separação de poderes não é despicienda, máxime para o presente estudo, a 
contribuição de DALLARI: “Embora seja clássica a expressão separação de poderes, que alguns autores 
desvirtuaram para divisão de poderes, é ponto pacífico que o poder do Estado é uno e indivisível. É 
normal e necessário que haja muitos órgãos exercendo o poder soberano do Estado, mas a unidade do 
poder não se quebra por tal circunstância. Outro aspecto importante a considerar é que existe uma re-
lação muito estreita entre as ideias de poder e de função do Estado, havendo mesmo quem sustente que 
é totalmente inadequado falar-se numa separação de poderes, quando o que existe de fato é apenas 
uma distribuição de funções” (grifos no original). DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria 
geral do Estado. 32ª ed. são Paulo: Saraiva, 2013, p. 214-215

24 ARISTÓTELES. Política. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2017. 
Livro IV, Capítulo XIV, XV e XVI.
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mesmo corpo de principais ou de nobres ou do povo exercesse estes três poderes: o de 
fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou os litígios dos 
particulares”25, tornando-se, neste aspecto, o mentor dos revolucionários franceses de 1789.

A separação das funções de poder assume importância fundamental na concepção 
do Estado de direito. Com a separação das funções legislativa, executiva e judiciária 
do poder, observando entre si os princípios da independência e da harmonia, estará 
assegurado o equilíbrio de forças, com cada uma dessas funções cuidando de preservar 
suas competências ancoradas nas disposições constitucionais. Assim, Legislativo, Executivo 
e Judiciário atuarão em conjunto e se autolimitando pelo sistema de freios e contrapesos apto 
a impedir que um interfira na esfera de competência constitucional do outro. 

A separação das funções de poder evita a concentração deste, garantindo que os 
indivíduos tenham assegurados os direitos e garantias fundamentais e a participação política 
como expressão máxima da cidadania. Na forma republicana de Estado, em que o povo 
detém a titularidade do poder, este é exercido por meio de representantes26, caracterizando 
a democracia representativa.

Essa representatividade tem sua expressão máxima na eleição da assembleia 
constituinte que formará o poder constituinte originário, a quem o povo atribui a 
competência inicial, incondicionada e ilimitada para a elaboração do documento jurídico 
fundamental – a Constituição. Daí exsurgem as competências de cada uma das funções de 
poder a que estão adstritos seus ocupantes. Dentre tais competências não faltam aquelas 
que dizem respeito às reformas que possibilitem à norma fundamental ser adaptável 
às demandas evolutivas da sociedade. De singular importância é o poder constituinte 
originário definir a que órgão competirá a guarda da Constituição, apto a evitar que sua 
supremacia sobre a ordem jurídica seja maculada. Na CF tal competência é entregue ao 
órgão máximo do Poder Judiciário.

Ademais, verifica-se que a CF atende àqueles postulados da DDHC ao estabelecer 
extenso rol de direitos e garantias fundamentais (Título II), e que são Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2º). Daí 
decorre que um magistrado de qualquer das funções de poder deve exercer seu mister 
pautando-se pela observância da unidade constitucionalmente estabelecida, pois que se 
independentes entre si, os poderes devem também preservar a harmonia, de sorte que se um 
não se sobrepõe, tampouco se submete aos outros. O que se deve preservar é a supremacia 
da Constituição.

A importância da separação dos poderes tem relevância para o presente estudo 
na medida em que o constituinte originário delegou ao órgão de cúpula do Judiciário, o 

25 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barão de. Do espírito das leis, Livro XI, capítulo 
VI.

26 Aristóteles já preconizava que “Nas democracias governadas pela lei, os melhores cidadãos 
ocupam as magistraturas mais elevadas e não há lugar para demagogos; mas quando as leis não são 
soberanas, então surgem os demagogos, pois o povo torna-se uma espécie de rei múltiplo, uma espécie 
de unidade composta de muitos cidadãos; a maioria tem o poder em suas mãos, não como indivíduos, 
mas coletivamente”. ARISTÓTELES. Política. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin 
Claret, 2017. Livro IV, Capítulo IV.
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Supremo Tribunal Federal (STF), a guarda da Constituição. Portanto é sobre esse órgão que 
se deve perseguir o deslinde da questão central: os seus limites

3. Supremacia da Constituição

O vocábulo supremacia deriva de supremo, o que está acima, de superioridade 
absoluta, incontestável. E outra não é a posição que ocupa a Constituição na ordem jurídica, 
vez que, como já se apontou, o próprio Estado tem sua ordenação vinculada ao que nela está 
estabelecido.

A percepção da importância da supremacia da Constituição não é recente. 
Encontramos sua defesa nas origens do constitucionalismo moderno27, muito embora 
se possa verificar preocupação com a supremacia das leis fundamentais desde tempos 
antigos. Já na pólis ateniense, nos períodos em que predominava a legislação por decretos, 
se estes contrariassem as leis constitucionais vigentes estariam sujeitos a uma ação pública 
denominada grafè paranômon28.

Entretanto, a supremacia da Constituição não é autossustentável. É dependente de 
aceitação, pois como no dizer de Humboldt, citado por Hesse, ‘[...] As Constituições não 
podem ser impostas aos homens, tal como se enxertam rebentos em árvores. Se o tempo 
e a natureza não atuaram previamente, é como se se pretendesse coser pétalas com linhas. 
O primeiro sol do meio-dia haveria de chamuscá-las’29. A vontade de Constituição é de 
importância fundamental à garantia da sua supremacia, da sua força normativa30.

27 SIEYÈS já afirmava: “A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade sem-
pre legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só existe o direito natural. Se quisermos ter uma ideia 
exata da série das leis positivas que só podem emanar de sua vontade, vemos, em primeira linha, as 
leis constitucionais que se dividem em duas partes: umas regulam a organização e as funções do corpo 
legislativo; as outras determinam a organização e as funções dos diferentes corpos ativos. Essas leis 
são chamadas de fundamentais, não no sentido de que possam tornar-se independentes da vontade 
nacional, mas porque os corpos que existem e agem por elas não podem tocá-las. Em cada parte, a 
Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte. Nenhuma espécie de poder 
delegado pode mudar nada nas condições de sua delegação. É neste sentido que as leis constitucionais 
são fundamentais”. SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Que é o Terceiro Estado? Capítulo V. Texto político 
escrito na França, em 1789.

28  CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito com-
parado. Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Fabris, 1984, p. 50.

29 Wilhelm Humboldt. Apud HESSE, Konrad. Temas fundamentais de direito constitucional. 
Textos selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 130-131.

30 “A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, 
se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida e se, a despeito 
de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, puder identificar a 
vontade de concretizar essa ordem. Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á 
em força ativa caso se façam presentes, na consciência geral – particularmente, na consciência dos 
principais responsáveis pela ordem constitucional –, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas 
também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)”. HESSE, Konrad. Op. cit., p. 132.
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Quando a Constituição está conforme com a vontade, vale dizer, quando a 
Constituição não é imposta, mas se apresenta como fundamento de juízos de valor 
decorrentes da vontade humana31, e sendo essa vontade humana representativa do grupo 
social a cuja organização jurídica a Constituição dá fundamento, ainda que a folha de papel 
desaparecesse, na metáfora do incêndio criada por Lassalle32, a Constituição permaneceria 
viva na sociedade porque expressão dos seus valores inarredáveis.

O texto da CF é reflexo dos anseios da sociedade brasileira pela superação do regime 
de exceção que a reprimia havia mais de vinte anos. Embora seu preâmbulo não constitua 
norma impositiva, da sua leitura33 é possível depreender as circunstâncias que inspiraram 
os constituintes na busca da superação da repressão à democracia naquele período. 

Inegável, portanto, que a CF é expressão da vontade da sociedade brasileira que lhe 
empresta legitimidade e deseja preservar sua força normativa. E ao Guardião da supremacia 
constitucional cumpre a nobre missão de preservar essa vontade de Constituição.

3.1. Supremacia da Constituição e a ordem internacional

Na ordem interna a Constituição é a norma fundante que “cria ou reconstrói o 
Estado, organizando e limitando o poder político”34, e sua supremacia se espraia por todo 
o ordenamento jurídico, negando validade e impedindo que qualquer ato jurídico subsista 
quando contrário aos seus princípios fundamentais, vez que como norma fundante ela se 
posiciona no ápice da “imagem espacial da supra-infra-ordenação”35.

Entretanto, há muito que a dinâmica da ordem internacional situa os Estados 
numa posição de interdependência, subordinando-os aos ditames das normas do Direito 
Internacional Público (DIP), que disciplina suas interrelações. Imaginar um Estado 
soberano isolado da ordem internacional seria o mesmo que negar o próprio poder do 
Estado, a sua existência, vez que ela – a soberania – não é “propriamente um poder do 
Estado, mas é uma qualidade que se empresta normalmente a este poder”36, e as relações 
internacionais reclamam de forma crescente o que se poderia qualificar de cedência 
recíproca, em detrimento da soberania. 

31 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 19.
32 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 9ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

2014, p. 20.
33 É a íntegra do referido texto preambular: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em As-

sembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

34 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 75.

35 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 247.
36 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit., p. 94.
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Se na ordem interna a supremacia da Constituição é intrínseca à estruturação 
do Estado e, portanto, do poder soberano, disciplinando o exercício deste, não é menos 
evidente que a ordem internacional atual é pautada pela garantia e preservação de valores 
humanos que devem ser reconhecidos como fundamento da matriz jurídica global. Os 
tratados internacionais são a principal fonte do DIP, cuja adesão vincula seus signatários, e 
o pacta sunt servanda constitui princípio fundamental universalmente reconhecido nesse 
ramo do Direito37; portanto, norma cogente do DIP. 

Nesse contexto de interdependência, as Constituições e sua interpretação não têm 
como fugir ao caráter integrativo inspirado por valores que vão além daqueles preservados 
nacionalmente. As relações internacionais têm relevância na própria estabilidade nacional 
demandando dos Estados, na visão de Häberle, “el grado de predisponibilidad com que se 
encuentra listo para practicar la solidariedad acudiendo cada vez que existan situaciones que 
hagan peligrar la paz mundial”38.

Esse autor entende que esse tipo de Estado já é uma realidade, e é essencial para a 
estabilidade futura. Entende ele que, para o Estado constitucional cooperativo, deixa de fazer 
sentido o monopólio das fontes jurídicas, pois que tanto a legislação como sua interpretação 
vão “abriendose de forma progressiva a procedimientos jurídicos internacionales y a la 
interpretación de la normativa jurídica efectuada a nivel internacional e supraestatal”39. 
Nesse sentido importa referir também o entendimento desposado por Neves ao tratar do 
constitucionalismo transversal, trazendo como exemplo que “em termos de racionalidade 
transversal, as cortes dispõem-se a um aprendizado construtivo com outras cortes e 
vinculam-se às decisões dessas”40.

A CF traz dispositivos que demonstram que o constituinte originário elaborou o 
Texto com olhos voltados para uma Constituição que contemple a ordem internacional. 
Como exemplo, citem-se o art. 4ª, inciso IX, afirmando o princípio da cooperação entre 
os povos para o progresso da humanidade e art. 5º, § 2º, dando ênfase à abertura do leque 
de direitos fundamentais ao dispor que os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Admite, ainda, a 
possibilidade desses tratados adentrarem a ordem interna dando-lhes equivalência de 
emenda constitucional quando aprovados segundo o rito de aprovação desta, consoante 
o art. 5º, § 3º, dispondo que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, ampliando 
o bloco de constitucionalidade, vale dizer, os dispositivos que em conjunto com o texto 
constitucional formam o bloco paradigmático do controle de constitucionalidade.
37 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, da 

qual o Brasil é signatário, adota referido princípio dentre os seus, reforçado no art. 26: Pacta sunt ser-
vanda. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé.

38 HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudio preliminar y traducción de Emilio 
Mikunda-Franco. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A., 2014, pg. 261.

39 HÄBERLE, Peter. Op. cit. p. 288.
40 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 119.
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Portanto, o órgão Guardião da CF está vinculado à observância dos princípios 
nela abrigados, mas não pode desconsiderar sua abertura que prestigia a cooperação 
internacional e incorpora os direitos humanos que sejam reconhecidos por meio de tratados 
internacionais.

4. Guarda da Constituição 

Sendo a Constituição a norma ápice e fundamental do ordenamento jurídico, é 
também fundamental que sua supremacia seja preservada, de modo a impedir que ato 
normativo de qualquer espécie contrarie de maneira impune o seu conteúdo textual e 
principiológico, também aquilo que se conexiona com compromissos expressamente 
assumidos perante a ordem internacional, mormente aqueles reconhecidamente vinculados 
aos seus valores fundamentais.

O constituinte originário brasileiro atribuiu ao STF a competência de preservar a 
supremacia da Constituição. Tal atribuição vem expressa no texto constitucional quando 
dispõe, em seu art. 102, caput: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...). Da redação já se percebe que a competência do 
STF não se restringe à guarda da Constituição, pois que recebeu várias outras competências 
originárias, além das recursais.

Ressalte-se que o controle de constitucionalidade em sentido amplo não está restrito 
ao STF, vez que o sistema de controle de constitucionalidade pátrio adota um sistema misto, 
com o controle concentrado exercido por via de ações interpostas perante o STF e pelo 
controle difuso exercido, incidenter tantum, por qualquer juiz ou tribunal. De toda forma, 
não se ocupará aqui desses aspectos, restando oportuno registrar que ao STF cabe a guarda 
da Constituição em última instância como órgão dela Guardião e, portanto, responsável 
institucional pela preservação da sua supremacia.

Advirta-se, ainda, que não se ocupará aqui de discorrer sobre as disposições 
constitucionais sobre a responsabilidade administrativa ou criminal dos componentes 
da Corte, individual ou coletivamente, vez que o cerne da indagação é se existem limites 
jurídicos, valorativos ou transcendentes à sua atuação, e como se pode aferir tais limites – se 
é que se pode – partindo de parâmetros estabelecidos pela própria CF.

4.1. Guardião da Constituição e seus limites.

Invariavelmente encontram-se nos manuais de Direito Constitucional as 
características do poder constituinte originário. Este, nos Estados democráticos, recebe 
do povo detentor do poder a incumbência de escrever a lei maior – a Constituição –, 
tendo para tanto, competência inicial, ilimitada e incondicionada. Tais características no 
seu conjunto configuram a condição necessária e suficiente à criação de uma nova ordem 
jurídica, consoante a oportunidade de estruturação de um novo Estado ou a reestruturação 
da ordem jurídica de um Estado existente, em que a Constituição se encontra de tal forma 
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incoerente com os valores e princípios e anseios que a sociedade passa a exigir mudanças 
inalcançáveis por meio de reformas da Constituição vigente, impondo-se uma nova ordem 
constitucional. 

Porém, ao considerar essas características é de se ponderar que o poder constituinte 
originário exsurge da sociedade, e que dela faz parte. Assim, uma assembleia constituinte, 
que é composta por representantes do povo, traz na essência da sua composição as limitações 
impostas pela busca apriorística do bem comum norteada por valores transcendentais. 
Nessa dimensão, fundada na busca de um benefício universalizante, pode-se dizer que 
nem mesmo um poder ilimitado deixa de se impor limites; assim também, nem sempre um 
poder limitado escapa de eventual necessidade de ultrapassar limites, mormente quando 
guiado por legítima e imperiosa motivação. É com estas premissas que se pretende perquirir 
os limites do Guardião.

Não é demais lembrar que os órgãos judiciais devem pautar-se pela evidência de 
que o monopólio da função jurisdicional pelo Estado representa “uma passagem gradativa 
da solução dos conflitos individuais, do plano da força bruta para o plano da força ética”41, 
tendo sempre presente o senso de justiça. O Poder Judiciário é o braço do Estado que 
tem legitimidade para exercer a força, a coerção. Porque escoradas no Direito, as decisões 
judiciais, após transitadas em julgado, pesam sobre aqueles aos quais se impõe de forma 
irremediável, como se expressa no jargão jurídico: decisão judicial não se discute; cumpre-
se. Portanto, ao se desincumbir das suas atribuições o julgador, seja monocraticamente ou 
como integrante de órgão colegiado, há de ser consciente do peso da sua decisão, que tanto 
poderá versar sobre bagatela quanto sobre valores sublimes como a liberdade, ou em dadas 
circunstâncias, sobre a vida. Avulta a importância das decisões que concernem à norma 
fundamental, que a todos afeta.

Para refletir sobre os limites do Guardião da Constituição, partir-se-á do próprio 
texto constitucional de onde emergem parâmetros de atuação funcional a sinalizar que 
a nenhum órgão ou função de poder é licenciada atuação desmedida. Tome-se como 
ponto de partida a recusa de qualquer hipótese que considere, a priori, o Guardião um 
órgão com poderes ilimitados, ou de ele assim se considerar, o que equivaleria a espoliar 
da Constituição sua supremacia. Seguindo esta trilha pode-se proceder à averiguação de 
competências atribuídas pelo constituinte originário que revelam limitações explicitas ao 
Guardião. 

Pode-se iniciar pela consideração de que o Judiciário, enquanto incumbido da 
administração da justiça (também assim o Guardião), está vinculado aos princípios 
explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, 
da CF). Ao dispor sobre as competências do Guardião, o supracitado art. 102, em seu § 2º, 
estatui sobre a vinculação de suas decisões de mérito no controle de constitucionalidade42. 

41 REALE, Miguel, op. cit., p. 679.
42  É a íntegra do dispositivo: § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitu-
cionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
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Do texto sobressai que a vinculação está limitada aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, dela 
excluída, portanto, o Poder Legislativo. E não poderia ser em sentido diverso, pois que 
demais do poder de legislar em sentido contrário a tais decisões – como já reconhecido 
pelo Guardião43–, ao Congresso Nacional foi atribuída, pelo constituinte originário, a 
competência de poder constituinte derivado reformador, vale dizer, de reformar o próprio 
texto constitucional, nos termos do art. 60, § 2º, da CF.

Como limitação explícita cuidou-se também de impedir decisões monocráticas 
sobre a constitucionalidade de leis ou atos normativos do Poder Público ao estabelecer a 
reserva de plenário prevista no art. 97, da CF44. Há que se ter em conta, ainda, o princípio 
da inércia, expresso pelo brocardo latino nemo judex sine actore; ne procedat judex ex officio, 
com  dispositivo correspondente no art. 2º do Código de Processo Civil45. Essas referências 
são bastantes (mas não exaurientes) para demonstrar que o texto constitucional não abriga 
competência ilimitada ao Guardião.

Ao órgão máximo do Judiciário, o STF, máxime enquanto Guardião da Constituição, 
essa atribuição alcança medida excelsa. Portanto, excelsa deve ser também a estatura cívica 
dos seus membros. Tem o Guardião a atribuição de decidir com caráter de fundamentalidade 
ao interpretar e decidir, dando a última palavra sobre a constitucionalidade de leis ou atos 
normativos, além daquelas situações em que a sociedade busca respostas para questões 
sobre as quais não há clareza constitucional.

Assim, surgem situações em que o Guardião é chamado a se pronunciar sobre 
questões para as quais não encontra respostas no texto constitucional, e uma vez provocado 
não poderá se furtar a dizer o Direito. Quando instado a decidir e não for possível se 
orientar de forma explícita pelo texto constitucional, após buscar apoio para suas decisões 

43 Efeito Vinculante e Poder Legislativo. A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão pro-
ferida pelo STF em ação declaratória de constitucionalidade ou direta de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal não alcançam o Poder Legislativo, que pode editar nova lei com idêntico 
teor ao texto anteriormente censurado pela Corte. Perfilhando esse entendimento, e tendo em conta o 
disposto no § 2º do art. 102 da CF e no parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99, o Plenário negou 
provimento a agravo regimental em reclamação na qual se alegava que a edição da Lei 14.938/2003, 
do Estado de Minas Gerais, que instituiu taxa de segurança pública, afrontava a decisão do STF na 
ADI 2424 MC/CE (acórdão pendente de publicação), em que se suspendera a eficácia de artigos da 
Lei 13.084/2000, do Estado do Ceará, que criara semelhante tributo. Ressaltou-se que entender de 
forma contrária afetaria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o legislador, reduzin-
do o último a papel subordinado perante o poder incontrolável do primeiro, acarretando prejuízo do 
espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo, bem como criando 
mais um fator de resistência a produzir o inaceitável fenômeno da chamada fossilização da Constitui-
ção. Rcl 2617 AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 23.2.2005. (Rcl-2617). Disponível no Informativo 
nº 377, do Supremo Tribunal Federal.

44 É o dispositivo: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público.

45 Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015: Art. 2º O processo começa 
por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
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nos princípios e valores constitucionais implícitos, e ainda assim a consciência lhe reclamar 
maior reflexão, o Guardião há de buscar o norte das suas decisões na fonte última em que 
se inspira “um ato constituinte”, naquela que Kelsen se refere como norma fundamental 
pressuposta 46. Em tais situações de dificuldade decisória extremada é que sobressai a 
magnificência da corte responsável por interpretar e expressar a vontade de constituição que 
permeia a sociedade. É, então, de se esperar que o órgão Guardião seja composto pelos mais 
qualificados indivíduos que se possam encontrar dentre os componentes da sociedade.

Por isto, é razoável que se espere do Presidente da República,  que tem a competência 
constitucional para escolha e nomeação, bem assim daqueles que têm a competência para 
aprovar a escolha, os Senadores (art. 101, p. ú, da CF), que tenham como critérios para 
elevar à condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não apenas os parâmetros 
“notável saber jurídico e reputação ilibada” (caput do mesmo art. 101), mas que vão além, 
no sentido de alçar a tão elevada função homens que tenham evidenciado ao longo da sua 
carreira o “desejo de ser justo”, no sentido em que Aristóteles emprega o termo47.

Isto porque os componentes da corte suprema devem inspirar na sociedade não 
apenas a sapiência inerente a todo homem que se dedicou aos bons estudos e buscou 
preservar sua reputação, mas que mereça o reconhecimento público por prezar o bem comum 
e pelo senso de justiça48. De um magistrado, mormente daquele que tem a competência 
para dirimir conflitos em face da norma fundamental do Estado, é de esperar que além 
de bom cidadão seja também homem bom, posto que estas virtudes não se encontram 
necessariamente juntas em todos os homens49. Sua atuação enquanto componente do órgão 
Guardião deve estar pronta a dar as respostas que o constitucionalismo moderno reclama, 

46 Neste sentido: “Como esta norma fundamental não é uma norma querida e, por isso, tam-
bém não pode ser uma norma querida pela ciência jurídica (quer dizer: pelo sujeito que faz ciência 
jurídica), e tal norma (melhor: a sua afirmação) é logicamente indispensável para a fundamentação da 
validade objetiva das normas jurídicas positivas, ela apenas pode ser uma norma pensada, e uma nor-
ma que é pensada como pressuposto quando uma ordem coercitiva globalmente eficaz é interpretada 
como um sistema de normas válidas” (grifamos). KELSEN, Hans, op. cit., p. 227.

47 “Segundo a opinião geral, a justiça é aquela disposição de caráter que torna as pessoas pro-
pensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e a desejar o que é justo; e de modo análogo, a 
injustiça é a disposição que leva as pessoas a agir injustamente e a desejar o que é injusto”. Aristóteles. 
Ética a Nicômaco. 1129- a.

48 Vale aqui lembrar as palavras de Schmid, trazidas por Bachof: “Temos de aprender de novo 
que a justiça está antes do direito positivo e que são unicamente as suas categorias intocáveis pela 
vontade do homem que podem fazer das leis direito – seja o legislador quem for, um tirano ou um 
povo. Velar por isso é a nossa função, a função própria dos juristas. Se a esquecermos, degradamo-nos 
em auxiliares e servos do poder”. Karl Schmit, Congresso Jurídico de Constança, 1947 (DRZ 1947, 
205 ss., 206). Apud BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais. Cimbra, Portugal: 
Edições Almedina, 2007, p. 45, nota de rodapé 58.

49 “Todos devem ter a virtude do bom cidadão – assim, e só assim, a Cidade pode ser perfeita; 
mas não terão todos a virtude de homem bom, visto que reconhecemos que na boa Cidade os cidadãos 
não serão necessariamente homens bons”. ARISTÓTELES. Política, p. 102-103.
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em que a interpretação tópica50 é crescentemente demandada, o que constitui ambiente fértil 
às inferências sobre o que se convencionou chamar de ativismo judicial51, o que constitui 
maior razão para a prudência jurisdicional. 

Nesse ponto, é de fundamental importância relembrar que o Guardião, tanto quanto 
qualquer órgão julgador, não poderá se furtar ao dever de decidir sobre as questões que 
lhe são submetidas. E nessa tarefa terá de perseguir interpretação que expresse os anseios 
da sociedade, mas que não se afaste daquela vontade de constituição que deve impregnar a 
fundamentação das suas decisões porque incorporará o conteúdo jurídico fundamental. 
Se o constitucionalismo moderno impõe ao Guardião interpretação de profundidade 
axiológica, não podendo, entretanto, desprezar o conteúdo normativo, a fundamentação 
das suas decisões ganha maior grau de complexidade. 

5. Considerações finais

A democracia, claro, não é basquete de rua. Democracias têm regras 
escritas (constituições) e árbitros (os tribunais). Porém, regras escritas 
e árbitros funcionam melhor, e sobrevivem mais tempo, em países em 
que as constituições escritas são fortalecidas por suas próprias regras 
não escritas do jogo. Essas regras ou normas servem como grades 
flexíveis de proteção da democracia, impedindo que o dia a dia da 
competição política se transforme em luta livre52.

É parte do jogo democrático a possibilidade que tem cada indivíduo de manifestar 
seus anseios e suas insatisfações com decisões que passam a nortear a vida em sociedade. 
Mas é também parte do jogo democrático a prevalência da vontade da maioria, que não 
se finda com a escolha dos representantes do poder popular, mas que vai se materializar 
nas atitudes e comportamentos dos eleitos. E muitas dessas atitudes repercutirão por longo 
espaço de tempo, como a escolha e nomeação de magistrados cujas garantias constitucionais 
contemplam a vitaliciedade.

50 A tópica pretende proporcionar orientações e recomendações sobre o modo como se deve 
comportar numa determinada situação caso não se queira restar sem esperança. Esta constitui-se, 
portanto, a técnica de pensar problematicamente. VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma 
contribuição à investigação dos fundamentos jurídico-científicos. Tradução Kelly Susane Alflen da 
Silva. Porto Alegre: Fabris Editora, 2008. P. 93-94.

51 Neste sentido, Barroso: “Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos estados Unidos e que 
foi empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da Suprema Corte durante os anos 
em que foi presidida por Earl Warren, entre 1954 e 1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revo-
lução profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas nos Estados Unidos, conduzida 
por uma jurisprudência progressiva em matéria de direitos fundamentais. Todas essas transformações 
foram efetivadas sem qualquer ato do Congresso ou decreto presidencial”. BARROSO, Luís Roberto. 
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise 
crítica da jurisprudência. 6ª ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 369-370.

52 LEVITSKY, Steven. Como as democracias morrem. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 
103.
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A Constituição configura o contrato social pelo qual a sociedade, por intermédio de 
representantes, institui – elege – as normas jurídicas norteadoras da sua convivência. Esse 
contrato carece de cuidados para que não seja alterado ao bel prazer de grupos isolados 
e que seja preservado de ingerências oportunistas. Por isto sua guarda é confiada a um 
órgão com essa competência. Ao Supremo Tribunal Federal, órgão colegiado de cúpula do 
Judiciário, compete a guarda da Constituição brasileira. E nesse mister, o Guardião está 
sujeito às críticas emergentes das decisões que em raríssimas vezes cairão na graça de toda 
a sociedade.

Tendo esse órgão a palavra final sobre constitucionalidade é normal que se 
questione quais são os seus limites decisórios. E esses limites nem sempre estão claramente 
estabelecidos no contrato social. É, então, necessário que os componentes desse órgão 
colegiado sejam escolhidos e nomeados dentre os nacionais mais bem qualificados. Dessa 
escolha, aprovação e nomeação a participação do povo detentor do poder é remota, porém 
não inexistente, vez que realizada por seus representantes diretamente eleitos – Presidente 
da República e Senadores.

Como o Guardião enfrentará questões cujo limite decisório pode estar ou não 
expresso no texto constitucional, necessário se faz que os componentes desse órgão gozem 
da confiança da sociedade, que será inevitavelmente associada à história de vida de cada 
um deles. Mas é necessário considerar que ainda que possa ocorrer desvios, os julgamentos 
resultantes de um órgão colegiado (no caso, onze Ministros) termina por refletir considerável 
grau de razoabilidade, por mais polêmicas que sejam as matérias que lhe são submetidas.

Conclui-se, então, que alguns fatores sobressaem como limitadores ao Guardião, 
embora outros possam ser considerados: a) os pressupostos constitucionais – maturidade, 
reputação ilibada e notável saber jurídico; b) pressupostos axiológicos inerentes ao homem 
de bem: zelo por sua biografia e pelo bem comum; c) virtude. 

Acrescente-se que da mesma forma que o poder constituinte originário apenas 
encontra seus limites na norma pressuposta, transcendente, o mesmo se espera do Guardião 
naquelas hipóteses em que a Constituição com os valores e princípios que alberga não seja 
suficiente para a solução dos dilemas decisórios.
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1. Introdução

A implementação de uma agenda ética para o setor privado e para o setor público 
é salutar para a democracia. O modelo burocrático de gestão administrativa para o setor 
público, apesar da preeminência com relação à eficiência, bem como a preocupação com 
a impessoalidade e o tratamento isonômico, cedeu lugar a gestão administrativa gerencial, 
com vistas a conferir maior efetividade aos ideais e valores democráticos, abrindo espaço 
para modelos de governança no melhor atendimento do interesse coletivo.

A Constituição Federal de 1988, no art. 37, estabelece o exercício da gestão pública 
vinculada a princípios constitucionais, não obstante a limitação do gestor público pelos 
valores democráticos e pela ética funcional. No entendimento de que a gestão pública não 
se resume apenas no dever-ser, pautado no ordenamento jurídico constitucional e infra-
constitucional, mas numa governança de responsabilidade, a gestão pública democrática já 
nasce vocacionada à uma ordem de valores éticos universais. 

Dessa forma, a responsabilidade administrativa deve vir pautada no devir, ou seja, 
na gestão responsável de se antecipar aos riscos administrativos, uma vez que a abordagem 
pela responsabilidade exige uma ética democrática associada aos princípios constitucionais 
de garantia a permearem e a fundamentarem toda e qualquer atuação gerencial na esfera 
pública.
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Esse artigo tem por escopo a análise das perspectivas da gestão e da governança pú-
blica a partir de uma reflexão ética e principiológica, pressupostos que legitimam a atuação 
dos gestores estatais; protagonistas nos diversos níveis da Federação no âmbito dos três 
poderes.

Na primeira parte do artigo discorre-se, de forma breve, sobre ética pública e ética 
privada, tendo em vista que tanto no setor público quanto no setor privado a boa gestão não 
pode prescindir da ética. Essa diferenciação se faz necessária face aos campos de aplicação 
da ética em ambos os aspectos. 

À vista disso, enquanto a ética pública visa um padrão de moralidade da gestão pú-
blica voltado ao compromisso ético para com a sociedade; desprovido de pessoalidade e 
com a máxima transparência, a ética privada, por sua vez, orienta-se para a ação humana 
individual, cujo compromisso inclina-se às aspirações de conduta autônoma baseada no 
crivo pessoal, ou seja, alinhada à subjetividade. Assim, na esfera privada, as consequências 
de atitudes antiéticas, embora afetem outras pessoas, dizem respeito ao próprio sujeito.

No exercício da gestão pública o foco é o interesse público, com vistas ao bem estar 
da coletividade, portanto, o controle e a fiscalização nas tomadas de decisões são imprescin-
díveis para a concreção dos princípios constitucionais norteadores da atividade pública. Por 
essa razão, decidiu-se, no presente trabalho, dedicar um segundo capítulo a esses princípios 
que compõem a agenda democrática no âmbito da gestão pública.

Gestão pública e governança são assuntos atinentes ao terceiro capítulo do artigo, 
pois, embora constituam uma interface necessária, não se confundem; daí a importância de 
delinear suas características. Enquanto a gestão consiste em uma nova forma de adminis-
trar em esfera colaborativa para obtenção de resultados, a governança surge para melhorar 
os padrões de qualidade de gestão a fim de alcançar níveis qualitativos para o setor público; 
com maior transparência e acessibilidade aos mecanismos de controle e fiscalização da ges-
tão estatal. 

Ao se desenvolver um capítulo sobre gestão e governança públicas, abre-se a opor-
tunidade de trazer uma reflexão prática sobre a normatização da atuação pública a partir de 
valores éticos universais adjuntos aos ideais principiológicos.

O último capítulo deste artigo traz à análise a Lei n. 13.303/2016. Esta Lei imprimiu, 
no âmbito público, os princípios da boa gestão e da governança corporativa às empresas 
estatais, selando, dessa forma, o compromisso ético-normativo na edificação de um pro-
cesso democrático mais afinado com a moralidade e a transparência no exercício da gestão 
pública.

2. Ética pública e ética privada 

A terminologia da palavra ética surge do grego, ethos, e, portanto, pode ser definida 
como disposição de caráter ou de alma, na qual o objeto é o modus operandi de ser ou de se 
comportar.  
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O ethos comporta duas dimensões: uma individual e outra social. Na esfera indivi-
dual, fixa-se a realidade histórica constitutiva da própria evolução do ser humano em sua 
singularidade, cuja ordem de valores insere-se na sua subjetividade de disposição e capaci-
dade de análise na esfera da autodeterminação. Na esfera social, há uma vinculação com-
portamental voltada às expectativas externas, de sujeição aos hábitos e costumes cujo trato 
social varia de acordo com a aceitação do grupo social dominante. 

Ambas as dimensões se encontram determinadas pelo progresso histórico-social, e, 
permitem o desenvolvimento de condições necessárias para as mais diversas correntes de 
conhecimento de epistemologia ética. 

Dessa forma, a ética surge do saber ético1 e como tal, tem sido o alicerce estrutural 
do trajeto civilizatório.  

Dado que a ética tem como ponto de partida o comportamento moral dos seres hu-
manos em sua realidade histórica na convivência com os seus semelhantes, e  que vem si-
tuada no tempo e no espaço; da mesma forma ocorre com os princípios e as normas morais, 
tendo em vista que se alteram ao sabor das mudanças sociais, políticas e culturais. 

Desse modo, mudam-se as concepções de comportamento num dado período da 
história; em constante ebulição de costumes e regras. Assim, o que antes era considerado 
um bem, hoje passa a ser considerado um mal, e vice e versa, promovendo uma espiral evo-
lutiva nos cânones morais das sociedades, com vistas a superação dos desafios existenciais. 
Conforme ilustra Adolfo Sánchez Vázquez: “... a passagem da sociedade primitiva para a 
sociedade escravista torna possível, por sua vez, a ascensão para uma moral superior.”2 

Da política escravagista à exploração do capitalismo (propriedade privada dos meios 
de produção) e, com o advento da revolução industrial (séc. XIX), caminhou-se até a revo-
lução tecnológica (bens imateriais: informação e comunicação). Nessa toada, o movimento 
constitucionalista e o movimento democrático imprimiram o ideal de fruição de direitos 
de liberdade e de igualdade em meio a organização normativa erigida pelos seres humanos 
no decorrer dos séculos. O sistema democrático, outrossim, pautado no consenso geral de 
anuência política, se projeta no âmbito das relações individuais e coletivas. E com o surgi-
mento dos Direitos Humanos, reproduzidos e incorporados nas Constituições democrá-
ticas, foi possível relativizar o poder estatal, no exercício da soberania política interna e 
externa dos países.

Nesse cenário surge o fenômeno político da representação, importante componente 
do princípio democrático e assentado na soberania popular e na política soberana de um 
povo. A representação política erige-se numa dimensão ética justificadora dos postulados 
normativos baseados em juízos de valor. Assim, a representatividade expressa um agir au-
tônomo vinculado à soberania popular, porque vem jungida ao processo democrático san-
cionador das liberdades. Nas palavras de J. J. Gomes Canotilho:

1  VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos de Filosofia IV. Introdução à Ética Filosófica 1. São Paulo: 
Edições Loyola, 1999, p. 57.

2  VAZQUEZ, Adolfo Sánchez Vázquez. Ética. Tradução: João DellÁnna. 37ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira: 2017, p. 54.
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A representação democrática significa, em primeiro lugar, a auto-
rização dada pelo povo a um órgão soberano, institucionalmente 
legitimado pela Constituição (criado pelo poder constituinte e 
inscrito na lei fundamental), para agir autonomamente em nome 
do povo e para o povo.3

Á vista disso, o compromisso com a ética no processo democrático tem por bem 
agregar valores outros que superam a esfera normativa, uma vez que incorpora normas de 
ordem ético-sistemática de responsabilidade dos governantes. 

A autorização constitucional da representatividade, na qual é conferido ao gover-
nante e aos seus representantes o exercício de um poder, por óbvio legitima a delegação 
jurídico-formal de agir em nome do povo; entretanto, o estreito limite entre os fins e os 
interesses do povo e os fins e interesses do Estado é que compromete todo o exercício de 
governo, haja vista estar circunscrito a um dever ético.

Nesse ponto, interessa diferenciar a ética pública da ética privada. Apenas para fins 
didáticos, pode-se entender a primeira como ética social e a segunda como ética individual. 
Nesse sentido, verifica-se que o objeto da ética pública se situa no campo da moralidade 
pública, traduzindo-se como moralidade jurídica4 vindo objetivada pela normatividade ju-
rídico-ético-constitucional. 

A ética, no âmbito do comportamento humano, orbita, assim como o direito, em tor-
no da vida em sociedade. Como bem define Adolfo Sánchez Vásquez, a ética é “uma esfera 
do comportamento humano”.5 O Direito, assim como a ética, se relaciona ao comportamen-
to humano e, portanto, arcabouço de regras e princípios que regulam a vida em sociedade. 
Vê-se, portanto, que há íntima relação entre regras morais e o Direito, haja vista que ambos 
regulam comportamentos6; muito embora possuam esferas diferentes de atuação, vincu-
lam-se a comandos de ordenação e orientação de conduta humana.7

Considerando que na democracia, além da liberdade, a igualdade impera como con-
dição de equidade e justiça; a ética, no processo democrático, por sua vez, vocaciona-se 
a insuflar valores de liberdade e da igualdade para a construção de uma sociedade justa, 
plural e segura. 

3  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Portugal, 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 293.

4  José Afonso da Silva ao usar esta expressão ensina que a moralidade pública não significa necessaria-
mente que o ato legal seja honesto. Nesse sentido, segundo ele, “A lei pode ser cumprida moralmente 
ou imoralmente. Quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém 
deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que se está produzindo um ato 
formalmente legal, mas materialmente comprometido com a moralidade administrativa. SILVA, José 
Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 668.

5  VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez Vázquez. Ética. Tradução: João DellÁnna. 37ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira: 2017, p.23.

6  VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez Vázquez. Ética. Tradução: João DellÁnna. 37ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira: 2017, p. 97.

7  BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica. Ética geral e profissional. 14ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2018, p. 60.
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É de notar, portanto, que a ética também é parte do conjunto democrático. Isso se 
dá porque na condução da vida pública, a ética pública se destina a fins, que por certo que 
não estão afeitos às aspirações individuais; logo, parece correto afirmar que tantos os meios 
quanto os fins da gestão pública comprometem-se, em sua objetividade, com os valores 
sociais constitucionalmente positivados.

A ética privada, por outro lado, vincula-se a autonomia do sujeito como um fim em 
si mesmo, na máxima kantiana de um imperativo moral e categórico: “a moralidade é a 
única condição sob a qual um ser racional pode ser um fim em si mesmo: porque só através 
dela é possível ser um membro legislante no reino dos fins.”8

A ética privada, na esteira de uma ética pautada na conduta individual e intrasub-
jetiva, vincula-se a conduta de natureza pessoal e, portanto, não se encontra determinada 
pelos parâmetros de realização de meios e fins, conforme justifica Eduardo C. B.  Bittar. 
Na verdade, adiciona, trata-se de uma “ética de fins”, que se distingue da ética do consenso 
radicada na presença do diálogo, tendo em vista que esta última se volta para interesse do 
que é comum, coletivo, de interesse geral.9

 O consenso e o interesse geral, no campo ético, provoca o comprometimento da éti-
ca com a moralidade pública (objeto da ética pública). O campo da moral, na ética pública, 
deve corresponder à integridade da gestão; elemento indispensável na elaboração das leis, 
dos processos judiciais decisórios e da implementação de políticas públicas.

Não há dúvida de que a gestão pública deva estar subordinada a princípios cons-
titucionais e procedimentais, nos mais diversos setores da função pública. Assim, as deli-
berações governamentais, bem como a executividade das decisões no âmbito da governa-
bilidade e das decisões de Estado, estarão adstritas aos limites da dimensão normativa de 
natureza ética com vistas a erigir uma moralidade pública. 

3. Gestão Pública e princípios constitucionais.

A gestão remete à noção de administração e ao ato de gerenciar, seja por meio do 
planejamento e controle, seja pela padronização de processos ou pela visão estratégica na 
arte de organizar e estruturar atividades. Daí pode-se distinguir a gestão que se preocupa 
com os meios de produção com vistas a resultados e a gestão que prioriza a organização do 
trabalho. De todo modo, ambos os tipos de gestão inclinam-se a buscar uma racionalidade 
organizacional sistêmica vocacionada a fins específicos.

A gestão pública, vinculada ao desenvolvimento de políticas públicas, tem como fim 
o interesse público e à satisfação da coletividade; os cidadãos, por conseguinte, são os desti-
natários das ações realizadas pela Administração Pública no exercício da gestão. 

8  KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Tradução: Guido Antônio de Almeida. São Paulo: 
Discurso Editorial: Barcarolla, 2009, p. 265.

9  BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica. Ética geral e profissional. 14ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2018, pp. 80-82.
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Dentre os fundamentos constitucionais que alicerçam a gestão pública estão: a lega-
lidade, a separação dos poderes, a participação social além dos princípios constitucionais 
que fundamentam a Administração Pública Direta e Indireta.

Legalidade

A legalidade é a viga mestra das normas jurídicas. Este princípio constitucional en-
contra-se no art. 5º, inciso II e no art. 37, caput, ambos da Constituição da República, cons-
tituindo-se como molas articuladoras do estado democrático de direito. Vale ressaltar que 
um Estado Democrático não prospera sem um regime principiológico de legalidade, pois 
toda base de sustentação da norma jurídica está, de forma irresistível e inarredável, cingida 
a esse princípio.

No âmbito da executividade, o princípio da legalidade é a espinha dorsal do Direito 
Administrativo. Sem a observação da legalidade, a democracia não prospera. Em outras 
palavras, se o princípio da legalidade não estiver presente tanto no exercício da representati-
vidade quanto no exercício da gestão pública, a fim balizar e sustentar os interesses envolvi-
dos, todo processo democrático restará comprometido. Maria Sylvia Zanella Di Pietro defi-
ne este princípio como “uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais”. 10

Á vista disso, a legalidade, como viga mestra a direcionar a atuação pública, vincula 
toda e qualquer atividade administrativa (art. 37, caput, CF), tanto na esfera funcional, no 
âmbito da gestão pública, quanto na esfera política, no alcance técnico da gestão. 

Separação de poderes

De acordo com J.J. Gomes Canotilho:

O princípio da separação e da interdependência dos órgãos de so-
berania tem, assim, uma função de garantia da constituição, pois 
os esquemas de responsabilidade e controlo, entre os vários órgãos 
transforma-se em relevantes factores de observância da constitui-
ção.11

Vê-se, portanto, que, diferentemente do que acontece com a modalidade de concen-
tração de poderes, a separação de poderes implica numa divisão de funções, conformando 
uma espécie de “especialização funcional”12 e atribuindo a cada poder um papel jurídico. 
Vale aqui a observação de que no século XVIII, a Declaração dos Direitos do Homem e 

10  DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28ª Ed., São Paulo: Atlas, 2015, pp. 97-
98.

11  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coim-
bra, Portugal: Almedina, 2003, p. 889.

12  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2007.
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do Cidadão (1789) teve a preocupação de expressar o princípio da separação dos poderes 
como garantia de direitos de uma sociedade livre, portanto, princípio indissociável do cons-
titucionalismo. 

Embora os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário detenham funções típicas, 
com atribuições que lhes são próprias, não significa que eles sejam absolutos, face a indis-
pensabilidade do equilíbrio entre as esferas de poder. Ainda que sejam distintos quanto às 
suas funcionalidades, harmonizam-se quanto às finalidades democráticas. 

É fato que para uma eficiente gestão pública, o Estado deve estar aparelhado em 
todos os níveis organizacionais, cujas competências, em suas diferentes áreas de atuação, 
estejam orientadas pela finalidade precípua que é alcançar os objetivos republicanos. 

Desse modo, a gestão pública deve vir orientada pela boa governança, na exigência 
de que índices de eficiência sejam implementados na estruturação das políticas públicas. 
Por outro lado, é preciso lembrar que a responsabilidade no trato da coisa pública e nas 
relações jurídicas entabuladas entre Administração Pública e a iniciativa privada, são parte 
de uma agenda ética para o bom exercício da gestão.

Dessa forma, as instituições públicas devem pautar suas ações sob a ótica de uma 
ética pública, cujo compromisso deve estar de acordo com as boas práticas de governança.13 

A boa governança, portanto, deve permear toda e qualquer atividade empreendida 
pelos entes públicos, em todas as esferas dos Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Participação social

No âmbito da implementação de políticas públicas, a boa gestão, aliada a boas práti-
cas de governança, pressupõe identificar as reais necessidades de uma sociedade. 

Para isso, é imprescindível a implementação de estratégias que favoreçam a opera-
cionalidade dos instrumentos de gestão aptos a identificar indicadores de desempenho que 
propiciem controle e fiscalização da gestão pública.  Significa dizer que as ferramentas de 
gestão favorecem a prestação de contas à sociedade e conferem a alavancagem necessária 
para o exercício da democracia participativa.

Nesse sentido, o processo colaborativo evidencia uma gestão descentralizada na to-
mada de decisões. Sabe-se que a administração centralizada é pautada no modelo tradi-
cional de uma liderança única a ditar regras. Essa visão de gestão é concentrada na esfera 
absoluta de que o único responsável pelos resultados é aquele que está no comando central.

A administração pública gerencial, com vistas a gestão colaborativa, tem o condão 
de aperfeiçoar o exercício da cidadania pela participação social, nas tomadas de decisões. 

As Constituições democráticas priorizam a participação social, tanto no âmbito le-
gislativo quanto à iniciativa de leis (art. 61, § 2º, CF). Na esfera executiva, diversos são os 
canais de atuação da sociedade na gestão pública (audiências públicas, conselhos e comi-
tês gestores de políticas públicas). Na esfera judicial, o cidadão exerce sua ingerência nas 

13  A governança, mais conhecida como um arcabouço de regras de boas práticas de gestão tem 
por escopo mitigar riscos, corrigir falhas e conferir transparência à gestão, entre outros.
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questões públicas por meio de mecanismos hábeis a promover a participação cidadã nas 
questões jurídicas e políticas (Ação Popular e Tribunal do Júri).

O espírito colaborativo, portanto, é de vital importância para a boa gestão públi-
ca porque auxilia na promoção de boas práticas de governança, pois, além de fortalecer a 
confiança nas instituições públicas, legitima as ações governamentais e os procedimentos 
internos e externos com o apoio da sociedade.

Moralidade

O princípio da moralidade é um princípio constitucional basilar na esfera da Admi-
nistração Pública (art. 37, CF). Esse princípio conduziu eticidade e probidade à gestão da 
coisa pública, uma vez que imprime percepção moral administrativa nas relações internas e 
externas da Administração Pública

Assim, da mesma forma que ética pública não se confunde com ética privada, a mo-
ralidade administrativa não se confunde com a moralidade individual, porquanto esta se 
refira a uma subjetividade estranha ao sentido moral que se persegue na esfera pública. 

A moral administrativa está conectada aos deveres intrínsecos à função ou ao cargo 
público, sendo eles: os deveres de boa-fé, de probidade, de lealdade e de comprometimento 
no exercício das atividades administrativas. 

Segundo Hely Lopes Meirelles “A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, 
pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública”.14 De fato, o princípio da 
moralidade não se desvincula da legalidade, pressuposto indispensável no âmbito adminis-
trativo e jurisdicional; nem se desvia da boa-fé objetiva, pois que se encon tra atrelada aos 
deveres anexos que permeiam as relações jurídicas institucionais. Para citar alguns: legíti-
ma confiança, lealdade e colaboração mútua - ícones indispensáveis à boa gestão da coisa 
pública. 

Publicidade

Segundo Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da publicidade, ínsito no art. 37 da 
Constituição da República, “exige a ampla divulgação dos atos praticados pela Administra-
ção Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.”15 

Nessa esteira, este princípio vincula-se de forma indissociável ao direito de informa-
ção, ou seja, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse de toda a 
coletividade. Tanto a publicidade quanto a informação são princípios constitucionais vin-
culados à boa gestão pública.

Como já aventado, a ideia democrática é a de participação social, portanto, associada 
a gestão colaborativa, no sentido de controle, fiscalização e interação com relação às toma-
das de decisões pelo Poder Público. Extrai-se, portanto, que o princípio da publicidade já 

14  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed., São Paulo: Malhei-
ros, 2010, p. 90.

15  DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28ª Ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 105.
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nasce vocacionado ao acesso à informação dos atos públicos; parte do modelo gerencial 
de gestão colaborativa e transparente. Assim, o acesso à informação, bem como o compar-
tilhamento das informações que interessam a coletividade é substrato de uma boa gestão 
pública.

O exercício da gestão pública, no trato das informações de interesse público, deverá 
considerar que da tutela do direito à informação (art. 5º, XIV, CF) decorrem outros direitos. 
Assim, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, CF) e o direito de obter certidões (art. 5º, 
XXXIV, “b”, CF) são premissas constitucionais indissociáveis da proteção das liberdades 
fundamentais que qualificam a cidadania.  Da mesma forma, o acesso à informação (Lei 
n.12.527/11), princípio fundamental que deve nortear o modelo gerencial governamental. 
Assim aduz José dos Santos Carvalho Filho:

Negado o exercício de tais direitos, ou ainda não veiculada a 
informação, ou veiculada incorretamente, evidenciada estará a 
ofensa a direitos de sede constitucional, rendendo ensejo a que 
o prejudicado se socorra dos instrumentos constitucionais para 
garantir a restauração da legalidade – mandado de segurança (art. 
5º, LXIX, CF) e o habeas data (art. 5º, LXXII, CF).16

Sabe-se que toda decisão administrativa deverá ser motivada, tendo em vista que 
qualquer atuação na esfera administrativa estará adstrita não apenas à lei, mas aos princí-
pios vetores constitucionais da Administração Pública. Entretanto, no tocante à gestão pú-
blica e à boa governança; pressupostos éticos aliam-se ao arcabouço normativo com vistas 
a incluir contornos mais transparentes e conferir maior confiabilidade à atuação gerencial. 
Dessa forma, viabiliza-se a entrega dos resultados esperados pela coletividade com otimiza-
ção de custos e gestão factível de riscos. 

De fato, a publicidade é o fio condutor que estabelece os padrões mínimos de trans-
parência e de confiança nas instituições públicas. Inobstante o papel da legislação e das 
normas regulatórias no desempenho da gestão pública, o monitoramento com respeito à 
qualidade da gestão só ocorrerá por meio do acesso às informações e dados que possam em-
basar a racionalidade democrática e propiciar ao cidadão e à sociedade um maior controle 
dos processos gerenciais públicos.

Eficiência

A Emenda n. 19, de 1998, inseriu o princípio da eficiência (art. 37, caput, CR) como 
um dos princípios constitucionais que orientam a atuação administrativa. Este princípio, 
segundo José Afonso da Silva, não insere um conceito jurídico, mas econômico, 17 haja vista 

16  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed, São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 26.

17  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2007, p. 671.
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que tem por escopo, não a qualificação da norma em si, mas as atividades desenvolvidas no 
âmbito da gestão pública

Assim, por exemplo, a eficiência administrativa se liga à ideia de custo/benefício e 
à operabilidade da função administrativa quanto aos recursos e meios empregados. Desse 
modo, a presteza quanto ao fornecimento de um serviço, bem como a transparência das 
informações, a celeridade, a qualidade e a probidade se tornam elementos indissociáveis 
desse princípio, consistente com o dever (ou ônus) da boa gestão pública.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao analisar o princípio da eficiência, aponta para sua 
natureza híbrida: por um lado o “modo de atuação do agente público” e por outro o modo 
de realização dos atos – “modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pú-
blica”. 18 Desse modo, as estruturas de controle são essenciais para a boa gestão, além dos 
mecanismos técnicos avaliativos que possam contribuir para um melhor desempenho dos 
gestores e eficiência na implementação de política públicas. 

A eficiência dos órgãos públicos ostenta a qualidade da boa gestão quando agrega 
valores que nem sempre se encontram albergados expressamente na ordem normativa; são 
eles, entre outros, os deveres anexos à boa gestão pública, os deveres de cooperação e de 
colaboração institucional, a confiança legítima, a eticidade, o respeito e a boa-fé aplicada à 
gestão pública.

Impessoalidade

Para explicar o princípio da impessoalidade, José dos Santos Carvalho Filho destaca 
que ele se encontra atrelado ao princípio da finalidade, conforme dispõe19:

(...)
o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interes-
se público, e não se alcança o interesse público se for perseguido 
o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma 
atuação discriminatória.

Com efeito, o princípio em comento inclui a finalidade precípua da Administração 
pública, mas também se encontra jungido à não discriminação; um dos pilares da ética 
individual e da ética pública. A Administração Pública, no âmbito da gestão, conecta-se a 
liberdade e a igualdade; princípios articuladores do tratamento isonômico e da boa gover-
nança na esfera pública.  

Não é demais ressaltar ainda que, aliado ao princípio da impessoalidade, encontra-se 
o princípio da moralidade. Vê-se, com efeito, que o ethos institucional sujeita todos esses 
princípios, pois que convergem à indissociabilidade ética adjacente ao exercício da gestão 

18  DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28ª Ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 116.
19  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed, São 

Paulo: Atlas, 2013, pp. 20-21.
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pública. É de notar que colaboram para extirpar os interesses conflituosos que maculam o 
desempenho da boa gestão na esfera pública.

 O conflito de interesses na área pública contamina tanto os atos administrativos, 
quanto os judiciais e legislativos, tornando-os incompatíveis com o exercício e o ônus da 
boa gestão pública.

Parte da doutrina dedica-se a defender que o princípio da impessoalidade está vin-
culado à entidade e não àquele gestor que pratica o ato. Ao analisar a grandeza jurídica deste 
princípio e a higidez do espaço público, a coletividade e o bem comum servem de baliza 
para o exercício da imparcialidade.

A imparcialidade, nesse sentido, impede que o Gestor Público atue concedendo pri-
vilégios, uma vez que, no exercício funcional, não deve incorrer em atitudes discriminató-
rias que subvertam a moralidade pública. 

Na esfera administrativa, José Afonso da Silva citando Agustín A. Gordillo, assevera 
que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, não sendo, portanto, as 
atividades administrativo-governamentais privativas do funcionário ou da autoridade que 
as realiza e, complementa: “A personalização vale assim para imputar ao funcionário uma 
falta e responsabilizá-lo perante a Administração Pública, a fim de que esta lhe imponha a 
punição cabível”.20

Para uma gestão estruturada na sustentabilidade do sistema normativo, a impes-
soalidade é a chave mestra, pois viabiliza a confiança e a segurança necessárias às relações 
ético-democráticas para o exercício da gestão pública. 

4. Gestão e governança públicas.

A governança corporativa21, como modelo de gestão responsável, muito difundida 
nas empresas privadas, com o advento da Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016), passa a ser 
implementada na esfera pública; mais especificamente, na Administração Pública. 

Genericamente, o termo governança se definiria como a forma de administrar ou or-
ganizar processos e pessoas. A governança corporativa guarda estreita relação com a gestão 
pública, tanto nas formas de organização quanto na perseguição dos resultados pretendi-
dos, tendo, entre outros propósitos, maior controle e transparência no exercício da gestão; 
eficácia na utilização dos recursos e na prestação de contas.  

Para uma análise de governança, Brainard Guy Peters destaca, dentre outras funcio-
nalidades, quatro importantes funções fundamentais a serem realizadas: estabelecimento 
e coordenação de metas, implementação e responsabilização. E explica: as metas, no caso 

20  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª Ed., São Paulo: Malhei-
ros, pp. 667-668.

21  A governança corporativa refere-se a forma como as empresas privadas são gerenciadas e 
administradas, considerando que devam ser administradas com transparência,  prestação de contas, 
responsabilidade, simetria de informações e cumprimento de normas e da legislação.
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da gestão pública, são de natureza coletiva e, portanto, dependem de programas governa-
mentais. Os meios para se alcançar objetivos mais amplos e metas subsidiárias são menos 
consensuais, de forma que as tensões geradas na fase de estabelecimento de metas devem 
necessariamente enfrentar os fatores de coordenação e coerência.22

A segunda fase de governança, segundo esse autor, inclui atividades do setor público 
e do setor privado, portanto, as metas devem ser coerentes e de forma coordenada para que 
não incorram em custos excessivos e desnecessários. O terceiro elemento, segundo Brai-
nard Guy Peters, refere-se à capacidade do setor público e dos seus parceiros privados na 
implementação das metas. Assim: “Diferenças políticas também atrapalham as tentativas 
de reproduzir soluções de governança mais coerentes, como partidos diferentes que contro-
lam os ministérios ou níveis de governo podem inibir a cooperação.”23 Em nível nacional, a 
coerência dentro do setor público é um desafio a ser enfrentado.24

Por fim, a responsabilização das ações do poder público, para Brainard Guy Peters, 
é tema central no processo democrático, tendo na avaliação o requisito geral e necessário 
para que se promova uma melhoria contínua na implementação de políticas públicas e na 
atuação dos agentes envolvidos.25

Como se vê, a governança não se destina apenas à iniciativa privada, tendo em vista 
pode ser aplicada a toda e qualquer organização. No tocante ao setor público, a governança 
está atrelada a eficácia e efetividade na gestão da coisa pública. Essa premissa torna-se extre-
mamente relevante quando se trata de serviços públicos, monopólios naturais e “suportes 
estratégicos de interesse nacional, sejam ele econômicos, ou não.”26 

 A governança, é de notar, faz gerar uma cultura gerencial de responsabilidade e con-
trole com vistas a alcançar os melhores e mais eficientes resultados no exercício da gestão 
pública, tanto no tocante aos recursos públicos mobilizados pelo Estado quanto na presta-
ção de serviços públicos à coletividade. 

22  PETERS, Brainard Guy. O que é governança? Revista do TCU 127, Mai/Ago, 2013, p. 30. 
Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/87Acesso em: 19 nov 
2020.

23  PETERS, Brainard Guy. O que é governança? Revista do TCU 127, Mai/Ago, 2013, p. 31. 
Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/87Acesso em: 19 nov 
2020.

24 PETERS, Brainard Guy. O que é governança? Revista do TCU 127, Mai/Ago, 2013, p. 31. 
Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/87Acesso em: 19 nov 
2020.

25  PETERS, Brainard Guy. O que é governança? Revista do TCU 127, Mai/Ago, 2013, p. 32. 
Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/87Acesso em: 19 nov 
2020.

26  THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antonio Pedro. FGV São Paulo School of Economics. 
Working Paper 513. CCGI, n. 17, p. 09, out 2019. A OCDE e as empresas estatais. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/28451/TD%20513%20-%20A%20
OCDE%20e%20as%20Empresas%20Estatais_FinalTN.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 
23 nov 2020.
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A preocupação em desenvolvar uma gestão pública com ética e com eficiência fez 
com que o Tribunal de Contas da União (TCU) elaborasse um guia: Referencial Básico de 
Governança. Nele, o TCU destaca para a governança no setor público a partir de: (i) meca-
nismos de liderança; (ii) estratégia e controle de avaliação; (iii) direcionamento e monitora-
ção da gestão. Todos esses mecanismos corroboram para a condução de políticas públicas 
e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Além disso, conforme dispõe o guia do 
TCU, a governança deve ser observada sob quatro dimensões: 

	Sociedade e Estado;
	Entes federativos, esferas de poder e políticas públicas;
	Órgãos e entidades; e
	Atividades intraorganizacionais.27

O sistema de governança, segundo o TCU, “reflete a maneira como diversos atores se 
organizam, interagem e procedem para obter boa governança.” Nesse sentido, estão envol-
vidas no sistema de governança, as estruturas administrativas; desde a alta administração 
até os setores de gestão tática e operacional, além das instâncias externas (auditoria inde-
pendente) e internas (auditoria interna, comissões e comitês, ouvidoria) de apoio, socieda-
des e partes interessadas.28

Se a governança, preocupada com o processo decisório, vincula-se a conferir maior 
efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior economicidade (otimização racional 
dos recursos disponíveis), a gestão, por sua vez, integra os processos organizacionais (pla-
nejamento, execução, controle e ação) preocupando-se com a eficácia no cumprimento de 
metas além do aumento na eficiência das ações com vistas ao melhor custo-benefício. 29

Assim, gestão e governança na esfera pública se complementam e se constituem 
como elementos indissociáveis para a estruturação do modelo gerencial administrativo 
contemporâneo, de forma a melhor atender os anseios da coletividade. O comportamento 
do gestor público respalda-se na assunção de valores que estejam comprometidos com a 
atuação ético-jurídica, no pressuposto de que o tratamento equitativo e isonômico de todas 
as partes interessadas é parte do processo democrático.

27  Governança no TCU. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/governanca/home/. Acesso 
em: 19 nov 2020. In: Referencial Básico de Governança. Aplicável a Órgãos e Entidades da Admi-
nistração Pública. 2ª versão. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, 
p. 26.

28  Governança no TCU. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/governanca/home/. Acesso 
em: 19 nov 2020. In: Referencial Básico de Governança. Aplicável a Órgãos e Entidades da Admi-
nistração Pública. 2ª versão. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, 
p. 28

29  Governança no TCU. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/governanca/home/. Acesso 
em: 19 nov 2020. In: Referencial Básico de Governança. Aplicável a Órgãos e Entidades da Admi-
nistração Pública. 2ª versão. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, 
pp. 31-33.
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5. Análise prática da Lei de Governança das Estatais.

A Lei n.13.303/2016, mais conhecida como Lei de governança das Estatais, dispõe 
sobre os mecanismos de transparência e de governança para empresas públicas e socieda-
des de economia mista e de suas subsidiárias, nas esferas: Federal, Estadual, Municipal e do 
Distrito Federal que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens 
ou de prestação de serviços, mesmo para aquelas atividades econômicas que estejam sob o 
monopólio da União. 

A medida excepcional de permissão de exploração econômica por empresas do Es-
tado tem previsão constitucional, no art. 173 da Constituição da República, cuja imposição 
estabelece obediência a dois requisitos: imperativos de segurança nacional ou relevante in-
teresse coletivo. 

Note-se que, a partir do momento em que essas empresas passam a atuar no merca-
do, passam a trabalhar em regime de concorrência com as empresas privadas. Nesse caso, 
é preciso se valer de mecanismos jurídicos que possam assegurar o tratamento igualitário e 
isonômico para um factível equilíbrio de mercado.

A Lei das Estatais estabelece regras mais criteriosas para compras, licitações, no-
meação de diretores, membros da administração e de presidentes em empresas públicas e 
de sociedades de economia mista, além da obrigatoriedade de implementação de uma área 
de compliance. 

Assim, reconhece-se, também no setor público, a função social da empresa pública e 
da sociedade de economia mista, no pressuposto de que a responsabilidade social da gestão 
dos recursos públicos é parte da agenda administrativa contemporânea.

Ao discorrerem sobre a atuação das empresas estatais no mercado, Vera Thorstensen 
e Antonio Pedro Faria30 explicam que essas empresas podem receber subsídios e incentivos 
do governo para finalidades voltadas as políticas públicas. Entretanto, quando esses incen-
tivos se tornam parte da agenda empresarial, essas empresas passam a obter uma vantagem 
indevida perante as concorrentes privadas. Nesse sentido, entram em cena as políticas de 
equalização (neutralidade competitiva) entre empresas públicas e privadas:

Para cumprir esses objetivos, deve haver na empresa estatal uma 
separação clara entre a função pública ou social e a função eco-
nômica privada que atua no mercado, principalmente quando a 
função pública for a de agente regulador, como, por exemplo, na 
criação de normas setoriais. Adjacente a essa separação, toda po-
lítica pública ou atividade com propósito puramente social deve 
ser financiada única e exclusivamente pela administração pública, 

30  THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antonio Pedro. FGV São Paulo School of Economics. 
Working Paper 513. CCGI, n. 17, p. 10, out 2019. A OCDE e as empresas estatais. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/28451/TD%20513%20-%20A%20
OCDE%20e%20as%20Empresas%20Estatais_FinalTN.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 
23 nov 2020.
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não podendo empregar recursos de acionistas sem que exista uma 
racionalidade econômica subjacente que a justifique. 31

Nesse contexto, os objetivos a serem alcançados (bem estar coletivo; alocação de 
recursos de forma eficiente; sustentabilidade e responsabilidade social) obrigam a empresa 
pública e a sociedade de economia mista não só a diligenciar pela máxima transparência na 
gestão, mas também a melhorar a organização interna das estatais e buscar mecanismos de 
governança corporativa. 

O comprometimento com a integridade no setor público é de vital relevância para 
a mudança do paradigma democrático nos moldes de uma ética funcional, tendo em vista 
que a Administração Pública, em sua atuação empresarial com terceiros, notadamente no 
âmbito da licitação e de contratos, via de regra, poderá incorrer em conflito de interesses.  

Nesse sentido, a Lei 13.303/2016 estabelece requisitos de transparência para as em-
presas públicas e sociedades de economia mista. A exemplo desses requisitos, podemos 
citar a elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, 
com a explicitação dos compromissos sobre os objetivos de políticas públicas empreendi-
das pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias; em 
atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a 
autorização para suas respectivas criações. 

Com vistas a conferir maior transparência aos atos de gestão pública, a Lei das Es-
tatais impõe definição clara dos recursos a serem empregados pela Administração Pública, 
bem como a disponibilização de informações sobre os impactos econômico-financeiros na 
consecução dos objetivos de políticas públicas; que devem ser mensuráveis por meio de 
indicadores objetivos (art. 8º, I).

Em conformidade com os princípios da transparência e da publicidade dos atos, a 
Lei 13.303/2016 obriga as empresas públicas e sociedades de economia mista a divulgarem 
tempestivamente e de forma atualizada informações relevantes, além disso, a Lei impõe: (i) 
elaboração e divulgação de uma política de difusão de informações; (ii) divulgação sobre 
os dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de 
interesse coletivo ou de segurança nacional, dentre outros (art. 8º).

Para consolidar o compromisso ético com a governança corporativa, a Lei das Esta-
tais estabelece a obrigatoriedade de adoção de regras estruturantes e práticas de gestão de 
riscos, além de programa de integridade e controles internos (art. 9º). No entendimento de 
que a empresa pública e a sociedade de economia mista desempenham uma função social, 
uma vez que são constituídas para determinados fins, essa Lei s ainda impõe a adoção de 

31  THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antonio Pedro. FGV São Paulo School of Economics. 
Working Paper 513. CCGI, n. 17, p. 10, out 2019. A OCDE e as empresas estatais. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/28451/TD%20513%20-%20A%20
OCDE%20e%20as%20Empresas%20Estatais_FinalTN.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 
23 nov 2020.
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práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis 
com o mercado em que atuam (art. Art. 27, § 2º).

É fato que a Administração Pública deve inserir valores tais como: igualdade e equi-
dade, notadamente, quando presta serviço público. Entretanto, não é demais lembrar que 
as empresas estatais se submetem à ingerência política, cujas esferas de poder encontram-se 
acima dos dirigentes dessas empresas; fato esse que pode comprometer de forma substan-
cial a autonomia gerencial dessas empresas.

Por esta razão, a Lei 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto n. 8.945/2016, trouxe 
uma série de mecanismos normativos para conferir maior transparência na atuação das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, no modelo de governança corpo-
rativa. 

Desse modo, no implemento de boas práticas de governança e gestão, essas empresas 
incorporam princípios sensíveis à boa administração pública, dentre eles os princípios da 
impessoalidade e moralidade. 

Nesse sentido, a Lei n. 13.303/2016 dispõe sobre a adequação de padrões éticos para 
o acionista controlador, fazendo constar um Código de Conduta e Integridade. Esse Código 
deve ser aplicável à alta administração (art. 14, I) e a todos os colaboradores da empresa. 
Além disso, impõe-se a criação de Conselho de Administração independente (art. 22), uma 
diretoria responsável por metas e resultados específicos submetida à fiscalização pelo Con-
selho (art.23, caput) e um Comitê de Auditoria Estatutário com autonomia operacional e 
dotação orçamentária (art. 24, § 7º).

A Lei das Estatais, ao estabelecer a implementação de mecanismos internos de con-
trole e de fiscalização tem por escopo viabilizar transparência e segurança nos processos de 
decisão. 

Em síntese, a Administração Pública, ao incorporar práticas de boa governança por 
meio de regulação normativa, força-se a se adaptar as novas regras empresariais de respon-
sabilidade corporativa, cujo escopo é promover um sistema de integridade institucional 
afinado com as regras da boa gestão pública.

6. Considerações finais

Com vistas a apontar e punir os responsáveis pelas consequências dos atos que não 
priorizam a eticidade, o Direito Contemporâneo apresenta postulados normativos que pro-
movam a edificação de uma ordem moral, cujas regras devem nortear o exercício da gestão 
pública. 

Entende-se que a ideia de gestão pública responsável deva vir atrelada a uma ética 
de natureza funcional, ou seja, previdente e antecipatória dos riscos administrativos.  Não 
obstante, esse tipo de gestão deve priorizar a responsabilidade a fim de efetivar a morali-
dade pública como um valor a ser construído continuamente, tendo no bem comum o fim 
almejado e, por certo, factível.
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O ordenamento jurídico, em sua função pacificadora, não se exonera do seu regime 
de autoridade presciente, tendo em vista que o processo ético democrático é um eterno de-
vir. Por outro lado, o mundo corporativo vem-se conformando na adaptação de  um novo 
modelo econômico-corporativo: o da responsabilidade social e o da ética empresarial. 

As recentes mudanças na legislação nacional, trazendo regras de compliance e de 
governança corporativa, forçaram as empresas a adotar um novo paradigma ético de negó-
cios: a gestão responsável apta a garantir a sustentabilidade empresarial por meio de de uma 
postura ético-funcional.

De fato, percebe-se uma tendência normativa na realidade brasileira, alinhada a um 
novo postulado ético no tocante à gestão corporativa e institucional: de normas e princípios 
justificadores da gestão responsável, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto por parte 
dos agentes públicos. 

A legislação traz perspectivas factíveis de punição e a norma disciplina as condutas. 
Entretanto, a teoria do dever-ser instituído pela ciência dogmática do Direito, nem sempre 
se coaduna com a realidade. Dessa forma, a boa gestão e a boa governança no setor público 
surgem como uma espécie de medida de salvaguarda com relação aos resultados e benefí-
cios sociais a serem entregues à sociedade. 

O marco regulatório contemporâneo obriga o desenvolvimento de um sistema ge-
renciador de qualidade e eficiência, que no âmbito institucional deve estar pautado na ges-
tão de riscos e na responsabilidade social e ética; validado por controles internos e externos. 

O advento da Lei 13.303/2016 trouxe maior transparências para as tomadas de deci-
sões na esfera da gestão pública, com vistas a imprimir padrões de eticidade e de responsa-
bilidade empresarial para as empresas estatais.
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1. Introdução

A corrupção tem refletido nefasto fator de instabilidade em nosso país. Parece “na-
tural” para alguns agentes públicos – por desvio de formação, por falta de discernimento, 
por escolha própria ou por efetiva má-fé – a utilização das posições que ocupam para a 
satisfação de interesses outros que não os da coletividade.1

Conquanto se tenham alcançado resultados relevantes nos últimos anos como de-
corrência do aperfeiçoamento e fortalecimento de nossos órgãos de controle, não restam 
dúvidas de que o problema permanece e que a grande maioria dos atos de corrupção con-
tinua impune.2

A corrupção precisa ser combatida em todas as suas frentes, sendo as principais fer-
ramentas o conhecimento, a informação e a consolidação de uma cultura de enfrentamento, 
inclusive através do desenvolvimento de valores éticos, da cidadania e da consciência refle-
xiva nas futuras gerações.3

1  Conforme já sustentamos em: COSTA, Rafael de Oliveira. Fortalecimento do Ministério Público e 
efetividade no combate à corrupção. Estado de São Paulo, 29 out. 2020.

2  Conforme já sustentamos em: COSTA, Rafael de Oliveira. Fortalecimento do Ministério Público e 
efetividade no combate à corrupção. Estado de São Paulo, 29 out. 2020.

3  Conforme já sustentamos em: COSTA, Rafael de Oliveira. Fortalecimento do Ministério Público e 
efetividade no combate à corrupção. Estado de São Paulo, 29 out. 2020.
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De outro modo, a existência de uma estrutura burocrática enviesada tem exigido 
que, no âmbito do controle e fiscalização de políticas públicas por meio do Poder Judiciário, 
os efeitos da sentença sejam multilaterais, permitindo uma nova forma de tutela processual 
menos rígida, mais flexível, de modo a adaptar-se às necessidades do caso.

Nesse contexto, o presente estudo pretende apresentar propostas no âmbito do pu-
blic compliance e destacar a adequação dos processos estruturais para exigir a implemen-
tação das mesmas. Trata-se de uma nova perspectiva que, ao utilizar raciocínio hipotéti-
co-dedutivo e dados de natureza primária (acórdãos e leis) e secundária (entendimentos 
doutrinários), permite concluir não apenas pela insuficiência da abordagem tradicional, 
mas também pela necessidade de se adequar a legislação em vigor, concretizando o direito 
fundamental difuso à probidade administrativa.

Para tanto, pretendemos abordar inicialmente o direito fundamental difuso à pro-
bidade administrativa para, na sequência, apontarmos propostas no âmbito do public com-
pliance e, por fim, ressaltar a adequação da utilização dos processos estruturais para efetiva 
implementação de um Sistema de Integridade pela Administração Pública.

Esse o nosso plano de estudos. Passemos à sua concretização.

2. Direito Fundamental Difuso à Probidade Administrativa

Os bens (direitos ou interesses) jurídicos dividem-se em individuais e coletivos, con-
soante consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Títu-
lo II, Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos). Trata-se, contudo, de rol 
não taxativo, mas meramente exemplificativo, pois o constituinte aderiu a uma concepção 
materialmente aberta dos direitos fundamentais individuais e coletivos.

Assim, o § 2º do artigo 5º da Constituição admite a existência de direitos material-
mente fundamentais implícitos ou não expressos, bem como a existência de direitos funda-
mentais previstos topologicamente em locais diversos do texto constitucional, ou seja, fora 
das hipóteses previstas no Título II, consagrando até mesmo aqueles previstos em tratados 
internacionais que disponham sobre o tema.4 

Dentre os direitos fundamentais que se encontram positivados topologicamente em 
capítulos distintos da Constituição, importa ressaltar o direito difuso à probidade adminis-

4  Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1994), julgando a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade n. 939/DF, admitiu a existência de direitos fundamentais positivados na Constituição de 
1988 fora da normatização expressa do título constitucional que versa sobre os direitos fundamentais. 
A título de exemplo, o princípio da anterioridade tributária previsto no artigo 150, inciso III, alínea 
“b”, seria um direito fundamental do contribuinte, atendendo ao preconizado pelo artigo 5º, § 2º, da 
Carta Magna. Referenciar
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trativa5, que pode ser extraído de exegese sistemática de diversos dispositivos da Constitui-
ção, dentre os quais: (1) o princípio republicano (art. 1º, caput); (2) o princípio democrático 
(art. 1º, parágrafo único); (3) os fundamentos da República, em especial a soberania, a ci-
dadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos I a III;); (4) os objetivos funda-
mentais da República (art. 3º, incisos I e II: construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir o desenvolvimento nacional); (5) a prevalência dos direitos humanos e da defesa 
da paz nas suas relações internacionais (art. 4º, I e VI); e (6) os princípios constitucionais 
administrativos elencados no caput do art. 37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência).”6

Trata-se de direito fundamental difuso que exige a atuação honesta, eficiente e trans-
parente de agentes públicos em relação à utilização do patrimônio material ou imaterial do 
Estado. Assim, como a probidade administrativa é titularizada por toda a sociedade, inse-
rindo-se, portanto, na categoria dos interesses ou direitos difusos. Isso porque apresenta as 
seguintes características:

[...] a) a indeterminação dos sujeitos: a defesa da probidade ad-
ministrativa não pertence a uma pessoa isolada, nem a um grupo 
delimitado de pessoas, mas sim à coletividade como um todo; b) a 
indivisibilidade do objeto: o interesse no respeito à probidade ad-
ministrativa é a um só tempo de todos e de cada qual; c) o fato de 
agregação dos sujeitos: os titulares do direito à probidade admi-
nistrativa estão agregados em função de uma situação de fato em 
comum, à circunstância de estarem sujeitos aos efeitos da lesão à 
probidade administrativa.7

Sobre o tema, Teori Albino Zavascki sustenta:

O direito a um governo honesto, eficiente e zeloso pelas coisas 
públicas, tem, nesse sentido, natureza transindividual – decor-
rendo, como decorre, do Estado Democrático, ele não pertence a 

5  Nesse contexto, parcela da doutrina considera distintos os sentidos de probidade e moralidade, enten-
dendo que a probidade é subprincípio da moralidade. Outra parcela aduz que a probidade é conceito 
mais amplo do que a moralidade. Por fim, a corrente majoritária entende que a moralidade e a pro-
bidade são expressões sinônimas, visto que a Constituição da República faz referência à moralidade 
como princípio (art. 37, caput, da Constituição) e à improbidade como lesão a este princípio (art. 37, 
§ 4º, da Constituição), estabelecendo que a lei sancionará os atos de improbidade e elencando um rol 
meramente exemplificativo de sanções aplicáveis. Vejamos: “Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

6  Em sentido similar: SANTOS, Roberto Lima. Direito fundamental à probidade administrativa e as 
convenções internacionais de combate à corrupção. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, 
n. 50, out. 2012.

7  ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos. 7. 
ed. São Paulo: Método, 2016, p. 701/702.
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ninguém individualmente: o seu titular é o povo, em nome e em 
benefício de quem o poder deve ser exercido.8

A jurisprudência dos tribunais superiores também restou firmada nesse sentido, ten-
do o Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do Ministro Humberto Martins quando 
do julgamento do Recurso Especial n. 1.516.178/SP (BRASIL, 2015),9 assentado que: 

[...]  é cabível a propositura de ação civil pública que tenha 
como fundamento a prática de ato de improbidade administrati-
va, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado.

Devidamente assentadas as bases do direito difuso à probidade administrativa, pas-
semos à análise de um dos principais instrumentos existentes na contemporaneidade para 
o combate à corrupção: os Sistemas de Integridade na Administração Pública.

3. Sistema de Integridade na Administração Pública (Public Compliance)

A expressão “Public Compliance” reflete “integridade, conformidade normativa, ou 
cumprimento do Direito” pela Administração Pública.10 Trata-se, em verdade, de uma relei-
tura do Corporate Compliance para o âmbito público, de modo a permitir a prevenção da 

8  ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 100.

9  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.516.178/SP. Rel. Min. Francisco Facão. 
Brasília, DF, 12 de Agosto de 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp. 
Acesso em: 19 abr 2021.

10  JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Administração Pública: con-
tributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 
2019, p. 100. Em verdade, “não vemos razão para simplesmente repelir a expressão “public compliance”. 
A nosso ver, o perigo não está, propriamente, no seu emprego, mas sim no seu emprego de forma 
inadvertida. Vale dizer, sem considerar que o public compliance não se liga, direta e necessariamente, a 
um “Estado regulador”, assim como não compõe uma estratégia maior, de regulação induzida. Ape-
nas representa um processo de incorporação, na depuração do Estado, de ensinamentos importantes 
proporcionados pelo compliance das empresas. Afinal, como sustenta Adán Nieto Martín, seria in-
coerente o Estado compelir as empresas a adotarem medidas que ele mesmo, como organização, não 
adota ( JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Administração Pública: con-
tributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, 
p. 103).
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corrupção a partir da adaptação de seus elementos fundamentais: cultura de compliance, 
institucionalização, análise de riscos, programa de compliance e investigação interna.11

Para permitir a busca efetiva na consolidação do interesse público primário, os pa-
drões gerenciais da Administração Pública devem valorizar a transparência, a sustentabili-
dade e a adoção de programa de compliance, atuando preventivamente de modo a evitar a 
prática de atos de corrupção. É indispensável, nesse contexto, um conjunto de ferramentas 
individualizado, adequado ao tamanho de cada entidade e harmônico, capaz de irradiar 
integridade e transparência.12

No âmbito criminal, muito se tem falado em Criminal Compliance, de modo a se 
promover uma ruptura paradigmática na forma de interpretar, compreender e aplicar o 
Direito Penal. A ideia é abandonar a perspectiva meramente reativa assumida na atuali-
dade, para alcançar uma concepção preventiva de combate à criminalidade, evitando-se 

11  Sobre o tema, Junqueira ressalta que “Os códigos de conduta e os cursos de formação, por 
exemplo, devem abranger todos os agentes públicos, inclusive – em alguns casos, principalmente – os 
de maior hierarquia. Do mesmo modo, nenhum agente público ou cargo ocupado pode ser excluído, 
previamente, da análise de riscos, ou de uma investigação interna. E a opção por uma das formas 
de institucionalização, a seu turno, não pode desconsiderar que todos os agentes públicos são, em 
princípio, infratores em potencial. ( JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na 
Administração Pública: contributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance. 
Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 104/105)

12  Nesse sentido, o art. 9°, da Lei das Estatais (Lei n.º 13.303/2016) impõe que os programas 
de compliance sejam expressamente exigidos para empresas públicas, sociedades de economia mista 
e suas subsidiárias. Vejamos: “Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras 
de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam:I - ação dos administradores e 
empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno; II - área responsável pela 
verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;III - auditoria interna e Comitê de Auditoria 
Estatutário.§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: 
I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações 
sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; II - instâncias internas 
responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade; III - canal de denúncias que 
possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta 
e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais; IV - mecanismos de proteção que impe-
çam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções aplicáveis em caso de 
violação às regras do Código de Conduta e Integridade; VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo 
anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de 
riscos, a administradores. § 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de 
riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social 
prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. § 3º A 
auditoria interna deverá: I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Co-
mitê de Auditoria Estatutário; II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade 
do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 
classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações 
financeiras. § 4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte 
diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-pre-
sidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à 
situação a ele relatada.”
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a ocorrência de delitos e a futura responsabilização penal dos infratores.13 Nesse sentido, 
a Lei nº 9.613/9814 inaugurou uma nova perspectiva, tendo tornado crime a conduta de 
ocultar ou dissimular a origem de bens produtos de crime e criado o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras - COAF. Trata-se de lições valiosas e que dialogam intimamente 
com o Public Compliance.15

13  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Deberes de vigilância y compliance empresarial. In: 
KUHLEN, L.; MONTIEL, J. P.; GIMENO, I. O. U. (Org.). Compliance y teoría del Derecho Penal. 
Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 79-106.

14  BRASIL, Lei n° 9.613, de 03 março de 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 19 abr 2021.

15  Sobre o tema do Criminal Compliance, importa destacar o elencado nos art. 10 a 11-A da 
Lei n° 9.613/98: “Art. 10 - As pessoas referidas no art. 9º: I - identificarão seus clientes e manterão cadastro 
atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes; II - manterão registro de toda 
transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qual-
quer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e 
nos termos de instruções por esta expedidas; III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, 
compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 
11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes; IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atuali-
zado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf ), na forma e condições por eles estabelecidas; V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf 
na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das 
informações prestadas. § 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida 
no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprie-
tários. § 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o 
período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que 
poderá ser ampliado pela autoridade competente. § 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado 
também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calen-
dário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite 
fixado pela autoridade competente. Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o 
cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. Art. 11. As 
pessoas referidas no art. 9º: I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções ema-
nadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou 
com eles relacionar-se; II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, 
inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou realização; 
a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 
I do mencionado artigo; e b) das operações referidas no inciso I; III - deverão comunicar ao órgão regulador 
ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles esta-
belecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do 
inciso II. § 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação 
de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, 
instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele 
prevista. § 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabi-
lidade civil ou administrativa. § 3o  O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II 
do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9o. 
Art. 11-A.  As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à 
instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil.” 
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Contudo, sem olvidar da importância das lições trazidas pelo Criminal Compliance e 
da regulamentação da matéria no âmbito das Estatais pela Lei n.º 13.303/201616, o presente 
trabalho tem como foco o Public Compliance e apresenta, anexa, uma proposta legislativa 
de Sistema de Integridade para toda a Administração Pública, que deve incidir de forma 
excepcional até mesmo para partidos políticos. Trata-se de trabalho que pretende abrir e 
ampliar o debate sobre o tema e, assim, fomentar uma discussão construtiva e propositiva 
para o processo, necessário, de consolidação do direito fundamental difuso à probidade 
administrativa. 

Passemos, assim, a uma breve análise dos elementos fundamentais do Sistema de 
Integridade que apresentamos:17

a) Cultura de compliance - todos os agentes da Administração Pública devem 
interiorizar a necessidade de que tudo o que sucede na entidade, das portas 
para dentro ou das portas para fora, observe o ordenamento jurídico, toman-
do como base:

1) A edição de códigos de conduta - não devem se basear em mo-
delos pré-concebidos, mas em instrumentos individualizados, 
detalhando ao máximo os comportamentos devidos em cada 
setor da entidade e envolvendo em seu processo de elaboração 

16  BRASIL, Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm. Acesso em: 19 abr 2021.
17  Sobre o tema, o art. 9°, da Lei das Estatais (Lei n.º 13.303/2016) impõe que os programas 

de compliance sejam expressamente exigidos para empresas públicas, sociedades de economia mista 
e suas subsidiárias. Vejamos: “Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras 
de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: I - ação dos administradores e 
empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno; II - área responsável pela 
verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; III - auditoria interna e Comitê de Auditoria 
Estatutário.§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: 
I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações 
sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; II - instâncias internas 
responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade; III - canal de denúncias que 
possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta 
e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais; IV - mecanismos de proteção que impe-
çam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções aplicáveis em caso de 
violação às regras do Código de Conduta e Integridade; VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo 
anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de 
riscos, a administradores. § 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de 
riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social 
prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. § 3º A 
auditoria interna deverá: I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Co-
mitê de Auditoria Estatutário; II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade 
do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 
classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações 
financeiras. § 4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte 
diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-pre-
sidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à 
situação a ele relatada.”
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não apenas os agentes públicos a que se destinam, mas também 
os cidadãos em geral.18 E mais: a cultura ética deve ser assumi-
da pela Administração Pública desde cima (tone from the top), 
ou seja, deve partir do topo da hierarquia, refletida em atitudes 
concretas.19

2) A realização de cursos de formação sobre a legislação vigente e 
sobre o próprio Sistema de Integridade;

3) A realização de campanhas anticorrupção, de modo sensibili-
zar os agentes públicos e a população quanto à existência, cau-
sas e gravidade da corrupção;

4) A adoção de uma “política de portas abertas”;20 
5) A observância de regras de good governance, ou seja, a gestão 

da entidade não prejudicar a lealdade ao interesse público, as 
necessidades da população, o compromisso de melhorar o 
bem-estar e de prestar serviços públicos de forma eficiente.21

18  “Daí a importância preventiva dos códigos de conduta: densificar e reduzir a “flexibilidade” 
de normas mais abstratas, aumentando, assim, a previsibilidade e a consciência dos agentes públicos 
quanto a qual o comportamento esperado diante de problemas que podem se apresentar.” ( JUN-
QUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Administração Pública: contributos cri-
minológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 111)

19  Sobre o tema, a nossa proposta legislativa assim dispõe: “Art. 2°. Cada entidade que integra 
a Administração Pública deverá promover a elaboração e implantação de Código de Conduta individua-
lizado e detalhado, contemplando, no mínimo, as seguintes matérias: I - exclusão de conflitos de interesses; 
II - corrupção e fraudes; III - observância dos direitos humanos; IV - ética e proteção contra a discriminação; 
V - confidencialidade e proteção de dados; VI - correção da contabilidade; VII - segurança da disponibilida-
de, integridade, autenticidade e confiabilidade das informações; VIII - conformidade com as exigências de 
proteção ao meio ambiente e à saúde;  IX - regulação das denúncias internas de irregularidades; X - canais 
de comunicação de atos de improbidade, corrupção e ilícitos às autoridades competentes; XI - declarações de 
atividades externas, de empregos, investimentos e bens possuídos pelo agente público; XII - princípios, valo-
res e missão da entidade; XIII - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de 
Conduta; XIV - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta; XV - previsão de 
treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta da entidade.”

20  Possibilidade de que qualquer agente público ou cidadão procure diretamente o agente que 
está no topo da hierarquia do programa de compliance, sem receio de represálias e de forma confiden-
cial, para noticiar irregularidades. Sobre o tema, conferir: JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A preven-
ção da corrupção na Administração Pública: contributos criminológicos, do corporate compliance e 
public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019.

21  JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Administração Pública: 
contributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 
2019, p. 109. Junqueira ainda sustenta que:

 “O ambiente é igualmente importante e deve fornecer ferramentas de controle sobre quem exerce o 
poder, notadamente por meio dos seguintes “componentes-chave”: a) alternância de poder; b) opo-
sição política efetiva; c) dever de transparência e de fornecimento de informações; d) separação de 
poderes; e) auditoria interna e externa; e f ) sistema de justiça criminal imparcial e acessível” ( JUN-
QUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Administração Pública: contributos cri-
minológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 109).
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b) Institucionalização - deve existir um setor de compliance; tal setor deve gozar 
de suficiente independência, dispor de todos os meios necessários – mate-
riais, humanos e técnicos – para o cumprimento de suas tarefas e, ainda, as 
funções atribuídas aos seus integrantes devem ser perfeitamente delimita-
das.22 Ademais, deve-se garantir a independência, estrutura e autoridade da 
instância interna de cada entidade responsável pela aplicação do programa 
de integridade e fiscalização de seu cumprimento, através da separação das 
funções de supervisão e de execução, ficando a primeira confiada a um órgão 
composto por pessoas que não integram a Administração Pública, conforme 
consta da proposta legislativa que acompanha este estudo.23 

c) Análise ou individualização de riscos (gap analysis) - identificar e valorar os 
riscos, estimando a probabilidade de sua materialização e, caso ocorram, o 
valor concreto do dano. Deve ser feita de forma continuada, constantemente 
revisada e apresentar-se de forma flexível.24

22  Estamos com Junqueira quando afirma que “primordial é a observância desses parâmetros. 
Assim, parece-nos secundário o debate sobre qual o melhor modelo de “agência anticorrupção”, ou 
seja, se é o “modelo investigativo”, como o de Singapura, se é o “modelo parlamentar”, a exemplo do 
de Nova Gales do Sul, Estado da Austrália, se é o “multi-agency model”, dos EUA, ou se é o “modelo 
universal”, que concentra funções investigativas, preventivas e educativas, como o de Hong Kong e da 
Catalunha, replicado, em alguma medida, pela Argentina.” ( JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A pre-
venção da corrupção na Administração Pública: contributos criminológicos, do corporate compliance 
e public compliance. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 116).

23  “Art. 9°. Fica criada a Agência Nacional Anticorrupção (ANANTI), autarquia sob regime especial, 
com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 
com a finalidade de executar, no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Combate à Corrupção e 
de instituir normas de referência para a regulação do combate à corrupção. § 1° A ANANTI terá sede e foro 
no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais. § 2° A ANANTI obedecerá aos 
fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Combate à Corrupção e será desen-
volvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas, cabendo-lhe:  I - estabelecer as orientações 
gerais da política nacional anticorrupção; II - implementar e coordenar as estratégias de prevenção da corrup-
ção no setor público; III - definir normas e metodologias comuns para a prevenção da corrupção; IV - elaborar 
o plano nacional de combate à corrupção; V - padronizar a forma de conservação de dados e informações que 
revelam, em cada ente, a consecução dos objetivos previstos; e VI - definir critérios de alternância de agentes 
públicos lotados em cargos em comissão de setores particularmente expostos à corrupção. Art. 10. Fica criado o 
Conselho de Avaliação, Transparência e Integridade da Administração Pública (CATIAP), órgão colegiado, 
composto por cinco membros eleitos por cidadãos que não integrem a Administração Pública, responsável pela 
supervisão das atividades relacionadas ao combate à corrupção, em especial: I – a supervisão e controle sobre a 
efetiva aplicação e eficácia das medidas de prevenção tomadas pela Administração Pública; II – a aprovação 
do plano nacional de combate à corrupção elaborado pela Agência Nacional Anticorrupção (ANANTI;III - 
a análise das causas e fatores que fomentam a corrupção, identificando intervenções que podem favorecer a 
prevenção e o combate; e IV – a apresentação de relatório anual ao Congresso Nacional, até 31 de dezembro 
de cada ano, sobre as atividades de controle da corrupção e sobre a eficácia das medidas adotadas.”

24  Sobre o tema, conferir: JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Ad-
ministração Pública: contributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo 
Horizonte: D´Plácido, 2019.



55

d) Programa de Integridade (ou Compliance) - O programa de integridade con-
siste, no âmbito da Administração Pública, no conjunto de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de políticas e diretrizes com objetivo de 
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.25 Trata-se, em 
verdade, de um “organismo vivo”, que não pode ser vislumbrado como algo 
acabado ou estático.26 Assim, cada entidade da Administração Pública deverá 
elaborar de forma detalhada e individualizada o seu Programa de Integridade 
Institucional, contendo, no mínimo:

I. medidas que procuram delimitar claramente os âmbitos de 
competência dentro da entidade;

II. protocolos para formação e execução de certas decisões; 
III. controles de gastos e controles internos, em especial no que 

concerne aos registros contábeis, que devem refletir de forma 
completa e precisa as transações da entidade, atentando-se para 
a qualidade das despesas, sua eficácia e oportunidade (controle 
material);

IV. procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no 
âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos ad-
ministrativos ou em qualquer interação com o setor privado, 
ainda que intermediada por terceiros;

V. sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Sistema de 
Integridade, inclusive no que tange às estratégias patrimoniais 
de combate a condutas desviadas e recuperação de ativos;

VI. procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregu-
laridades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação 
dos danos gerados;

VII. política da entidade de conservação e arquivo de documentos, 
sem prejuízo da legislação que rege a matéria; 

VIII. a instituição de canais próprios de recebimento de denúncias 
(whistleblowing), abertos e amplamente divulgados a agentes 
públicos e terceiros, assegurando a qualquer pessoa o direito de 
relatar informações sobre crimes contra a administração pú-
blica, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões 
lesivas ao interesse público;

IX. mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de re-
taliação a pessoa que utilize o canal de denúncias.

25  O conceito aqui adotado segue, em regras gerais, o previsto no art. 41, caput, do Decreto n° 
8.420/15. Referência

26  Cf. PAES, José Eduardo Sabo; GRAZZIOLI, Airton. Compliance no Terceiro Setor. São 
Paulo: Editora Elevação, 2018.
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Na elaboração e aplicação do Programa de Integridade Institucional, deve-se obser-
var as seguintes diretrizes:

a) comprometimento das entidades que integram a Administração Pública com 
o Programa de Integridade Institucional, de forma a garantir a sua transpa-
rência, a sua efetividade e a sua eficácia em todos os âmbitos da atuação Ins-
titucional;

b) alinhamento do Programa de Integridade Institucional ao Planejamento Es-
tratégico e aos objetivos institucionais das entidades;

c) observância rígida da reserva e alocação dos recursos necessários para o de-
senvolvimento, a implementação e a melhoria do Programa de Integridade 
Institucional;

d) aprovação democrática dos objetivos e das estratégias do Programa de Inte-
gridade Institucional, com a efetiva participação dos integrantes da entidade, 
assim como a participação social e o comprometimento das Chefias Institu-
cionais;

e) identificação e avaliação periódicas dos deveres do Programa de Integridade 
Institucional;

f) clareza na atribuição da responsabilidade pelos resultados do Programa de 
Integridade Institucional;

g) identificação e observância das competências e das necessidades de treina-
mento periódico e contínuo, sobre o direito vigente e sobre o próprio Pro-
grama de Integridade, de modo a garantir que os servidores e integrantes das 
entidades cumpram com os seus deveres;

h) estímulo aos comportamentos que criam e sustentam o Programa de Integri-
dade Institucional, com o combate efetivo, sem tolerância, aos comportamen-
tos que comprometem o Programa;

i) a existência de controles efetivos e gerenciamento dos deveres decorrentes do 
Programa de Integridade Institucional, de forma a alcançar os comportamen-
tos adequados para se alcançar os objetivos as metas do Programa;

j) monitoramento do desempenho do Programa de Integridade Institucional, 
com a devida mensuração e publicação dos respectivos relatórios para fins de 
controle social;

k) demonstração pública da existência e do cumprimento rigoroso do Programa 
de Programa Institucional, por intermédio de documentação e identificação 
de boas práticas institucionais,

l) análise crítica regular e contínua sobre do Programa de Integridade Institu-
cional, com vista ao seu aperfeiçoamento;

m) adoção de uma “política de portas abertas”, ou seja, a possibilidade de que 
qualquer empregado/servidor procurar diretamente o responsável pelo sis-
tema de integridade, sem receio de represálias e de forma confidencial, para 
noticiar irregularidades;



57

n) a realização periódica de campanhas anticorrupção, de modo sensibilizar os 
agentes públicos e a população quanto à existência, causas e gravidade da cor-
rupção;

o) comprometimento da alta direção da entidade, incluídos os conselhos, evi-
denciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa.

e) Procedimentos de investigação interna – devem ter como objetivos: a) san-
cionar os infratores; b) melhorar os sistemas de controle; e c) cooperar com a 
administração da justiça e com o Ministério Público. 

Feita essa breve síntese dos elementos fundamentais de um Sistema de Integridade 
da Administração Pública e da nossa proposta legislativa, passemos à análise do meio que 
reputamos adequado para se exigir a implementação de um Sistema de Integridade da Ad-
ministração Pública.

4. Processos estruturais como meio adequado para se exigir a implementação de 
Sistema de Integridade pela Administração Pública

No plano nacional, podemos identificar quatro fases evolutivas da tutela coletiva: 1) 
fase da quase absoluta predominância individualista da tutela jurídica; 2) fase da proteção 
fragmentária dos direitos transindividuais; 3) fase da tutela jurídica integral, irrestrita ou 
ampla;27 e 4) fase da tutela jurídica estrutural penal e não penal.

A primeira fase (da quase absoluta predominância individualista da tutela jurídica) 
predominou em todo período do Brasil-Colônia, do Brasil Império e em parte do Brasil-
-República, ou seja, até 1934. Nessa fase, não se identifica a tutela dos interesses ou direitos 
transindividuais no país, sendo a tutela jurídica praticamente individualista.28 

Na fase da proteção fragmentária dos direitos transindividuais, o ordenamento jurí-
dico brasileiro passou a tutelar alguns direitos ou interesses transindividuais. A proteção é, 
portanto, fragmentária, taxativa, tendo início com a Constituição de 1934, que em seu art. 
113, n. 38, consagrou a Ação Popular como ação coletiva destinada à tutela do patrimô-
nio público da União, dos Estados ou dos Municípios. Estabelecia referido dispositivo que 
“Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou annullação 
dos actos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios”. Esta fase abran-
ge até mesmo o sistema implantado inicialmente pela Lei da Ação Civil Pública, já que o 

27  No que concerne às três primeiras fases, seguimos a classificação brilhantemente apresentada 
em: ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Material Coletivo: Superação da Summa Divisio Di-
reito Público e Direito Privado por uma nova Summa Divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008, p. 422-428.

28  Cf. ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Material Coletivo: Superação da Summa Di-
visio Direito Público e Direito Privado por uma nova Summa Divisio constitucionalizada. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008, p. 422-428.
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seu art. 1º arrolava taxativamente quais interesses ou direitos transindividuais poderiam ser 
objeto material das demandas.29  

Na fase da tutela jurídica integral, irrestrita ou ampla, destaca-se o princípio da tutela 
jurisdicional material ampla, irrestrita, aberta e pluralista, previsto no § 2º do seu art. 5º, da 
Constituição, ao estabelecer que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Ademais, a Constituição 
de 1.988 previu, pela primeira vez, a existência de direitos coletivos, tendo sido o Capítulo 
I do Título II da Constituição denominado “Dos direitos individuais e coletivos”. Essa de-
nominação provocou uma verdadeira revolução, uma nova summa divisio no direito brasi-
leiro, substituindo a tradicional classificação dos direitos em públicos ou privados por in-
dividuais ou coletivos.30 E mais: o Código de Defesa do Consumidor inovou ainda em seus 
Títulos III e V, estendendo aos direitos individuais homogêneos a tutela conferida através 
dos feitos coletivos, sendo aplicável não apenas na seara consumerista. 

Por fim, a quarta etapa evolutiva é a da tutela jurídica estrutural (penal e não penal), 
refletindo uma nova sistemática processual, não mais restrita ao clássico princípio da de-
manda, que reduz a atuação do juiz aos pleitos deduzidos pelo autor. Isso porque, diante 
de litígios estruturais, decorrentes do modo como uma estrutura burocrática, usualmente, 
de natureza pública, opera, os efeitos da sentença precisam ser multilaterais, exigindo uma 
tutela processual menos rígida, mais flexível, de modo a adaptar-se às necessidades do caso 
– normalmente relacionado à formulação e execução de políticas públicas. De forma didá-
tica, um processo estrutural:

“(...) é aquele que busca resolver, por intermédio da atuação da ju-
risdição, um litígio estrutural pela reformulação de uma estrutura 
burocrática que é a causadora ou, de alguma forma, a responsável 
pela existência da violação que origina o litígio. Essa reestrutura-
ção se dará por intermédio da elaboração de um plano aprovado 
pelo juiz e sua posterior implementação, geralmente ao longo de 
um considerável período de tempo. Ela implicará, dentre outras 
providências, a reavaliação dos impactos diretos e indiretos do 
comportamento institucional, os recursos necessários e suas fon-
tes e os efeitos colaterais da mudança sobre os demais atores so-
ciais que interagem com a instituição.”31

Assim, não fica o juiz obrigado a fixar deveres de cumprimento imediato, nos rígidos 
termos fixados pela norma processual, podendo dimensionar, juntamente com a coopera-

29  Cf. ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Material Coletivo: Superação da Summa Divi-
sio Direito Público e Direito Privado por uma nova Summa Divisio constitucionalizada. Belo Ho-
rizonte: Del Rey, 2008, p. 422-428.

30  ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo – superação da summa divisio 
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008, p. 22-57.

31  VITORELLI, Edilson (Org.). Manual de Direitos Difusos. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, 
p. 1585. 
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ção das partes, medidas que atentem para a complexidade do feito, aos impactos da decisão 
e às suas repercussões extraprocessuais, em atenção ao artigo 20, da LINDB.32-33

Com efeito, o processo estrutural busca, pela atuação jurisdicional, “a reorganização 
de uma estrutura burocrática, pública ou privada”,34 através da oitiva dos diferentes grupos 
de interesses, da absorção da complexidade do litígio e da implementação e fiscalização de 
um plano de reestruturação da entidade, tendo em vista que não atua de forma adequada, 
violando, por via de consequência, políticas públicas ou direitos e deveres encampados pelo 
ordenamento jurídico. Vejamos:

“(...) o processo estrutural tem como desafios: 1) a apreensão das 
características do litígio, em toda a sua complexidade e conflituo-
sidade, permitindo que os diferentes grupos de interesses sejam 
ouvidos; 2) a elaboração de um plano de alteração do funciona-
mento da instituição, cujo objetivo é fazer com que ela deixe de se 
comportar da maneira reputada indesejável; 3) a implementação 
desse plano, de modo compulsório ou negociado e, 4) a fiscaliza-
ção dos resultados da implementação, de forma a garantir o resul-
tado social pretendido no início do processo, que é a correção da 
violação e a obtenção de condições que impeçam sua reiteração 
futura. 35

Segundo Didier Jr., Zaneti Jr. e Oliveira, o processo estrutural apresenta cinco carac-
terísticas:36 

i) tem como base um estado de desconformidade entre aquilo que é esperado e 
a forma como atua uma entidade; 

ii) traça a forma como vai se dar a reestruturação, mediante a prolação de uma 
decisão de implementação escalonada e que preveja um regime de transição; 

iii) adota um procedimento bifásico: define-se o problema estrutural e traça um 
programa ou projeto de reestruturação; 

(iv) exige a flexibilização do procedimento, admitindo formas atípicas de inter-
venção de terceiros, de medidas executivas e de alteração do objeto litigioso; 

32  MENEGAT, Fernando. A novíssima Lei n. 13.655/2018 e o Processo Estrutural nos litígios 
complexos envolvendo a Administração Pública. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.
br/colunistas/fernando-menegat/a-novissima-lei-n-13655-2018-e-o-processo-estrutural-nos-liti-
gios-complexos-envolvendo-a-administracao-publica. Acesso em 20 abr 2021.

33  BRASIL. Decreto-lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 19 abr 2021.

34  VITORELLI, Edilson (Org.). Manual de Direitos Difusos. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, 
p. 1581/1582. 

35  VITORELLI, Edilson (Org.). Manual de Direitos Difusos. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, 
p. 1582. 

36  DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Elementos 
para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Revista de Processo. Vol. 
303/2020, p. 107-108.
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(v) é marcado pela consensualidade, inclusive no plano dos negócios jurídicos 
processuais.

Em verdade, o Ministério Público se vê cada vez mais impelido a buscar soluções 
não apenas repressivas, mas preventivas, abstratas e de amplo espectro social, através da 
implementação (enforcement) de políticas públicas, visto que o modo tradicional de abor-
dar os litígios coletivos, baseado no Microssistema de Direito Processual Coletivo (LACP e 
CDC), não é efetivo no enfrentamento de problemas sistêmicos.37 Assim, ganha força uma 
nova “fase”, “geração”, “onda” ou “dimensão” na atuação coletiva: a da busca pela efetividade 
das políticas públicas.38

Na esfera do controle e intervenção em políticas públicas por meio de feitos estru-
turais, devem ser observados princípios como a garantia do mínimo existencial, da justiça 
social, do atendimento ao bem comum, da universalidade, do equilíbrio orçamentário, den-
tre outros.39

Ademais, importa ressaltar que os feitos estruturais apresentam características pe-
culiares, tais como:40

1 –  policentria, indicando a intervenção no contraditório do Poder Público e da 
sociedade;

2 –  dialogicidade, pela abertura ao diálogo entre o juiz, as partes, os representan-
tes dos demais Poderes e a sociedade; 

3 –  cognição ampla e profunda, de modo a propiciar ao juiz o assessoramento 
necessário ao pleno conhecimento da realidade fática e jurídica; 

4 –  flexibilidade quanto ao procedimento, a ser consensualmente adaptado ao 
caso concreto através de negócios jurídicos processuais; 

5 –  sujeição à informação, ao debate e ao controle social, por qualquer meio ade-
quado, processual ou extraprocessual;

6 – prolação de decisões judiciais abertas, flexíveis e progressivas, inclusive através 
da relativização da regra da congruência objetiva externa41; 

7 – flexibilidade no cumprimento das decisões;

37  Cf. LEONEL, Ricardo de Barros. Pauta para o aperfeiçoamento do processo coletivo. In: 
Edis Milaré. (Org.). Ação civil pública após 35 anos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, v. 1, 
p. 1295.

38  Cf. COSTA, Rafael de Oliveira. O papel da Legística na (re)legitimação das decisões ju-
diciais e no equilíbrio do exercício da função juspolítica pelos tribunais. Revista da Faculdade de 
Direito da UFPR, v. 61, 2016.

39  Nesse sentido, o art. 2° do Projeto de Lei n° 8.058/14, que “Institui processo especial para o 
controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário e dá outras providências.”

40  Nesse sentido, o art. 2°, parágrafo único, do Projeto de Lei n° 8.058/14.
41  ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Re-

vista de Processo. São Paulo: RT, 2013, ano 38, v. 225, p. 398.
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8 – provimentos em cascata.42 

Para que seja efetiva, a sentença poderá determinar, em feitos estruturais destinados 
à implementação de políticas públicas, o cumprimento de obrigações de fazer sucessivas, 
abertas e flexíveis, que poderão consistir, exemplificativamente, em: 

I – determinar ao ente público responsável pelo cumprimento da 
sentença ou da decisão antecipatória a apresentação do planeja-
mento necessário à implementação ou correção da política públi-
ca objeto da demanda, instruído com o respectivo cronograma, 
que será objeto de debate entre o juiz, o ente público, o autor e, 
quando possível e adequado, representantes da sociedade civil. 
II – determinar ao Poder Público que inclua créditos adicionais 
especiais no orçamento do ano em curso ou determinada verba 
no orçamento futuro, com a obrigação de aplicar efetivamente as 
verbas na implementação ou correção da política pública reque-
rida.43

Na fase de execução, a sentença poderá ser adaptada, “ajustando-a às peculiaridades 
do caso concreto, inclusive na hipótese de o ente público promover políticas públicas que 
se afigurem mais adequadas do que as determinadas na decisão, ou se esta se revelar inade-
quada ou ineficaz para o atendimento do direito que constitui o núcleo da política pública 
deficiente.”44 E mais:

A dinamicidade com que se altera o cenário fático dos litígios 
subjacentes aos processos estruturais torna esse art. 493 do CPC 
uma ferramenta fundamental para que o juiz, na etapa de efetiva-
ção das decisões estruturais, corrija os rumos da tutela executiva 
de modo a contemplar as necessidades atuais dos interessados. 
Por outro lado, enquanto a efetivação das decisões proferidas em 
processos não estruturais se dá, normalmente, de forma impo-
sitiva, é comum que a efetivação da decisão estrutural se dê de 
forma dialética, ‘a partir de um debate amplo cuja única premissa 

42  “Assim, por exemplo, é típico das medidas estruturais a prolação de uma primeira decisão, 
que se limitará a fixar em linhas gerais as diretrizes para a proteção do direito a ser tutelado, criando 
o núcleo da posição jurisdicional sobre o problema a ele levado. Após essa primeira decisão – nor-
malmente, mais genérica, abrangente e quase ‘principiológica’, no sentido de que terá como principal 
função estabelecer a ‘primeira impressão’ sobre as necessidades da tutela jurisdicional – outras decisões 
serão exigidas, para a solução de problemas e questões pontuais, surgidas na implementação da ‘deci-
são-núcleo’, ou para a especificação de alguma prática devida”. ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões 
estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2013, ano 38, v. 
225, p. 400.

43  Art. 18, do Projeto de Lei n° 8.058/14, que “Institui processo especial para o controle e inter-
venção em políticas públicas pelo Poder Judiciário e dá outras providências”.

44  Cf. art. 20, do Projeto de Lei n° 8.058/14.
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consiste em tomar a lide como fruto de uma estrutura social a ser 
reformada.45

Nesse contexto, de modo a agir preventivamente, evitando a ocorrência da gestão 
irregular, fraudulenta e cause prejuízo à Administração Pública, o Ministério Público pode, 
além de adotar medidas judiciais ou extrajudiciais, exigir a implementação de um Sistema 
de Integridade pela Administração Pública, de modo a evitar novas ocorrências no futuro. 
Em outras palavras, ao Ministério Público se confere o poder-dever de exigir da Adminis-
tração Pública a implementação de um Sistema de Integridade.

Considerando que é possível a adoção de medidas estruturais extrajudiciais, o Mi-
nistério Público deve primar pela exigibilidade da adoção de um Sistema de Integridade 
através de recomendações estruturais, compromissos de ajustamento de conduta estrutu-
rais e de mediações estruturais.

Contudo, em não logrando êxito, e com a finalidade de proteger o interesse público, 
deve o Órgão Ministerial promover a adoção de todas as medidas judicias cabíveis, inclu-
sive a propositura de ação civil pública, atentando para o fato de tratar-se, em verdade, de 
uma política pública e que, portanto, deve ser concretizada em observância ao direito fun-
damental difuso à probidade administrativa.

Nesse contexto, a reorganização da política pública por meio de feito estrutural deve 
atentar para as seguintes fases:46

1) O procedimento deve ser escalonado, de modo a permitir a avaliação de efi-
ciência e efetividade da política pública ex ante e ex post, bem como a meta-a-
valiação das medidas adotadas.

2) A avaliação ex ante deve atentar para:
I -  O que é esperado da política pública, identificando objetivos, recursos 

alocados, ações que se pretende executar, resultados esperados e rela-
ções causais assumidas; 

II -  Definição dos indicadores de desempenho a serem utilizados; 
III -  Investigação da realidade de implementação da política pública; 
IV -  Aferição da exequibilidade, bem como a capacidade de mensuração de 

seu desempenho e de alcance dos objetivos planejados; e 
V -  Subsídios para auxiliar a tomada de decisão sobre os aperfeiçoamentos 

que podem ser feitos na política pública, inclusive através da realiza-
ção de audiências públicas.47

45  DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de direito processual civil: processo cole-
tivo. 11. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 415/416.

46  Cf. COSTA, Rafael de Oliveira. Do Futuro do Ministério Público: Efetividade de Políticas 
Públicas e Litígio Estratégico no Processo Coletivo. In: Renato Kim Barbosa. (Org.). O Futuro do 
Ministério Público. São Paulo: APMP, 2017, p. 11-12.

47  Nesse sentido, o Projeto de Lei n° 8.058/14, que “Institui processo especial para o controle e 
intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário e dá outras providências”, dispõe em seu art. 
10 que “Caso tenha por esclarecidas as questões suscitadas na fase preliminar, o juiz poderá designar 
audiências públicas, convocando representantes da sociedade civil e de instituições e órgãos especiali-
zados.”
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3) As avaliações ex ante e ex post devem seguir as seguintes etapas:
I -  Constituição da Comissão de Avaliação, composta por especialistas 

na avaliação de políticas públicas e no objeto da política pública em 
apreço;

II -  Primeira coleta e envio de dados; 
III -  Elaboração de parecer pela Comissão de Avaliação;
IV -  Análise dos dados pelo responsável pela análise, abrangendo teste de 

consistência (assertivas “se – então”), análise de vulnerabilidade e aná-
lise da pertinência e suficiência das ações (matriz ações/causas).

V - Adoção das medidas cabíveis para garantir efetividade e sanar even-
tuais irregularidades nas políticas públicas, atentando para as alterna-
tivas de intervenção, correção de desvios ou perturbações na trajetória 
de implementação, adequação e disponibilidade de recursos e amplia-
ção da transparência.48

Diante desse cenário, a via mais adequada para a implantação de um Sistema de 
Integridade, em especial diante da necessidade de periódica identificação, avaliação, revi-
são e implementação das medidas adotadas, bem como do fato de que a tutela processual 
precisará ser flexível, adaptada às necessidades de cada entidade, é a propositura e adequada 
condução de um processo estrutural.

5. Considerações finais

Conquanto se tenham alcançado resultados relevantes nos últimos anos no combate 
à corrupção como decorrência do aperfeiçoamento e fortalecimento de nossos órgãos de 
controle, o problema permanece e uma das formas de evitar a impunidade parece ser a ado-
ção de um Sistema de Integridade no âmbito da Administração Pública.

Com efeito, a corrupção precisa ser combatida em todas as suas frentes, sendo as 
principais ferramentas o conhecimento, a informação e a consolidação de uma cultura de 
enfrentamento, inclusive através do desenvolvimento de valores éticos, da cidadania e da 
consciência reflexiva nas futuras gerações.

Assim, apresentamos uma proposta de regulamentação da matéria no âmbito do 
public compliance e destacamos serem os processos estruturais a via adequada para se exigir 
a implementação de um Sistema de Integridade pela Administração Pública, na busca pela 
efetividade do direito fundamental difuso à probidade administrativa. 

Concluímos, contudo, que a tarefa é hercúlea e ainda inacabada, de modo que a 
comunidade jurídica não pode deixar de correr os riscos associados às discussões para a 
melhoria da proposta aqui apresentada, visando reduzir a impunidade de nefasto fator de 
instabilidade em nosso país que: a corrupção.

48  Nesse sentido, o art. 18, § 3º, o Projeto de Lei n° 8.058/14 estabelece que, “Homologada a 
proposta de planejamento, a execução do projeto será periodicamente avaliada pelo juiz, com a parti-
cipação das partes e do Ministério Público e, caso se revelar inadequada, deverá ser revista nos moldes 
definidos no parágrafo 2º.”



64

Referências

ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Material Coletivo: Superação da Summa Divisio 
Direito Público e Direito Privado por uma nova Summa Divisio constitucionaliza-
da. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 422-428.

ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e cole-
tivos. 7. ed. São Paulo: Método, 2016.

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. 
Revista de Processo. São Paulo: RT, 2013, ano 38, v. 225.

BRASIL. Decreto-lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 19 abr 2021.

BRASIL, Lei n° 9.613, de 03 março de 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 19 abr 2021.

BRASIL, Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm. Acesso em: 19 abr  2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.516.178/SP. Rel. Min. Fran-
cisco Facão. Brasília, DF, 12 de Agosto de 2019. Disponível em: <https://scon.stj.
jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp>. Acesso em: 19 abril 2021.

COSTA, Rafael de Oliveira. Do Futuro do Ministério Público: Efetividade de Políticas Pú-
blicas e Litígio Estratégico no Processo Coletivo. In: Renato Kim Barbosa. (Org.). O 
Futuro do Ministério Público. São Paulo: APMP, 2017.

COSTA, Rafael de Oliveira. Fortalecimento do Ministério Público e efetividade no combate 
à corrupção. Estado de São Paulo, 29 out. 2020.

COSTA, Rafael de Oliveira. O papel da Legística na (re)legitimação das decisões judiciais e 
no equilíbrio do exercício da função juspolítica pelos tribunais. Revista da Faculdade 
de Direito da UFPR, v. 61, 2016.

DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de direito processual civil: processo cole-
tivo. 11. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Elementos 
para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Re-
vista de Processo. Vol. 303/2020.

JUNQUEIRA, Gabriel Marson. A prevenção da corrupção na Administração Pública: 
contributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance. Belo 
Horizonte: D´Plácido, 2019.

LEONEL, Ricardo de Barros. Pauta para o aperfeiçoamento do processo coletivo. In: Edis 
Milaré. (Org.). Ação civil pública após 35 anos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020.



65

MENEGAT, Fernando. A novíssima Lei n. 13.655/2018 e o Processo Estrutural nos litígios 
complexos envolvendo a Administração Pública. Disponível em: http://www.direito-
doestado.com.br/colunistas/fernando-menegat/a-novissima-lei-n-13655-2018-e-
-o-processo-estrutural-nos-litigios-complexos-envolvendo-a-administracao-publi-
ca. Acesso em 20 abr 2021.

PAES, José Eduardo Sabo; GRAZZIOLI, Airton. Compliance no Terceiro Setor. São Paulo: 
Editora Elevação, 2018.

SANTOS, Roberto Lima. Direito fundamental à probidade administrativa e as conven-
ções internacionais de combate à corrupção. Revista de Doutrina da 4ª Região, 
Porto Alegre, n. 50, out. 2012.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Deberes de vigilância y compliance empresarial. In: 
KUHLEN, L.; MONTIEL, J. P.; GIMENO, I. O. U. (Org.). Compliance y teoría del 
Derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 79-106.

VITORELLI, Edilson (Org.). Manual de Direitos Difusos. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 
2019. 

ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva 
de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.



66

Anexo - Anteprojeto de Lei Geral de Integridade na Administração Pública

Dispõe sobre o Sistema de Integridade na Administração Pública e 
dá outras providências.

Art. 1°. O Sistema de Integridade na Administração Pública, estruturado e regulado pela 
presente Lei, será composto de todas as entidades e medidas destinadas à garantia da inte-
gridade na Administração Pública.

Parágrafo único – As disposições contidas na presente Lei incidem, no que couber, em re-
lação aos partidos políticos.

Art. 2°. Cada entidade que integra a Administração Pública deverá promover a elaboração 
e implantação de Código de Conduta individualizado e detalhado, contemplando, no míni-
mo, as seguintes matérias: 

I - exclusão de conflitos de interesses; 

II - corrupção e fraudes; 

III - observância dos direitos humanos; 

IV - ética e proteção contra a discriminação; 

V - confidencialidade e proteção de dados; 

VI - correção da contabilidade; 

VII - segurança da disponibilidade, integridade, autenticidade e confiabilidade das infor-
mações; 

VIII - conformidade com as exigências de proteção ao meio ambiente e à saúde;  

IX - regulação das denúncias internas de irregularidades; 

X - canais de comunicação de atos de improbidade, corrupção e ilícitos às autoridades com-
petentes;

XI - declarações de atividades externas, de empregos, investimentos e bens possuídos pelo 
agente público;

XII - princípios, valores e missão da entidade;

XIII - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta;
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XIV - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta;

XV - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta da 
entidade.

Art. 3°. O Programa de Integridade consiste, no âmbito da Administração Pública, no con-
junto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à de-
núncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas 
e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.

§ 1° Cada entidade da Administração Pública deverá elaborar de forma detalhada e indivi-
dualizada o seu Programa de Integridade Institucional, contendo, no mínimo:

I - medidas que procuram delimitar claramente os âmbitos de competência dentro da en-
tidade;

II - protocolos para formação e execução de certas decisões; 

III - controles de gastos e controles internos, em especial no que concerne aos registros con-
tábeis, que devem refletir de forma completa e precisa as transações da entidade, bem como 
para o controle material das despesas (qualidade, eficácia e oportunidade);

IV - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos lici-
tatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor 
privado, ainda que intermediada por terceiros;

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Programa de Integridade Institucio-
nal, inclusive no que tange às estratégias patrimoniais de combate a condutas desviadas e 
recuperação de ativos;

VI - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações 
detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;

VII - política da entidade de conservação e arquivo de documentos, sem prejuízo da legis-
lação que rege a matéria; 

VIII - a instituição de canais próprios de recebimento de denúncias (whistleblowing), aber-
tos e amplamente divulgados a agentes públicos e terceiros, assegurando a qualquer pessoa 
o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos admi-
nistrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público;

IX - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que 
utilize o canal de denúncias.
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§ 2° - Na elaboração e aplicação do Programa de Integridade Institucional, deve-se obser-
var as seguintes diretrizes:

I – comprometimento da entidade com o Programa de Integridade Institucional, de forma 
a garantir a sua transparência, a sua efetividade e a sua eficácia em todos os âmbitos da 
atuação Institucional;

II – alinhamento do Programa de Integridade Institucional ao Planejamento Estratégico e 
aos objetivos institucionais das entidades;

III – observância rígida da reserva e alocação dos recursos necessários para o desenvolvi-
mento, a implementação e a melhoria do Programa de Integridade Institucional;

IV – aprovação democrática dos objetivos e das estratégias do Programa de Integridade 
Institucional, com a efetiva participação dos integrantes e social;

V –  identificação e avaliação periódicas dos deveres do Programa de Integridade Institu-
cional;

VI – clareza na atribuição da responsabilidade pelos resultados do Programa de Integridade 
Institucional;

VII – identificação e observância das competências e das necessidades de treinamento pe-
riódico e contínuo, sobre o direito vigente e sobre o próprio Programa de Integridade Ins-
titucional, de modo a garantir que os servidores e integrantes das entidades cumpram com 
os seus deveres;

VIII – estímulo aos comportamentos que criam e sustentam o Programa de Integridade 
Institucional, com o combate efetivo, sem tolerância, aos comportamentos que comprome-
tem o Programa;

IX – a existência de controles efetivos e gerenciamento dos deveres decorrentes do Progra-
ma de Integridade Institucional, de forma a alcançar os comportamentos adequados para 
os objetivos e as metas do Programa;

X – monitoramento do desempenho do Programa de Integridade Institucional, com a devi-
da mensuração e publicação dos respectivos relatórios para fins de controle social;

XI – demonstração pública da existência e do cumprimento rigoroso do Programa de Pro-
grama Institucional, por intermédio de documentação e identificação de boas práticas ins-
titucionais,

XII – análise crítica regular e contínua sobre do Programa de Integridade Institucional, com 
vista ao seu aperfeiçoamento;
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XIII – adoção de uma “política de portas abertas”, ou seja, a possibilidade de que qualquer 
empregado/servidor procurar diretamente o responsável pelo sistema de integridade, sem 
receio de represálias e de forma confidencial, para noticiar irregularidades;

XIV – a realização periódica de campanhas anticorrupção, de modo sensibilizar os agentes 
públicos e a população quanto à existência, causas e gravidade da corrupção;

XV - comprometimento das Chefias Institucionais, incluídos os conselhos, evidenciado 
pelo apoio visível e inequívoco ao programa.

§ 1° – Ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de 
responsabilização civil ou penal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresen-
tado, de modo consciente, informações ou provas falsas.      

§ 2° - O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada 
em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos, me-
diante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.

§ 3° - Além das medidas de proteção previstas na  Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, 
será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação 
ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de 
funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de 
qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento 
de referências profissionais positivas.

§ 4º A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará falta disciplinar 
grave e sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público. 

§ 5º O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por 
ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais.

§ 6º Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de cri-
me contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante 
em até 5% (cinco por cento) do valor recuperado. 

Art. 4°. A análise de riscos deve ser flexível, periódica (anual) e buscar não apenas a iden-
tificação dos riscos envolvidos, mas também a valoração, estimativa da probabilidade de 
materialização e, em sendo o caso, o valor concreto do dano.

Parágrafo único – A análise de riscos deve atentar para as técnicas de neutralização geral-
mente utilizadas por agentes públicos e por bystanders, que tenha como intuito racionalizar 
condutas desviadas ou posturas de não intervenção.
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Art. 5°. É assegurado ao Ministério Público o acesso amplo e irrestrito a todo procedimento 
de investigação interno realizado no âmbito da Administração Pública relacionado com os 
fins da presente Lei.

Art. 6°. Aplicam-se ao Programa de Integridade Institucional, no que couber, as disposi-
ções constitucionais sobre direitos e deveres fundamentais, os princípios da administração 
pública previstos no art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, o disposto 
na Lei nº 8.429, de 03 de junho de 1992, assim como na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Art. 7°. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de 
outras sanções cabíveis, o responsável pela entidade incorre em improbidade administrati-
va, nos termos da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:

I – deixar de proceder, no prazo de um ano, à elaboração de Código de Conduta e Programa 
de Integridade Institucional em conformidade com o estabelecido nos arts. 2° e 3°, desta 
Lei;

II – deixar de aplicar os recursos necessários à implementação das medidas previstas nesta 
Lei;

III – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto 
art. 4°, desta Lei.

Art. 8°. O Ministério Público deverá aferir se existe Programa de Integridade Institucional 
pelas entidades que estejam com comportamento que revele indícios de risco da prática de 
ilícito contra a Administração Pública ou contra os direitos fundamentais, devendo, sem o 
prejuízo de outras medidas jurídicas cabíveis, firmar acordo de não persecução cível para 
fins de adoção de Programa de Integridade Institucional. 

Art. 9°. Fica criada a Agência Nacional Anticorrupção (ANANTI), autarquia sob regime 
especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Justiça 
e da Segurança Pública, com a finalidade de executar, no âmbito de suas competências, a 
Política Nacional de Combate à Corrupção e de instituir normas de referência sobre o tema.

§ 1° A ANANTI terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades adminis-
trativas regionais.

§ 2° A ANANTI obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Po-
lítica Nacional de Combate à Corrupção e será desenvolvida em articulação com órgãos e 
entidades públicas e privadas, cabendo-lhe:  

I - estabelecer as orientações gerais da política nacional anticorrupção;

II - implementar e coordenar as estratégias de prevenção da corrupção no setor público; 
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III - definir normas e metodologias comuns para a prevenção da corrupção; 

IV - elaborar o plano nacional de combate à corrupção; 

V - padronizar a forma de conservação de dados e informações que revelam, em cada ente, 
a consecução dos objetivos previstos; e 

VI - definir critérios de alternância de agentes públicos lotados em cargos em comissão de 
setores particularmente expostos à corrupção.

Art. 10. Fica criado o Conselho de Avaliação, Transparência e Integridade da Administra-
ção Pública (CATIAP), órgão colegiado, composto por cinco membros eleitos por cidadãos 
que não integrem a Administração Pública, com atribuição para:

I – a supervisão e controle sobre a efetiva aplicação e eficácia das medidas de prevenção 
tomadas pela Administração Pública; 

II – a aprovação do Plano Nacional de Combate à Corrupção elaborado pela Agência Na-
cional Anticorrupção (ANANTI);

III - a análise das causas e fatores que fomentam a corrupção, identificando intervenções 
que podem favorecer a prevenção e o combate; e 

IV – a apresentação de relatório anual ao Congresso Nacional, até 31 de dezembro de cada 
ano, sobre as atividades de controle da corrupção e sobre a eficácia das medidas adotadas.

Art. 12. Constitui crime contra a Administração Pública.

I – deixar de proceder, no prazo de um ano, à elaboração de Código de Conduta e Programa 
de Integridade Institucional em conformidade com o estabelecido nos arts. 2° e 3°, desta 
Lei;

II – deixar de aplicar os recursos necessários à implementação das medidas previstas nesta 
Lei;

III – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto 
art. 4°, desta Lei.

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 500 (quinhentas) vezes 
o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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1. Introdução 

Este estudo parte de um duplo problema, a saber: Quais princípios e institutos jurídi-
cos fixam ao Estado Constitucional Brasileiro e aos governos em exercício, sobretudo após 
a Constituição de 1988, o dever de garantir o direito fundamental à saúde dos cidadãos? 
O não cumprimento do que determina a Constituição em termos da garantia dos direitos 
fundamentais dos cidadãos implica em crime de responsabilidade da administração pública 
e judicialização das demandas sociais? 

Cogita-se a seguinte hipótese: as políticas públicas de saúde devem ser implemen-
tadas como instrumento proativo do Estado Constitucional, notadamente quando este se 
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configura como um Estado Social ou do Bem-Estar Social, cuja função reside na materiali-
zação dos direitos fundamentais, tendo por pressupostos a força normativa da Constituição, 
os princípios da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial. Quando os agentes 
públicos não cumprem com suas funções constitucionais, cabe ao guardião da Constitui-
ção, o Supremo Tribunal Federal (STF), garantir os direitos fundamentais. 

Para responder ao problema proposto e verificar a hipótese norteadora, a pesquisa 
tem por objetivo examinar o seguinte referencial conceitual e teórico:

i) O processo de instituição de um Estado do Bem-Estar Social no Brasil teve 
início na Era Vargas entre 1930-1945. Contudo, é consenso entre os especia-
listas1 que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu bases sólidas 
para a expansão e consolidação de um Estado do Bem-Estar Social ou um 
Estado Social, tendo em vista que a Carta Magna assegura como princípios 
fundamentais da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa hu-
mana, a cidadania, e, fixa um rol de direitos sociais, conforme o Artigo 6º.2 

ii) As políticas públicas, enquanto ações de governos, devem se pautar pelo in-
teresse público e obedecer às diretrizes postas pela Constituição para garantir 
os direitos fundamentais, incluindo os direitos sociais e a dignidade da pessoa 
humana.3 

iii) Os conceitos de direitos fundamentais e direitos sociais, e os metaprincípio 
da dignidade humana e o princípio do mínimo existencial.4 Estes princípios 
e conceitos operam como institutos jurídicos elencados pela jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal para garantia dos direitos sociais dos cidadãos, 
entre eles o direito à saúde, em obediência à vontade da Constituição de 1988. 

O presente trabalho resulta de pesquisa teórica, com base em revisão bibliográfica 
de autores clássicos do referencial conceitual empregado, pesquisa documental da jurispru-

1  Partimos do seguinte referencial teórico para a revisão do tema: DRAIBE, Sônia. Welfare State no 
Brasil: Características e Perspectivas. Caderno de Pesquisa, n.8, pp.1-50, Campinas, NEPP-Unicamp, 
1993; MEDEIROS, Marcelo. A trajetória do Welfare State no Brasil: papel redistributivo das políticas 
sociais dos anos 1930 aos anos 1990. Brasília: Ipea, 2001; PORCHMAN, Márcio. Proteção Social na 
Periferia do Capitalismo: Considerações sobre o Brasil. São Paulo em Perspectiva, 18(2) 2004, pp. 
3-16; RODRIGUES, M.A. Políticas Públicas. (Coleção Folha Explica). São Paulo: Publifolha Edi-
tora, 2010; KERSTENETZKY, Celia Lessa. O Estado do Bem-Estar Social na Idade da Razão. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012.

2  CF/88, art. 6º: “São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.”

3  Esta posição é adotada por diversos estudiosos, revisaremos as leituras de LIBERATI, op. cit., 2013 
e FONTES, op. cit., 2015. Além de outras revisões sobre o conceito de políticas públicas, tais como: 
SOUZA, op. cit., 2006; RODRIGUES, op. cit., 2010; DIAS e MATOS, op. cit., 2017.

4  A revisão deste referencial conceitual adota como base os seguintes autores: ALEXY, op. cit., 1999; 
SARLET, op. cit., 2012; LIBERATI, op. cit., 2013; FONTES, op. cit. 2015; DANTAS, op. cit. 2002; 
BARROSO, op. cit. 2010.
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dência do STF sobre a garantia do direito à saúde e pesquisa de levantamento de notícias na 
grande impressa sobre as ações e omissões do governo federal para a garantia do direito à 
vida e à saúde dos brasileiros no contexto da pandemia do covid-19.

2. Estado Constitucional-Social ou do Bem-Estar Social e Direitos Fundamen-
tais

Há um amplo debate jurídico em torno dos termos Constituição e Estado Constitu-
cional, pois foram empregados em sentidos diversos e divergentes ao longo da história de 
instituição do Estado no Ocidente. Contudo, delimitamos nossa análise do Estado Consti-
tucional moderno, a partir do século XVIII. 

Alguns elementos caracterizam o Estado Constitucional e as Constituições moder-
nas, sublinha Bobbio (1986), entre eles estão: a separação entre os poderes e a defesa dos 
direitos da pessoa, do indivíduo e do cidadão. 5 La Déclaration des Droits de l‘homme et 
du citoyen de 1789 no Artigo 16 afirma que a separação dos poderes é um fundamento da 
Constituição: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, 
nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição”.6 A Constituição dos Es-
tados Unidos da América de 1787 marca a fundação da primeira República Constitucional 
moderna, que adota a separação dos três poderes como base do funcionamento do Estado. 

De um modo geral, para a doutrina jurídica, o Estado Constitucional fundamenta 
sua razão de existir na Constituição, conforme sintetiza Liberati 7: “Pode-se dizer que o 
Estado Constitucional é aquele que tem, na Lei Fundamental, seu fundamento e razão de 
existir. O Estado Constitucional submete-se ao primado da Constituição. Essa definição de 
Estado Constitucional é corroborada por Afonso da Silva 8:

A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, 
então, a organização de seus elementos essenciais: um sistema de 
normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do 
Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício 
do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, 
os direitos fundamentais do homem e suas respectivas garantias. 
Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza 
os elementos constitutivos do Estado. 

Entretanto, o Estado moderno de Direito, ao longo de seu processo histórico, insti-
tuiu diferentes tipos de Estados Constitucionais, e, surge como Estado Liberal sob o ideá-

5  BOBBIO, N. Dicionário de Política. 2 ed. Brasília: Ed. UnB, 1986.
6  FRANÇA. La Déclaration des Droits de l‘homme et du citoyen. Op. Cit.
7  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013. p. 65.
8  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 37-

38.
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rio do iluminismo e do liberalismo no século XVIII. Na passagem do século XIX para XX 
surge o chamado Estado Social ou do Bem-Estar Social. Enquanto o Estado Liberal clássico 
garantia, de um lado, apenas os direitos civis e políticos de liberdades individuais, de ou-
tro, se omitia em relação aos problemas sociais e econômicos. Em contraponto, o Estado 
Social ou do Bem-Estar Social surge justamente para preencher essa lacuna, positivando os 
direitos sociais, que passam a ser garantidos pelos Estados Constitucionais como direitos 
fundamentais. 

Conforme Felipe Fontes 9, os direitos de liberdade ou direitos de defesa também 
são chamados negativos por exigirem abstenções estatais, ou seja, exigem um non facere 
dos Poderes Públicos. Já os direitos sociais (culturais e econômicos) começam a ganhar 
corpo nas constituições francesas de 1793 e 1848, Brasileira de 1824 e Alemã de 1849 10. Os 
direitos sociais são fortemente associados à ideia de que sua efetividade exige prestações 
do Estado, por isso são chamados de direitos positivos e passam a ser associados ao valor 
“igualdade material” 11. 

Contudo, apesar das expressões Estado Social, Estado do Bem-Estar Social e direitos 
sociais se referirem a um mesmo processo histórico, qual seja a passagem do Estado Liberal 
para um novo tipo de Estado Constitucional, tais termos surgem no debate público em mo-
mentos distintos e em campos distintos do conhecimento. A expressão Estado Social é mais 
usada no campo do Direito como um tipo de Estado Constitucional, por isso propomos a 
expressão Estado Constitucional-Social, para diferenciar do Estado Constitucional-Liberal. 
Já a expressão Welfare State ou Estado do Bem-Estar Social é mais empregada no debate 
teórico da Ciência Política ou da Ciência da Política Pública. 

Liberati 12 destaca que “os direitos sociais foram inseridos, pela primeira vez, na 
Constituição francesa de 1848, seguida pela Constituição mexicana de 1917 e de Weimar 
em 1919”. Fontes 13 também destaca que o marco do Constitucionalismo social foram es-
sas duas Constituições.  Já a “A expressão Estado Social de Direito foi criada por Hermam 
Heller em 1929, em sua obra Rechstaat oder Diktatur (Estado de Direito ou Ditadura?)” e 
no debate jurídico, a Lei Fundamental de Bonn de 1949 foi a primeira a empregar o termo 
Estado Social, destaca Liberati 14: 

A regra dos direitos fundamentais - e, em especial, dos direitos 
sociais – conduz o Estado à satisfação do anseio universal do 
homem de preservar a vida em toda sua pujança nem ambiente 
comunitário e de satisfação de todas as necessidades humanas. 

9  FONTES, Felipe. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2015.
10  SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto Alegre: Livraria dos Ad-

vogados, 2012. 
11  FONTES, Felipe. op. cit., 2015. 
12  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

77.
13  FONTES, Felipe. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2015. 
14  LIBERATI, Wilson. op. cit., 2013, p. 76-78.
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Com o surgimento do Estado de Direito Social (...) o fim último 
das preocupações políticas do Estado transmuda-se para a cons-
trução não só de uma sociedade superior (...), desde o programa 
de realização de uma sociedade mais justa (...) até o simples prag-
matismo de uma racionalidade-utilitarista. (...) Os direitos sociais 
compõem-se de um conjunto de direitos que exigem a realização 
de autênticas prestações de serviços por parte do Estado, com o 
fim de suprir ou incrementar os direitos da igualdade. São tam-
bém chamados de direitos de crédito, porque seu titular (pessoa 
humana) se torne credor do Estado na prestação de serviços es-
senciais à aquisição da plena cidadania. 

Conforme destaca Kertznetzky (2012), a expressão Estado do Bem-Estar Social 
(Welfare State), por sua vez, foi criada pelo historiador e cientista político britânico Sir Al-
fred Zimmern nos anos 1930.  Zimmern visava registrar a evolução do Estado britânico 
de um power state (Estado de poder) para um welfare state (Estado do Bem-Estar). “Nessa 
acepção, um welfare state não se distinguiria muito de um estado democrático de direito” 15.

Importa observar que esse novo tipo de Estado Constitucional, seja o Estado Social 
ou o Estado do Bem-Estar Social, possui como característica e função central a efetivação 
não apenas dos direitos civis e políticos, mas sobretudo dos direitos sociais que visam a 
garantia de um mínimo existencial ou de um mínimo de bem-estar como pré-condição da 
dignidade humana. Deste modo, o chamado Estado Social ou do Bem-Estar surge com a 
instituição de um sistema nacional de proteção social implementado por meio de políticas 
públicas sociais, que visam garantir o mínimo existencial materializado em: trabalho/ren-
da, assistência social, educação, saúde, moradia, cultura etc. para todos os cidadãos.

Os direitos sociais compõem-se de um conjunto de direitos que 
exigem a realização de autenticas prestações de serviços por parte 
do Estado, com o fim de suprimir ou incrementar os direitos de 
igualdade. São também chamados de direitos de crédito, porque 
seu titular (pessoa humana) se torna credor do Estado na presta-
ção de serviços essenciais a aquisição da plena cidadania.16

Os primeiros sistemas nacionais de proteção social foram implementados na Ale-
manha no governo de Otto von Bismarck no final do século XIX: programa contra acidente 
do trabalho (1871); programa de seguro saúde para os trabalhadores (1883); programa de 
aposentadoria – idosos e deficientes (1889). Até a I Guerra Mundial quase todos os países 

15  KERSTENETZKY, C. L. O Estado do Bem-Estar Social na Idade da Razão. Rio de Janei-
ro: Elsevier, 2012, p.1.

16  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
77-78.
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da Europa central já contavam com o núcleo inicial desses programas que marcam o nasci-
mento do Estado do Bem-Estar Social.17 

A grande expansão do Estado Social ou do Estado do Bem-Estar ocorre após a Se-
gunda Guerra Mundial em 1945 nos países de capitalismo avançado, sobretudo da Europa 
e do bloco anglo-saxão (EUA, Canadá, Austrália etc.), que durante 30 anos experimentaram 
a chamada era de ouro do Welfare State. Tal expansão visou além da reconstrução dos países 
capitalistas da Europa ocidental destruídos pelas crises e guerras produzidas pela política 
econômica do Estado mínimo (lasse faire) implementada pelo Liberalismo clássico, visou 
também a garantia da proteção social dos cidadãos, fundada nos conceitos de um mínimo 
social e na defesa da dignidade humana como pressupostos dos chamados direitos funda-
mentais violados durante as grandes guerras.

Nesse mesmo contexto histórico-político do pós-guerra é promulgada a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH)18 em 1948 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), referência para o Direito Internacional até hoje justamente porque introduz o con-
ceito de direitos humanos como direitos fundamentais de todo cidadão. Os países signatá-
rios passaram a incorporar tais direitos fundamentais ao texto das suas Constituições na-
cionais, entre eles encontra-se o Brasil. 

Apesar da grande relevância desse marco civilizatório do ponto de vista da insti-
tuição da cultura e da defesa dos direitos humanos como direitos fundamentais, dada a 
complexidade e magnitude desse debate na esfera pública, fazermos uma breve revisão do 
tema a partir do mapeamento proposto por Alexy 19 dos três grupos de problemas em torno 
dos direitos humanos, a saber os problemas epistemológicos, substanciais e institucionais. 

Os problemas epistemológicos resumem-se na questão: podem os direitos huma-
nos ser fundamentados racionalmente? Os problemas substanciais surgem desde que se 
chegue a um acordo sobre o primeiro problema, ou seja, os direitos humanos podem ser 
fundamentados racionalmente e reconhecidos. Resolvido o impasse, surge a questão: quais 
direitos são direitos humanos fundamentais? 

A Declaração de 1948 elenca entre os Artigos 1 e 20, os direitos clássicos de igual-
dade e de liberdade. O artigo 21 trata da regulação do direito político, ou seja, reconhece os 
chamados direitos de primeira geração. A partir do artigo 22 vários direitos econômicos, 
sociais e culturais são listados, os chamados direitos de segunda geração. Na atualidade, o 
debate sobre as gerações de direito se amplia para os direitos de terceira (direitos coletivos 
e difusos) e de quarta geração (direito ambiental etc.). 

Por último, Alexy20 aponta os problemas institucionais em torno dos direitos huma-
nos como a possibilidade ou não de sua institucionalização, pois não adianta apenas ter um 
catálogo de direitos humanos, é preciso que sejam transformados em direitos positivos para 

17  KERSTENETZKY, C. L. op. cit. 2012.
18  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Op. Cit. 
19  ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático (...). Revis-

ta de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n.217, p.55-66, jul/dez, 1999. 
20  ALEXY, Robert. op. cit., 1999.
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que possam ser efetivados, nas duas esferas nacionais e internacionais, que conformam o 
sistema jurídico mundial do pós-guerra. 

Por conseguinte, o debate em torno do tema direitos humanos é amplo, a própria 
definição do conceito direitos humanos é complexa, observa Alexy21, suas cinco caracterís-
ticas devem ser examinadas: (1) universais, (2) morais, (3) fundamentais, (4) preferenciais 
e (5) abstratos. Há uma relação intrínseca entre essas cinco características dos direitos hu-
manos. Neste estudo, não examinaremos tais características, pois interessa-nos, sobretu-
do, analisar a questão da efetivação do direito à saúde como um direito fundamental, para 
atingir esse objetivo delimitamos a análise a relação entre os conceitos de direito humano 
e fundamental. 

Um direito é considerado fundamental quando se refere a um direito humano, que 
por definição precisa ter por titularidade todos os seres humanos. Mas para resumir um 
direito é fundamental, destaca Alexy22 “quando sua violação ou não-satisfação significa ou a 
morte ou sofrimento grave ou toca no núcleo essencial da autonomia. Daqui são compreen-
didos não só os direitos de defesa liberais clássicos, senão, por exemplo, também direitos 
sociais que visam ao asseguramento de um mínimo existencial.”  

Portanto, o Estado Constitucional desde o surgimento do chamado Estado Social ou 
do Bem-Estar tem por finalidade garantir aos seus cidadãos a integral proteção das leis para 
satisfação de suas necessidades básicas positivadas como direitos fundamentais individuais 
e coletivos, os quais visam garantir um “mínimo existencial” para uma vida humana digna. 
Neste viés, a dignidade humana passa a ser valorizada e conceituada como um direito hu-
mano fundamental inviolável, ou seja, como um princípio basilar do Estado Constitucional 
Social.

3. Dignidade Humana: Metaprincípio do Estado Constitucional

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada no contexto da Re-
volução Francesa de 1879, é o primeiro marco jurídico dos direitos humanos no âmbito do 
Estado Constitucional Liberal, cuja principal conquista foram os direitos civis individuais 
da igualdade, da liberdade, da propriedade privada, entre outros. 

Não obstante, como o totalitarismo e o holocausto nazista usaram as instituições do 
Estado para perseguir, prender, torturar e matar milhões de cidadãos em campos de con-
centração, que formavam as minorias sociais (judeus, ciganos, homossexuais, deficientes 
etc.), a comunidade internacional estabeleceu a defesa da dignidade humana como prin-
cípio máximo universal do Estado Democrático de Direito, prescrevendo no artigo 1º da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): “Todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e de consciência e devem agir uns 
para com os outros num espírito de fraternidade”. 

21  ALEXY, op. cit., 1999. 
22  ALEXY, op. cit. 1999, p. 61.
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No caso da Constituição Federal Brasileira de 1988, a dignidade da pessoa humana 
está prevista no inciso III, do artigo 1º, como fundamento da República, dando significado 
aos direitos fundamentais. Sobre o valor máximo do princípio da dignidade humana, o 
professor Souza Dantas (2002)23 afirma que: “Sem dúvida, o valor da dignidade da pessoa 
humana impõe-se como metaprincípio de todo o ordenamento jurídico brasileiro, como 
critério e parâmetro de valoração, a orientar a interpretação e a compreensão do sistema 
constitucional.” 

Liberati 24 também corrobora com essa posição ao observar que:

A dignidade da pessoa humana é pedra basilar das sociedades 
contemporâneas democráticas e, sob esse signo, constrói-se como 
fundamento e limite de toda atividade humana e estatal. A regra 
fundante da dignidade da pessoa humana reside no valor moral 
e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado 
desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do Estado De-
mocrático de Direito. A pessoa é colocada como o fim supremo 
do Estado de Direito.
A dignidade da pessoa humana não se resume, somente, em prin-
cípio norteador e fundante da República; ela é mais do que um 
princípio; ela é um metaprincípio, na lição de Jorge Miranda, que 
está acima e além dos demais princípios jurídicos. Sem sua prote-
ção não há a possibilidade de existência da sociedade como enti-
dade e, muito menos, de constituição do Estado.

Souza Dantas e Liberati, assim como Jorge Miranda, defendem a tese da dignidade 
humana como metaprincípio jurídico no sentido de premissa máxima do Estado Constitu-
cional, cuja finalidade é a proteção da pessoa humana em termos de um mínimo existencial 
que garanta uma vida digna, um mínimo de bem-estar.  

Deste modo, a proteção do princípio máximo da dignidade humana previsto na 
Constituição Federal do Brasil não se trata de um ato facultativo, mas sim de uma obrigação 
do Estado prestar serviços para satisfação do bem-estar social, frente a exigência da garantia 
do dos direitos fundamentais constitucionais e do exercício efetivo pelos cidadãos.

Portanto, a dignidade humana opera como um princípio ou “núcleo essencial” dos 
direitos fundamentais, podendo ser aplicada de forma complementar ampla, com conteú-
do de direito material traduzido em um “mínimo existencial” de todos os cidadãos, pois 

23  SOUZA DANTAS, Luís Rodolfo A. de. Hermenêutica constitucional e transponibilidade das 
cláusulas pétreas. In: Hermenêutica plural. BOUCAULT, C. E. de A. et al. (orgs.) São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 212.

24  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
69.
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protegido universalmente. O “mínimo existencial” se torna núcleo essencial dos direitos 
fundamentais para o fim de uma vida digna, conforme explica Barroso25:

Por fim, a dignidade está subjacente aos direitos sociais material-
mente fundamentais, em cujo âmbito merece destaque o conceito 
de mínimo existencial. Para ser livre, igual e capaz de exercer sua 
cidadania, todo indivíduo precisa ter satisfeitas as necessidades 
indispensáveis à sua existência física e psíquica. Vale dizer: tem 
direito a determinadas prestações e utilidades elementares. O di-
reito ao mínimo existencial não é, como regra, referido expres-
samente em documentos constitucionais ou internacionais, mas 
sua estatura constitucional tem sido amplamente reconhecida. E 
nem poderia ser diferente. O mínimo existencial constitui o nú-
cleo essencial dos direitos fundamentais em geral e seu conteúdo 
corresponde às pré-condições para o exercício dos direitos indi-
viduais e políticos, da autonomia privada e pública. Não é possí-
vel captar esse conteúdo em um elenco exaustivo, até porque ele 
variará no tempo e no espaço. Mas, utilizando a Constituição bra-
sileira como parâmetro, é possível incluir no seu âmbito, como já 
feito na doutrina, o direito à educação básica, à saúde essencial, à 
assistência aos desamparados e ao acesso à justiça. Por integrar o 
núcleo essencial dos direitos fundamentais, o mínimo existencial 
tem eficácia direta e imediata, operando tal qual uma regra, não 
dependendo de prévio desenvolvimento pelo legislador.

A importância da eficácia direta e imediata do “mínimo existencial” enraizado na 
dignidade humana, é um dever do Estado Constitucional Democrático satisfazer as neces-
sidades vitais básicas da pessoa humana, em respeito fiel às normas constitucionais.

É importante ressaltar que a Constituição Federal garante os direitos fundamentais 
enquanto princípios, que servem de diretrizes para as políticas públicas, sendo estas últimas 
instrumentos proativos do poder público para a efetivação de tais direitos. Os direitos so-
ciais, entre eles o direito à saúde, parte da premissa da dignidade humana como fundamen-
to da cidadania plena. Neste viés, o Estado deve garantir a todos os cidadãos seus direitos 
fundamentais por meio da implementação de políticas públicas sociais, devendo responsa-
bilizar-se inclusive pelos recursos financeiros para custeá-las. 

25  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisó-
ria para debate público. Mimeografado, 2010, p.25-26.
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4. Direito Fundamental à Saúde no Brasil

Diante das premissas expostas nas seções anteriores, o presente estudo pretende ana-
lisar em que medida as políticas públicas de saúde são instrumentos eficazes para garantir a 
dignidade humana e o mínimo existencial materializados no direito fundamental à saúde, 
tal como estabelecido pela Constituição do Brasil. 

Barroso26 destaca a importância do argumento da dignidade que pode ser invocado 
pelos cidadãos sempre que for necessário efetivar o direito fundamental à saúde: 

No controvertido tema do direito à saúde, sobretudo quando en-
volvidos procedimentos médicos e medicamentos não oferecidos 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a dignidade humana 
também costuma ser invocada como argumento último, que en-
cerra a discussão.

Historicamente, é importante lembrar que a saúde ganhou importância universal 
com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1946, conforme explicita o 
preâmbulo da sua carta de Constituição: “o estado completo de bem-estar físico, mental e 
social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade”27, garantindo assim, a assis-
tência integral ao direito à saúde do cidadão. Ainda, na Constituição da OMS consta que 
o direito à saúde é individual, pois envolve o direito de não sofrer violações por parte de 
terceiros e do Estado, sendo também um direito social por exigir do governo a prestação de 
serviços públicos para a prevenção de doenças e para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde dos cidadãos, com a participação da sociedade e do Estado.

A Constituição Federal Brasileira, de 1988 introduz a proteção do direito à saúde 
no ordenamento jurídico, conforme o Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, caput. O direito à 
saúde ganha o estatuto de direito fundamental inviolável dos cidadãos e dever do Estado. 
A Constituição de 1988 também prevê no artigo 6º que a saúde é um direito fundamental 
social, cuja natureza é individual, coletiva e social. 

Sobre esse ponto, Souza Dantas 28 observa que a Constituição Federal apresenta uma 
ordem social, que inclui não apenas o direito à saúde, entre outros direitos sociais, mas um 
conjunto de normas que fixam a saúde como dever do Estado e direito do cidadão:

26  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisó-
ria para debate público. Mimeografado, 2010, p. 32. 

27  OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde. São Paulo: Unesp, 1946, p. 22. Op. 
Cit. 

28  SOUZA DANTAS, Luís Rodolfo A. de. Hermenêutica constitucional e transponibilidade das 
cláusulas pétreas. In Hermenêutica plural. BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu et al.(orgs.). São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 216-217.
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Nesse passo, a Constituição de 1988, além de afirmar no artigo 
6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados”, ainda apresenta uma ordem social com amplo 
universo de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e 
fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade. A título de 
exemplificação, destacam-se determinados dispositivos constitu-
cionais constantes da ordem social, que fixam, dentre os deveres 
do Estado e direitos do cidadão, a saúde (art. 196).

Quais as implicações postas pela Constituição brasileira de 1988 ao estabelecer o 
direito à saúde como um direito social sob o estatuto de direito fundamental? Vimos que 
os direitos sociais são um conjunto de normas mediante as quais o Estado Social concretiza 
sua função de equilibrar e moderar as disparidades sociais, prestando serviços indispensá-
veis de educação, saúde, segurança social e previdenciária, transportes, dentre outros, colo-
cando-os à disposição dos cidadãos.

Os direitos sociais na medida em que ganham o estatuto constitucional de direitos 
fundamentais, isto significa que são irrenunciáveis e conduzem o Estado Social brasileiro 
ao dever de garantir o direito à vida nos termos de uma vida saudável a todo cidadão, sendo 
o direito à vida uma pré-condição da existência humana, portanto fazem parte do que se 
entende por mínimo existencial e dignidade humana. 

O Estado Social como provedor universal e prestador de serviços essenciais garanti-
dores da cidadania social plena deve realizar integralmente os direitos fundamentais da pes-
soa humana, sendo esta a regra geral para o cumprimento do mandamento constitucional 
democrático. Infere-se dessas premissas que a normatização do direito à saúde como direito 
social e fundamental exige a realização de atividade Estatal com o fim de suprir ou melhorar 
os chamados direitos de créditos, que são aqueles que a pessoa humana se torna credora 
do Estado na prestação dos serviços essenciais à aquisição da plena cidadania, abrangendo 
direitos prestacionais e defensivos, que permitam uma existência humana digna.

Assim sendo, o direito a saúde é um dever do Estado e um direito dos cidadãos, cujo 
fim deve ser perseguido através de programas, tarefas e diretrizes normativas, utilizando 
como exemplo o artigo 196 da Constituição Federal, que dispõe sobre políticas públicas so-
ciais, prescrevendo o quanto segue: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.” A respeito desse dispositivo legal, Santos29 interpreta que:

29  SANTOS, Lenir. Direito à saúde e Sistema Único de Saúde: conceito e atribuições. O que são ações 
e serviços de saúde. In: SANTOS, L. (Org.). Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Saberes, 2010, p. 
150.
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O primeiro enunciado do artigo – execução de políticas sociais e 
econômicas protetoras da saúde – vincula-se a planos e progra-
mas do Estado nacional, que devem assegurar ao indivíduo e à 
coletividade tudo aquilo que possa ser considerado essencial para 
a satisfação da saúde física, mental, psicológica, moral e social: 
morar bem, ter salário digno, ter mais lazer, boa educação, ali-
mentação suficiente, segurança, previdência etc.

Portanto, o direito à saúde não é mais considerado de forma isolada relacionada 
somente ao corpo do homem, mas também em relação ao ambiente social que o rodeia, 
o modo de vida social e à saúde mental. Contudo, ao mesmo tempo que o direito à saúde 
é um direito social, de viés programático do Estado, também é subjetivamente individual, 
podendo ser oponível judicialmente ao Estado.

Cumpre esclarecer que o direito à saúde dos cidadãos é dever da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, conforme o artigo 204, I, da Constituição Federal, que dispõe 
na área de assistência social. A coordenação e as normas gerais de saúde estão afetas à esfera 
federal e a execução dos programas nas esferas estadual e municipal, com a finalidade de 
atendimento a determinados setores da sociedade civil, vez que o direito à saúde é valor do 
metaprincípio da dignidade humana. 

O artigo 196, da Constituição Federal de 1988 criou as bases para a implementação 
de uma política pública nacional de saúde, que foi regulamentada apenas em 1990 pela Lei 
8.080 30 dando origem ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é composto por um con-
junto de serviços de atendimento prestados e administrados em todo o país, tendo como 
principais diretrizes: universalidade, igualdade, integralidade, unidade, descentralização, 
participação popular e hierarquização. 

A partir da política pública federal do Sistema Único de Saúde, os Estados, Distrito 
Federal e Municípios são obrigados a executar os programas de saúde nas suas respectivas 
esferas. A políticas públicas podem ser feitas em parceria com setores da iniciativa privada 
e organizações não governamentais, o que via de consequência possibilita a participação 
dos cidadãos e grupos sociais no cumprimento do dever do Estado Social de direito à saúde 
dos cidadãos.

Em nível federal a Lei 8.080/90 que criou o SUS institui todas as atribuições e fun-
ções do sistema público de saúde, que em 2011 sofreu uma nova regulamentação pelo De-
creto 7.50831 estabelecendo uma articulação interfederativa. A Lei n. 8.142/1990 “dispõe 

30  BRASIL. Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.

31  BRASIL. Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planeja-
mento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Brasí-
lia, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7508.htm. Acesso em: 10 fev. 2021. 
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sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergover-
namentais de recursos financeiros na área da saúde”, conforme informa o site do Ministério 
da Saúde.32 E a Lei complementar 141/2012 que

Regulamenta o art. 198 da CF para dispor sobre os valores míni-
mos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; esta-
belece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despe-
sas com saúde e dá outras providências.33

De acordo com o texto constitucional, o SUS é financiado com recursos do orçamen-
to da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de 
outras fontes, o que gera grande importância aos entes públicos, pois significa que pagarão 
a conta final. Ou melhor dizendo, qual a origem do dinheiro que financia e possibilita a 
implementação ou não das políticas públicas sociais.

É importante observar que, se de um lado, é dever do Estado criar condições 
econômicas, políticas e sociais para a promoção e proteção universal da saúde dos cidadãos, 
garantindo a efetivação do direito à saúde. De outro lado, sempre que o Estado praticar 
atividades públicas deve observar as limitações impostas pelas regras fundamentais 
Constitucionais, conforme esclareceu Liberati34:

(...) o Estado não pode praticar atos (administrativos) e realizar 
serviços públicos que não estejam direcionados à completa satis-
fação do homem. Em outros modos, o Estado se posiciona vincu-
ladamente à obrigação de cumprimento das normas constitucio-
nais que consagram a primazia do respeito ao homem. O Estado 
não tem discricionariedade social em relação à proteção de to-
dos os direitos do homem, de tudo aquilo que, genericamente, se 
costuma dizer da dignidade da pessoa humana. Como os direitos 
fundamentais gozam de um núcleo indisponível, o Estado sofre 
limitação pela regra constitucional da dignidade humana.

O limite do Estado Social é que não pode agir contra a completa satisfação dos di-
reitos fundamentais, vez que deve agir e estabelecer políticas públicas destinadas a realizar 

32  BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8080: 30 anos de criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Biblioteca Virtual em Saúde, em 18 set 2020. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ul-
timas-noticias/3295-lei-n-8080-30-anos-de-criacao-do-sistema-unico-de-saude-sus. Acesso em: 10 
fev. 2021. 

33  Idem.
34  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

75.
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o bem-estar como premissa da dignidade humana, protegendo o direito fundamental da 
saúde dos cidadãos, que é indisponível. Dessa forma, podemos afirmar que, além de prote-
tor dos direitos fundamentais, o Estado Constitucional brasileiro também é garantidor do 
bem-estar social dos cidadãos, tendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
o dever de prestar de serviços de saúde, através da utilização das políticas públicas do Siste-
ma Único de Saúde, restando obrigado a garantir a dignidade humana como valor máximo 
do direito à saúde, ainda que pelo “mínimo existencial”.

5. Políticas Públicas de Saúde

Vimos anteriormente que o Estado do Bem-Estar Social assumiu o papel de garantir 
os direitos sociais fundamentais por meio da provisão de serviços sociais. Marshall35 afirma 
que cabe ao Estado garantir “um mínimo de certos bens e serviços essenciais (tais como 
assistência médica, moradia, educação, ou uma renda nominal mínima ou salário-mínimo) 
a ser gasto em bens e serviços essenciais”. De modo que o Estado Constitucional Social se 
fundamenta nos direitos dos cidadãos, cuja materialização exige a formulação e implemen-
tação de um conjunto de programas e de ações de governo denominados políticas públicas.

Uma política pública de saúde necessita do conjunto de várias ações necessárias a 
serem praticadas para a efetividade dos direitos sociais fundamentais garantidos pela Cons-
tituição Federal, como uma meta. Visam atender demandas que resultam do surgimento 
de novos fatores ou problemas, demandas de problemas não resolvidos ou mal resolvidos e 
demandas reprimidas dentro do Sistema Único de Saúde constitucional. 

Não há uma definição única de políticas públicas, pois em torno de todo conceito há 
um debate e uma construção histórico-política-jurídica-social-teórica,36 mas há um certo   
consenso entre os estudiosos que políticas públicas são ações dos governos que decidem 
sobre demandas sociais e administração de bens públicos, conforme observa Souza (2006) 
em revisão do estado da arte:

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da po-
lítica que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e 
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão 
produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida 
dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública 
como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer. [...] Lasswell 

35  MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 
1967, p. 93.

36  Sobre a questão dos conceitos como construções histórico-política-jurídica-social-teórica Cf. 
RAMACCIOTTI, B. op. cit., 2019.
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(1951) formula a definição mais conhecida de políticas públicas: 
“quem ganha o quê, por que e que diferença faz.37 
 

Marta Rodrigues (2010) propõe uma definição geral de políticas públicas como “o 
conjunto de procedimentos que expressam relações de poder e que se orienta à resolução de 
conflitos no que se refere aos bens públicos”.38 Vargas Velasques39 define políticas públicas 
como “conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situa-
ções socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas, ou pelo menos trazê-las a 
níveis manejáveis”.  Já Maria Paula Bucci afirma que

Políticas públicas são programas de ação governamental visan-
do a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. Políticas públicas são metas coleti-
vas conscientes e, como tais, um problema de direito público, em 
sentido lato.40

As políticas públicas se mostram, portanto, como instrumentos de ação de gover-
nos, que no contexto do Estado Social ou do Bem-Estar Social visam atender as demandas 
sociais para a efetivação dos direitos sociais, que são definidos como fundamentais pela 
Constituição federal de 1988. Neste sentido, quando um cidadão tem algum de dos direitos 
fundamentais, em geral, e o direito à saúde em particular, violado ou não atendido pode 
recorrer ao poder judiciário para ter sua demanda atendida. Neste viés Liberati destaca que 
os princípios constitucionais podem ser evocados para garantia do gozo dos direitos funda-
mentais, objeto das políticas públicas:

Na formulação e execução das políticas públicas, a utilização dos 
princípios constitucionais – em especial da legalidade e do res-
peito a dignidade da pessoa humana – desempenha função ex-
traordinária, no sentido de assegurar, juridicamente, os direitos 
fundamentais postos no texto constitucional, que deverão ser 
implementados de acordo com a vontade do constituinte e do sis-
tema jurídico vigente.41

37  SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In Sociologias, Porto Alegre, ano 
8, no 16, jul/dez 2006, p. 20-45.

38  RODRIGUES, Marta. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha Editora, 2010, p. 13.
39  DEUBEL, Andre-Noel Roth. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluaci-

ón. Bogotá, Colômbia: Ediciones Aurora, 2006.
40  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Sarai-

va, 2006. p. 241.
41  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

89.
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Concordamos com Liberati quando defende que a utilização dos princípios da lega-
lidade e do respeito a dignidade humana desempenham função jurídica extraordinária para 
assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos, tendo em vista que “a omissão estatal em 
garantir o exercício dos direitos fundamentais conduz o Estado à sua própria negação”.42

Não obstante, a implementação das políticas públicas para efetivação dos direitos 
sociais depende da vontade ou da ação dos governos, sobretudo no que se refere ao finan-
ciamento público ou aos custos. A alegação da falta de recursos financeiros para materiali-
zação dos serviços necessários ao gozo dos direitos sociais fundamentais reforça a teoria da 
“reserva do possível”43. Por conseguinte, a reserva do possível opera como “uma condição 
de realidade que determina a submissão dos direitos fundamentais prestacionais aos recur-
sos existentes”, conforme revisão do debate apresentada por Liberati (2013).44 

Liberati (2013) observa ainda, se um lado, toda política pública além de depender 
dos recursos financeiros ou da reserva do possível para sua implementação, de outro, tais 
programas devem ser norteados e implementados pelo Direito, ou seja, por norma prescri-
ta, principalmente pela Constituição Federal brasileira, proporcionando segurança jurídica 
aos cidadãos pela aplicação do Direito como limite da atuação do agente público. Deste im-
passe resulta a possibilidade de controle dos atos e atividades do agente político em temos 
do “controle judicial” sobretudo das políticas sociais de garantia de direitos fundamentais. 

(...) na medida em que as políticas públicas devem estar voltadas 
para a materialização de todo o conjunto de preceitos, princípios, 

42  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
97.

43  O conceito da reserva do possível (der Vorbehalt des Möglichen) surgiu na Alemanha em deci-
são da Corte Constitucional Federal (BVerfGE n.33, 303 (333), no caso em que se pleiteava ingresso 
no ensino superior público sem vaga suficiente. O julgamento estabeleceu que somente pode existir 
uma prestação positiva do Estado dentro dos limites do razoável, ou seja, dentro dos limites da reserva 
do possível. (Cf. LIBERATI, 2013, op, cit. P. 117).

44  Cf. ZANITELLI, Leandro Martins. Custos ou competências? Uma ressalva à doutrina da 
reserva do possível. In: Sarlet, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.). Direitos fundamen-
tais, orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: editora Livraria do Advogado, 2010, p. 
187-192; PEGORARO, Luiz Nunes. O controle da administração pública e a cláusula da “reserva do 
possível”. Revista IOB de Direito Administrativo, Sào Paulo: IOB Thompson, v.1, n.1, p.88-101, jan. 
2006; TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro: os direitos humanos e 
a tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. V. 3; AMARAL, Gustavo; MELO, Daniele. Há direi-
tos acima dos orçamentos? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.). Direitos 
fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: editora Livraria do Advogado, 
2010, p. 79-99; WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, cursos dos direitos e reserva do 
possível na jurisprudência do STF. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.). 
Direitos fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: editora Livraria do Ad-
vogado, 2010, p.349-371; BUCCI, Maria Paula Dalari. Direito Administrativo e políticas públicas. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p.258-264; BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no estado constitucio-
nal: problemática da concretização dos direitos fundamentais pela Administração pública brasileira 
contemporânea. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 231-237; OLSEN, Ana Carolina Lopes. 
Direitos fundamentais sociais, efetividade frente à reserva do possível. Curitiba: Editora Juruá, 2009, 
p. 212. (apud LIBERATI, 2013, op. cit., p.116-7). 
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direitos e garantias fundamentais, o controle jurisdicional a ser 
realizado, em última análise, relaciona-se diretamente com o fun-
damento das políticas públicas. A finalidade de controle será asse-
gurar que tais espécies de ações da Administração Pública estejam 
pautadas por tal fundamento, no caso, o fundamento que é dado 
pelo constitucionalismo moderno.45

Em consonância com a possibilidade do controle judicial das políticas públicas, des-
tacamos algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (2019), que visam garantir 
o direito à saúde tendo como fundamento os princípios constitucionais e direitos funda-
mentais.

O Ministro Celso de Melo em 2008 já defendia que o direito à saúde é dever do 
Estado em termos de obrigação constitucional, sendo inaplicável o princípio da reserva do 
possível em face do mínimo existencial como direito inalienável de todo cidadão:

Direito à vida e à saúde. Dever estatal de assistência à saúde re-
sultante de norma constitucional (CF, arts. 196 e 197). Obrigação 
jurídico-constitucional que se impõe ao poder público, inclusive 
aos Estados-membros da Federação. Configuração, no caso, de 
típica hipótese de omissão inconstitucional imputável ao Estado 
de Pernambuco. Desrespeito à Constituição provocado por inér-
cia estatal (RTJ 183/818-819). Comportamento que transgride a 
autoridade da Lei Fundamental da República (RTJ 185/794-796). 
A questão da reserva do possível: reconhecimento de sua inapli-
cabilidade, sempre que a invocação dessa cláusula puder com-
prometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial 
(RTJ 200/191-197). O papel do Poder Judiciário na implementa-
ção de políticas públicas instituídas pela Constituição e não efe-
tivadas pelo poder público. A fórmula da reserva do possível na 
perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade de 
sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deve-
res estatais de prestação constitucionalmente impostos ao poder 
público. A teoria da “restrição das restrições” (ou da “limitação 
das limitações”). Caráter cogente e vinculante das normas consti-
tucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que vei-
culam diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da 
saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197).
[STA 223 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 14-4-2008, P, DJE de 
9-4-2014.]

45  LIBERATI, Wilson. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
156.
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O Ministro Joaquim Barbosa (2012) enfatiza a responsabilidade de todos os entes 
da Federação na garantia do direito à saúde do cidadão, conforme art. 196 da Constituição 
Federal:

Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 
embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter 
programático, o Município não pode furtar-se do dever de pro-
piciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos 
os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direi-
to à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da 
União, do Estado e do Município providenciá-lo.
[AI 550.530 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 26-6-2012, 2ª 
T, DJE de 16-8-2012.]
  

Neste mesmo sentido o ministro Edson Fachin (2019) põe em relevo a competência 
dos entes da Federação em face das demandas prestacionais na área da saúde e dos critérios 
constitucionais, in verbis:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, 
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na 
área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentra-
lização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar 
o cumprimento conforme as regras de repartição de competências 
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[RE 855.178-ED, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 23-5-2019, 
P, Informativo 941, Tema 793.]

Já o Ministro Luiz Fux (2015) destaca que o direto à saúde na forma do tratamento 
médico é um dever do Estado:

Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 
dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação 
de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessita-
dos se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabi-
lidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser com-
posto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
[RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-
2015, Tema 793.]

Enquanto a Ministra Elen Gracie (2010) observa que o direito à saúde é prerrogativa 
constitucional, que deve ser garantido por políticas públicas:
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O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, ga-
rantido mediante a implementação de políticas públicas, impon-
do ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possi-
bilitem o efetivo acesso a tal serviço.
[AI 734.487 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 3-8-2010, 2ª T, DJE de 
20-8-2010.]

Não restam dúvidas de que a saúde é um direito fundamental dos cidadãos, sendo de 
acesso universal e igualitário, com valor máximo na dignidade humana, bem como, é um 
dever do Estado Constitucional Democrático prestar serviços para concretizá-lo através 
das políticas públicas, que são um instrumento estatal proativo e eficaz, quando não forem 
oferecidos pelo sistema único de saúde, e para exigir que o Estado cumpra o seu dever os 
cidadãos poderão socorrer-se ao controle judicial.

Entretanto, enfatizamos a advertência do professor Barroso46:

O Judiciário e, notadamente o Supremo Tribunal Federal deverão 
acatar escolhas legítimas feitas pelo legislador, ser deferentes para 
com o exercício razoável da discricionariedade técnica pelo admi-
nistrador, bem como determinar uma cultura de respeito aos pre-
cedentes, o que contribui para a integralidade, segurança jurídica, 
isonomia e eficiência do sistema. Por fim, suas decisões deverão 
respeitar sempre as fronteiras procedimentais e substantivas do 
Direito; racionalidade, motivação, correção e justiça. O ativismo 
judicial, até aqui tem sido parte da solução, e não do problema. 
Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e 
controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da cura. A 
expansão do Judiciário não deve desviar a atenção da real disfun-
ção que aflige a democracia brasileira: a crise de representativida-
de, legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo. Precisa-
mos de reforma política. E essa não pode ser feita por juízes.

O controle judicial brasileiro sinalizou que o respaldo judicial fundado no valor da 
dignidade humana sempre irá prevalecer, mas deve ser uma exceção para solucionar de-
mandas sobre garantia de direitos fundamentais, entre eles o direito à saúde. O excesso 
de ativismo judicial, mesmo não sendo o problema, deve ser um remédio aplicado com 
moderação para não criar uma crise de representatividade do Poder Legislativo, sob pena 
da existência de um paradoxo constitucional entre a falta de cumprimento dos direitos fun-
damentais por falta de recursos financeiros.

46  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisó-
ria para debate público. Mimeografado, 2010.
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Para materialização do direito fundamental e indisponível à saúde, como valor im-
plícito da dignidade humana, a regra maior do Estado Constitucional Democrático é que 
este está obrigado a proteger, promover e realizar a plena cidadania. Por conseguinte, o 
Estado deve prestar serviços aos cidadãos na área de saúde, através das políticas públicas, 
sobretudo no atual contexto da pandemia mundial do Covid-19. Qualquer ação ou omis-
são do Estado em todas as esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal, que não 
cumprirem com o dever constitucional de salvar vidas e garantir a saúde da população em 
meio à pandemia do Covid-19 deve ser objeto de análise, controle e responsabilização pelos 
poderes Legislativo e Judiciário. 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Conectas Direitos Humanos 
demonstra após análise de 3049 normas federais produzidas em 2020,47 que o governo Jair 
Bolsonaro executou uma “estratégia nacional de propagação do coranavirus”.48 Diante das 
inúmeras omissões do governo Jair Bolsonaro, pois o Presidente desde o início da pande-
mia do Covid-19 adotou uma postura negacionista da doença e impediu Ministério da Saú-
de junto com o SUS coordenasse e implementasse uma política de saúde pública em todo 
o território nacional para combater a pandemia entre outras irregularidades, foi instalada 
no Congresso Nacional em 27 de abril de 2021 a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
para apurar as responsabilidades do governo federal.49 

A lista de irregularidades é grande, 50 pois o próprio presidente da Republica promo-
veu aglomerações51, negando a necessidade de lockdown,52 defendeu o não uso de másca-

47  ATUALIDADES. Pesquisa identifica estratégia do Executivo Federal em atrapalhar com-
bate 1ª pandemia. Jornal da USP, São Paulo, 22 jan. 2021. Disponível em: https://jornal.usp.br/atu-
alidades/pesquisa-identifica-estrategia-do-executivo-federal-em-atrapalhar-combate-a-pandemia/. 
Acesso em: 30 abr. 2021.

48  BRUN, Eliane. Pesquisa revela que Bolsonaro executou estratégia institucional de propaga-
ção do virús. El País, Brasil, 21 jan 2021. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/
pesquisa-revela-que-bolsonaro-executou-uma-estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.
html. Acesso em: 30 abr. 2021.

49  GARCIA, Gustavo et al. CPI da Covid. G1/ TVGlobo, Brasília, 17/04/2021. Disponível 
em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/27/senado-instalacao-cpi-covid.ghtml. Acesso 
em: 30 abr. 2021.

50  OLIVEIRA Joana. Crimes de Bolsonaro durante a pandemia (...). El País, São Paulo, 21 jan 
2021.  Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-19/os-crimes-de-bolsonaro-durante-
-a-pandemia-segundo-um-grupo-de-juristas-que-pressionam-o-pgr.html. Acesso em: 30 abr. 2021.

51  AGÊNCIA O GLOBO. Sem máscara Bolsonaro promove aglomeração. Valor, Brasília, 17 
maio 2021. Disponível em: https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/04/17/sem-mscara-bolso-
naro-promove-aglomerao-em-cidade-do-interior-de-gois.ghtml. Acesso em: 30 abr. 2021.

 ANA, Mendonça. Ignorando a Covid-19 Bolsonaro esteve em 7 aglomerações. Estado de Minas, Po-
lítica 26 fev. 2021. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/02/26/interna

 _politica,1241415/ignorando-a-covid-19-bolsonaro-esteve-em-7-aglomeracoes-em-4-
 dias.shtml. Acesso em: 30 abr. 2021.
52  KRUGER, Ana; MENDES, Guilherme. Marco Aurélio nega pedido de Bolsonaro contra 

lockdown dos estados. Congresso em Foco, 23 mar 2021. Disponível em: https://congressoemfoco.
uol.com.br/justica/marco-aurelio-nega-pedido-de-bolsonaro-contra-lockdown-dos-estados/.
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ras53 e o uso de cloroquina,54 entre outros medicamentos sem eficácia científica compro-
vada, empregando verba pública para produzir e distribuir o kit-covid 55 em todo o país, 
retardou a compra de vacinas em massa para imunização da população,56 entrou em confli-
to com governadores57, que tiveram que solicitar ao STF autorização para negociar a com-
pra de vacinas para seus estados,58 o auxílio emergencial de 600,00 reais por três meses foi 
garantido pelo Congresso Nacional, pois a proposta inicial do governo era de 200,00 reais. 59 
O negacionismo do presidente Bolsonaro em relação à pandemia e sua omissão são fatos.60

6. Considerações Finais

Conclui-se que a normatização constitucional da dignidade humana, como regra 
universal máxima e como princípio absoluto dos direitos dos cidadãos, no Estado Social 
Constitucional brasileiro, deve ser protegida por resultar em fundamento implícito de todas 
as atividades estatais para assegurar o direito fundamental à saúde e, consequentemente, 
transformar em dever do Estado a prestação concreta de serviços sociais de saúde por meio 
do SUS, a fim de proteger, promover e realizar a plena cidadania e o bem-estar social. 

O instrumento legal para o Estado garantir os direitos fundamentais do cidadão, in-
cluindo o direito à saúde, de forma proativa e eficaz são as denominadas políticas públicas, 

53  CARVALHO, Daniel. Bolsonaro fala contra uso de máscara. São Paulo, Folha, Saúde, 25 fev. 
2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/em-dia-de-recorde-

de-mortes-por-covid-19-no-brasil-
bolsonaro-fala-contra-uso-de-mascaras.shtml. Acesso em: 30 abr. 2021.
54  ESTEVES, B. Jalecos em Guerra. São Paulo, Piauí-Folha out. 2020. Disponível em: https://

piaui.folha.uol.com.br/materia/jalecos-em-guerra/. Acesso em: 30 abr. 2021.
55  BIERNATH, A. Kit covid é kit ilusão. BBC-Brasil 27 jan. 2021. Disponível em: https://

www.bbc.com/portuguese/brasil-55775106. Acesso em: 30 abr. 2021.
56  GUEDES, O. CPI da covid. Governo Bolsonaro recusou 11 vezes oferta para compra de 

vacinas. G1-Globo. 27 abr. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/blog/octavio-guedes/
post/2021/04/27/cpi-da-covid-governo-bolsonaro-recusou-11-vezes-ofertas-para-compras-de-va-
cina.ghtml. Acesso em: 30 abr. 2021.

57  Conflito entre Bolsonaro e governadores. G1-Globo 21 mar. 2020. Disponível em: ht-
tps://oglobo.globo.com/brasil/conflito-entre-bolsonaro-governadores-se-acirra-com-crise-do-
-coronavirus-1-24319742. Acesso em 30 abril 2021. G1-Globo 21 mar 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/03/03/o-assunto-402-a-disputa-de-bolsona-
ro-com-governadores.ghtml. Acesso em: 30 abr. 2021.

58  RESENDE, Rodrigo. STF autoriza compra e distribuição de vacinas (...). Radio Senado, 
Brasília, 24 fev 2021. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/02/24/stf-
-autoriza-compra-e-distribuicao-de-vacinas-por-estados-e-municipios. Acesso em: 30 abr. 2021.

59  AMARAL, L. Senado aprova auxílio emergencial (...). Uol. 30 mar. 2021. Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/30/senado-aprova-auxilio-de-r-600-a-tra-
balhadores-informais-por-tres-meses.htm. Acesso em: 30 abr. 2021.

60  O GLOBO. Negacionismo de Bolsanaro (...). O Globo, 11 mar 2021. Disponível em: ht-
tps://oglobo.globo.com/brasil/o-negacionismo-do-presidente-bolsonaro-em-imagens-ao-longo-de-
-um-ano-de-pandemia-24919812. Acesso em: 30 abr. 2021.
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que dependem dos recursos financeiros dos entes públicos ao mesmo tempo que os direitos 
fundamentais devem ser protegidos por estes mesmos entes públicos. O Sistema único de 
Saúde é uma das maiores e complexas políticas públicas do mundo, justamente por ser uma 
política de saúde pública de atendimento universal, pois todo cidadão brasileiro ou estran-
geiro tem direito aos serviços do SUS. 

Para o Estado Social a pessoa humana é pedra fundamental da sociedade democrá-
tica, razão de ser do Estado e destinatária das políticas públicas que protegem a dignidade 
humana direta ou indiretamente, como a da saúde. Além disso, o próprio ordenamento 
jurídico brasileiro fundamentado pela Constituição de 1988 impede-se que sejam elabo-
radas normas que violem o exercício do direito fundamental à saúde, e, cuja proteção é 
obrigação do Estado. A alegação da reserva do possível ou da falta de recursos financeiros 
para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos é relativizada judicialmente em face 
da irredutibilidade do mínimo existencial.

O estudo teve por objetivo analisar alguns conceitos, princípios e institutos jurídicos 
que fixam ao Estado brasileiro o dever Constitucional de garantir aos cidadãos o direito à 
saúde. Verificou-se que desde a instituição dos chamados Estados Constitucionais sob a 
égide do Estado Social, a administração pública passa a ter como função central a garantia 
do bem-estar do cidadão, ou seja, a garantia de um “mínimo existencial” e da dignidade 
humana, materializados pela concretização dos direitos sociais fundamentais. 

O Estado, para cumprir com os deveres postos pelas Constituições, passa a imple-
mentar políticas públicas sociais para ofertar serviços de saúde, de educação, de transporte, 
em suma, todos os serviços básicos que possibilitam uma vida humana digna. A Constitui-
ção Federal do Brasil (1988) é um marco histórico por afirmar a saúde como direito fun-
damental individual, coletivo e social. Este direito fundamental é concretizado pelo acesso 
universal de todo cidadão ao Sistema Único de Saúde – SUS. O SUS configura-se na atuali-
dade como um dos maiores sistemas públicos de saúde, exercendo um papel fundamental 
no acesso e exercício do direito à saúde pelo cidadão brasileiro.

Importante destacar que no contexto da pandemia do covid-19, apesar de a Consti-
tuição de 1988 assegurar o direito fundamental à vida e a saúde a todo cidadão, o Brasil já 
se tornou o epicentro mundial da pandemia,61 atingindo a marca de mais de 411 mil mortes 
em abril de 2021 por covid-19.62 A tragédia da pandemia do covid no Brasil resultante do 
negacionismo do governo Bolsonaro tem sido considerada como uma política genocida,63 

61  REUTERS. Epicentro da pandemia (...). CNN, Brasil, 12 mar 2021. Disponível em: https://
www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/12/epicentro-da-pandemia-brasil-reduz-testagem-e-tem-
-percentual-de-positivos-6-vez. Acesso em: 30 abr. 2021.

62  Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/05/04/brasil-re-
gistra-3025-novas-mortes-por-covid-curva-da-media-movel-aponta-tendencia-de-estabilidade.
ghtml. Acesso em 30 abril 2021.

63  GIMENES, E. Brasil de Fato 23 jul 2020. Disponível em: https://www.brasildefato.com.
br/2020/07/23/genocidio-segue-mas-condenacao-de-jair-bolsonaro-em-haia-e-improvavel-diz-ju-
rista. Acesso em: 30 abr. 2021.
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tendo em vista que muitas mortes seriam evitáveis caso o governo tivesse seguido as orien-
tações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para enfrentamento da pandemia.64 

Portanto, confirmou-se com o presente estudo que os conceitos de direitos funda-
mentais e Estado Constitucional Social assim como os princípios da dignidade humana, do 
mínimo existencial e do controle judicial são as chaves para a efetivação de políticas públi-
cas que concretizam os direitos fundamentais para o cidadão. Vimos também que caso seja 
necessário, o controle judicial pode ser provocado pelas partes envolvidas, tendo em vista 
as diversas jurisprudências do STF que se posicionam neste sentido. 

Verificamos que as políticas públicas são utilizadas como verdadeiros instrumentos 
de ação, de forma proativa e eficaz para a concretização do “mínimo existencial” e da dig-
nidade humana entendidos como princípios que fundamentam o Estado Constitucional 
de tipo Social. Por fim, demonstramos que quando o poder público não cumpre com suas 
funções constitucionais para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo 
no caso do direito à vida e à saúde no contexto da pandemia do covid-19, a responsabilidade 
dos agentes públicos precisa ser julgada. 
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Considerações sobre Constitucionalismo, Neoconstitucionalismo e 
o Estado Democrático de Direito

Raquel Helena de Lima1
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Considerações Finais. Referências.

1. Introdução

O presente artigo objetiva a análise das vertentes acerca do constitucionalismo, neo-
constitucionalismo e do estado democrático de direito, percorrendo o estudo por meio de 
uma retrospectiva histórica acerca das fases mais expressivas, isto é, desde o constituciona-
lismo antigo, do século XVII até o constitucionalismo hodierno.

Historicamente, a sociedade demonstra desde as primícias, a necessidade de o indi-
víduo viver em coletividade para atendimento das várias demandas, como, por exemplo, as 
atinentes à segurança, afetivas, físicas etc. Considerando, de tal modo, a singularidade de 
cada indivíduo, comumente nota-se algum conflito entre os componentes dentro da socie-
dade. Fazendo, então, eclodir desde as primeiras civilizações, a busca por direitos numa or-
dem individual, que, sobremaneira, serviam como mantenedores apenas de uma categoria 
dominante frente aos demais. 

Nesse sentido, nota-se que, somente com a evolução da sociedade é que foram pro-
duzidas novas normas com o escopo em garantir os interesses comuns, isto é, interesses da 
coletividade. 

Nessa conjuntura, o constitucionalismo, como um movimento social, político e jurí-
dico, se por um lado teve por escopo salvaguardar direitos fundamentais, por outro, limitou 
o poder estatal. 

Deste modo, o exame em apreço considerará as correntes jusfilosóficas do positi-
vismo e do pós-positivismo, cujas doutrinas propiciam os elementos do estado de direito e 
do estado democrático de direito, referências políticas regidas, desde o constitucionalismo 
antigo aos tempos atuais.

1 *Advogada e Administradora de Empresas. Mestranda em Direito pelo UNIFIEO. Especia-
lista em Direito Empresarial, Tributário, Consumidor e Penal. Professora da Graduação em Direito 
do UNIFIEO. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5685210503006960.
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Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa de tipo qualitativa parte da revisão 
bibliográfica e doutrinária dos conceitos e interpretações jurídicas, e emprega o método 
dedutivo, que por meio do silogismo estabelece o nexo causal entre as premissas e as con-
clusões demonstradas.

Importante frisar que, com a migração do homem do campo para a cidade, acom-
panhado do surgimento das primeiras cidades e do advento da escrita e, a posteriori, do 
comércio, eis que se inicia importante base do direito; modifica a estrutura da sociedade 
e gera um sistema de classes mantido até a atualidade. Consoante a ideia contratualista tal 
processo evolutivo decorreria de um acordo firmado entre intensões abstratas e os cida-
dãos, do qual derivaria a mutualidade de direitos e deveres.

Outro fator recai em adequar o entendimento sobre o neoconstitucionalismo, vez 
que o instituto tem apontado relevantes mudanças no ordenamento jurídico ocidental, com 
o fim em salvaguardar, proteger e viabilizar os direitos humanos e os direitos fundamentais.

Incontestável que o saber seja ilimitado, entretanto, para cumprir com a deli-
mitação para este intento, o artigo será estruturado a partir da introdução, e mais qua-
tro tópicos. No segundo tópico analisar-se-á por meio de aspectos gerais as vertentes 
sobre o constitucionalismo; no terceiro tópico estudar-se-á o contexto histórico do 
constitucionalismo, no quarto tópico adentramos nas questões correlatas ao estado de di-
reito, sobretudo, as políticas sociais, como instrumentos de efetivação dos direitos funda-
mentais, e por fim, no quinto e último tópico serão abordadas as questões gerais acerca do 
neoconstitucionalismo e o estado democrático de direito.

Justifica-se este estudo, pois a partir da criação do Estado, os indivíduos renuncia-
ram parte da liberdade em face desta nova instituição, que, em contrapartida, viabilizou o 
convívio social à frente do bem comum, tendo por base normas regulamentadoras de pre-
servação para cada ser, dos direitos fundamentais correspondentes à bens jurídicos, como: 
a vida, a liberdade, a saúde, a honra, dentre outros. Sendo que, àqueles que desobedecessem 
aos regramentos do poder Estatal, ou viessem a causar danos a terceiros, não mais lhes re-
cairiam os efeitos da autotutela prescritos pelo ofendido, mas sim as punições coadunáveis 
com a relevância do bem lesado postas pelo Estado produto do pacto social estabelecido. 

2. Aspectos gerais do constitucionalismo

A partir do enunciado na introdução, primeiramente, entender-se-á o constitucio-
nalismo, que na exposição de Reinhart Kosellecktem tem como sustentáculo a premissa “de 
agrupamento e de dinâmica para ordenar e mobilizar as massas estruturalmente desarticu-
ladas.” 2

2  KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históri-
cos. Trad. Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira. Rio de janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 
2006, p. 103.
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Nesta vertente, o constitucionalismo antigo representa a doutrina jurídica que visa 
organizar o estado, vez que não havia instituições públicas e as decisões restringiam-se nos 
ditames monárquicos; por conseguinte, donos do poderio político absoluto.

Tem-se, então, o surgimento do movimento constitucional como ato em desfavor ao 
poder político descomunal até então aplicado, e, principalmente, com o foco em estabelecer 
limites, desde que legitimados, para a atuação do estado. Nesta trilha, tem-se que o cons-
titucionalismo se dá por um movimento social, político e jurídico, com escopo em salva-
guardar direitos fundamentais aos seres humanos e, por outro lado, limitar o poder estatal.

De acordo com a base histórica, sempre existiu a convicção de que por meio de uma 
norma jurídica escrita e rígida se realizaria a estruturação estatal e a representatividade 
enquanto lei fundamental. 

Nos ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho, constitucionalismo é:

Teoria que ergue o princípio do governo limitado indispensá-
vel à garantia dos direitos em dimensão estruturante da orga-
nização político-social de uma comunidade.  Neste sentido, o 
constitucionalismo moderno representará uma técnica específi-
ca de limitação do poder com fins garantísticos.  O conceito de 
constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, 
no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da 
democracia ou a teoria do liberalismo.3

Por sua vez, André Ramos Tavares reconhece o constitucionalismo como:

(…) numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movi-
mento político-social com origens históricas bastante remotas 
que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. Numa se-
gunda acepção, é identificado com a imposição de que haja cartas 
constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa terceira acepção 
possível, para indicar os propósitos mais latentes e atuais da fun-
ção e posição das constituições nas diversas sociedades. Numa 
vertente mais restrita, o constitucionalismo é reduzido à evolução 
histórico-constitucional de um determinado Estado. Partindo, 
então, da ideia de que todo Estado deva possuir uma Constitui-
ção, avança-se no sentido de que os textos constitucionais contêm 
regras de limitação ao poder autoritário e de prevalência de di-

3  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Al-
medina, 2003. p. 51. 
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reitos fundamentais, afastando-se da visão autoritária do antigo 
regime.4

A ideia de organização governamental recai na instauração da soberania estatal, na 
revisão da sua forma de exercício, na fixação da justiça, por meio de regras atinentes ao 
nascimento do devido processo legal, na forma de tributar, dentre outros.

Entretanto, o seu cerne assentou-se no plano exclusivo e impositivo em face do exer-
cício desmedido do rei, vez que não assegurava nenhuma prerrogativa aos indivíduos. Isso 
só foi possível em razão da evolução do pensamento constitucional, vislumbrando fixar ga-
rantias para que os seres humanos recebam proteção contra as arbitrariedades do monarca. 
Aqui tem-se um importante marco de debate sobre os direitos individuais.

A partir das revoluções inglesa, norte-americana e francesa, tidas como liberais-bur-
guesas, bem como, da idealização de que o poder emana do povo e não mais de um sobe-
rano, a questão do constitucionalismo voltou-se para uma vertente das necessidades postas 
pelo povo, não mais de um mero ato de interesse governamental.

De outra forma, o movimento chamado constitucionalismo contemporâneo aparece 
com o escopo de fixação de limites ao poder absoluto do estado, cujo principal atributo 
recai na constituição de normas jurídicas supremas e limitadoras do poder estatal. 

Na mesma direção, teve-se a concepção de Constituições escritas e rígidas, moti-
vadas nos ideais do Iluminismo e na tutela das liberdades públicas, cerne do Liberalismo 
político e econômico que vigorava com o fim de impor limites à realização deste poder, 
dentro dos limites estabelecidos. Esta etapa equivale à solidificação da primeira geração dos 
direitos fundamentais relativos aos direitos civis e políticos, considerando dois importantes 
aspectos: o limite do poder estatal e garantias individuais aos cidadãos.

Neste sentido, é o entendimento que nos abrilhanta os ensinamentos de Maurizio 
Fioravanti: “O constitucionalismo é concebido como o conjunto de doutrinas que, apro-
ximadamente a partir de meados do século XVII, se dedicaram a recuperar o aspecto do 
limite e da garantia no horizonte da constituição moderna.”5

Ainda, o referido autor atribuiu o seguinte: 

As revoluções do final do século XVIII, primeiro a americana e 
depois a francesa, representam, neste sentido, um momento de-
cisivo na história do constitucionalismo, porque trazem à tona 
um novo conceito e uma nova prática que se destinam a colocar 

4  TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 43.
5  Conf. FIORAVANTI, Maurizio. No original: El constitucionalismo es concebido como el conjunto 

de doctrinas que aproximadamente a partir de la mitad Del siglo XVII se han dedicado a recuperar 
em el horizonte de la constitución de los modernos el aspecto del limite y de la garantia. FIORA-
VANTI, Maurizio. Constitución. De la Antigüedad a nuestros días. Traducción Manuel Martínez 
Neira. Madrid: Trotta, 2001, p. 85.
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em causa a oposição entre a tradição constitucional e a soberania 
popular.6 

Na lição de doutrinadores como Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco 
Pasquino, constitucionalismo é:

A técnica da liberdade, isto é, a técnica jurídica pela qual é asse-
gurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, 
ao mesmo tempo, coloca o Estado em condições de não o poder 
violar. Se as técnicas variam de acordo com a época e as tradições 
de cada país, o ideal das liberdades do cidadão continua sendo 
sempre o fim último: é em função deste que se preordenam e or-
ganizam as técnicas.7

Notório que tal conceito perpassou um longo processo de realização compreendido 
historicamente entre a Revolução Inglesa e o segundo pós-guerra. 

3. Contexto histórico do constitucionalismo 

Primeiramente, destaca-se como marco do constitucionalismo o movimento consti-
tucional inglês, do século XVII, quando se deu a Revolução Gloriosa, entre os anos de 1688 
e 1689, período fim de intensas revoluções ocorridas na Inglaterra, vez que, historicamente, 
também, engloba outras revoluções, a saber: Guerra Civil Inglesa, entre os anos de 1642 e 
1651, a República de Cromwell, entre os anos de 1649 e 1658, e a Restauração Monárquica, 
entre os anos de 1660 e 1688.

Nessa perspectiva, a história aponta categoricamente a passagem do absolutismo 
para os regimes constitucionais, de acordo com as explicações de Gilberto Cotrim:

No século XVII, a Inglaterra foi revolvida por grandes turbulên-
cias políticas, econômicas e sociais. Trata-se da Revolução Ingle-
sa, um período de 50 anos de lutas, que representou o embate das 

6  Conf. FIORAVANTI, Maurizio. No original: Las revoluciones del fin del siglo XVIII, primero la 
americana y después la francesa, representan en este sentido un momento decisivo en la historia del 
constitucionalismo, porque sitúan en primer plano un nuevo concepto y una nueva práctica que están 
destinados a poner en discusión la oposición entre la tradición constitucionalista y la soberanía po-
pular. FIORAVANTI, Maurizio. Constitución. De la Antigüedad a nuestros días. Traducción Manuel 
Martínez Neira. Madrid: Trotta, 2001, p. 103.

7  BOBBIO, Norberto, 1909- Dicionário de política / Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfran-
co Pasquino; trad. Carmen C, Varriale et aí.; coord. trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis 
Guerreiro Pinto Cacais. - Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1 la ed., 1998. p. 247-248.
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velhas estruturas feudais com as novas forças do capitalismo em 
expansão. Ao final, essa primeira revolução burguesa da Europa 
pôs fim ao Estado absolutista.8

Nesse período a sociedade organizava-se da seguinte forma, no Norte e Oeste pre-
valecia a nobreza tradicional voltada aos direitos feudais, visando preservar a sistemática 
exploratória em relação ao povo; o Sul e o Leste eram comandados pelos gentry, ou seja, 
pela reunião de burgueses e pequenos nobres que possuíam grandes extensões de terras, 
a qual realizavam exploração, seguindo os moldes capitalistas vigentes; nos Centros urba-
nos se concentravam a burguesia financeira e comercial, as quais, em conjunto aos gentry, 
buscavam transpor de uma vez por todas com o sistema feudal, vez, representarem grande 
empecilho ao crescimento econômico. Ao mesmo tempo que, a dinastia Stuart tencionava 
consolidar o seu poder absoluto, por meio de reconhecimento jurídico, o parlamento inter-
vinha em defesa a necessidade de limitações ao poder da realeza.

Conforme Gilberto Cotrim:

Para preservar seus poderes, a monarquia inglesa utilizou-se da 
política religiosa, passando a valorizar, no anglicanismo, a forma 
litúrgica católica (por meio de uma legislação rigorosa), em vez 
do conteúdo calvinista puritano. Promovendo essa valorização do 
rito católico em detrimento do conteúdo protestante, a monar-
quia buscava apoio na aristocracia tradicional católica.9

O Parlamento em 1628 posiciona-se sobre essa atuação do monarca, aprovando o 
projeto de sir John Coke, formando a Petition of Rights, primeiro documento significativo 
do movimento constitucional, visando reduzir o poder da monarquia e a salvaguarda de 
direitos individuais.10 

A Petition of Rights antevia a proibição ao rei quanto a criação de novos tributos, ou 
mesmo uso da força por meio do exército para prender cidadãos sem o crivo do parlamen-
to, este atuando como fiscal dos atos do governo.11 

8  COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Mundo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 237.
9  COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Mundo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 240.
10 INGLATERRA. Disponível em: https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-

-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html. Acesso em: 19 abr. 2021.
11  BRASIL. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-174/carta-de-di-

reitos-inglesa-bill-of-rights-1689-um-importante-documento-na-constituicao-dos-direitos-huma-
nos-2/. Acesso em: 19 abr. 2021.
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De acordo com o que afirma Matteucci, “toda a construção jurídica é dominada por 
um único objetivo: controlar o poder executivo, impedir o poder arbitrário de representa-
ção, com o objetivo de garantir os direitos dos cidadãos.”12

Obstante a insatisfação do monarca, o rei Charles I encerrou o parlamento, introdu-
zindo a Inglaterra numa série de revoltas. Nesse período predominava dois grandes grupos, 
isto é, a aristocracia tradicional (clero e burguesia financeira), e os gentry (membros do 
parlamento e burguesia mercantilista), que vencem a disputa e condenam o rei à morte por 
decapitação, em 1649. Instauram a república, liderada por Oliver Cromwell, que aplica um 
golpe, destituindo o parlamento e inaugurando uma ditadura vitalícia e hereditária, que fin-
da em 1658 com a sua morte, mesmo porque, seu sucessor, Richard Cromwell permaneceu 
menos de um ano no poder.13 

Em 1660, o parlamento restabelece a monarquia e Charles II assume o trono, toda-
via, sob o prisma de observância e respeito ao parlamento; esse período durou até 1668, sob 
o reinado de James II, quando o parlamento temendo o retorno do absolutismo dá a coroa 
a Guilherme de Orange. Em desfavor ao golpe, James II deflagra a Revolução Gloriosa, da 
qual Guilherme de Orange e Mary Stuart saem vitoriosos e assinam a Declaração de Direi-
tos de 1689 (Bill of Rights).

Nesse diapasão é o que comenta Gilberto Cotrim, “no plano político, a Revolução 
Gloriosa marcou o fim do absolutismo na Inglaterra. Assim, o poder do rei passou a ser 
limitado pelo parlamento, e a monarquia adquiriu um caráter constitucional.”14

Isto posto, abre à reflexão se o movimento constitucional atual, tal qual concebemos, 
efetivamente se iniciou com a Revolução Francesa ou com a Revolução norte-americana 
como se é sustentado. 

Neste norte, cita-se José Jobson de Arruda, “a Revolução Inglesa foi a primeira revo-
lução burguesa da Europa Ocidental. Antecipou em 150 anos a Revolução Francesa. Repre-
sentou o fim do Estado absolutista.”15

Interpretando outra referência que desponta no entendimento de J. J. Gomes Cano-
tilho, pois o que se tem na história são movimentos constitucionalistas, e cada qual à época; 
as revoluções norte-americana e francesa não se vinculam frente ao poder monárquico, 
mas em face da república.

12  Conf. MATTEUCCI, Nicola. No original: Toda la construcción jurídica se encuentra domi-
nada por una única finalidad: controlar al poder ejecutivo, impedir el poder arbitrario de la represen-
tación, con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos. MATTEUCCI, Nicola. Organi-
zación del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno. Trad. F. J. Ansuatégui Roig y 
M. Martinez Meira. Madrid: Trotta, 1998, p. 108.

13  BRASIL. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-174/carta-de-di-
reitos-inglesa-bill-of-rights-1689-um-importante-documento-na-constituicao-dos-direitos-huma-
nos-2/. Acesso em: 19 abr. 2021.

14  COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Mundo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
242.

15  ARRUDA, José Jobson de. A Revolução Industrial. São Paulo: Ática, 1988, p. 89.
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4. O estado de direito

Diante do cenário até aqui exposto, denota-se que o estado de direito é fruto das 
revoluções liberais-burguesas, sobrevindas na Inglaterra, Estados Unidos e França, tendo 
como direção a subordinação de todos os indivíduos ante a lei, assim como, vindo a limitar 
o arbítrio do governo. 

Vale pontuar que, cada movimento constitucional em sede revolucionária apresen-
tou as suas próprias implicações, por exemplo: os Estados Unidos em 1787, ao proclamar a 
independência da Inglaterra, adotou como estado de direito uma república presidencialista. 
A Inglaterra, por seu turno, escolheu a monarquia parlamentarista, fundamentada mor-
mente por dois importantes documentos: a Petition of Rights e o Bill of Rights. Já a França, 
em 1791, instituiu uma república não presidencialista.

Vê-se que a essência do estado de direito liga-se aos ideais do constitucionalismo, no 
dizer de Charles Howard McIlwain, “uma limitação legal do governo; é a antítese do gover-
no arbitrário; é o oposto do governo despótico, do governo dos caprichos em vez da lei.”16

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet: 

Os direitos fundamentais, ao menos no âmbito de seu reconhe-
cimento nas primeiras Constituições escritas, são o produto pe-
culiar (ressaltado certo conteúdo social característico do consti-
tucionalismo francês), do pensamento liberal-burguês do século 
XVIII, de marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se 
como direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamen-
te como direitos de defesa, demarcando uma zona de não-inter-
venção do Estado e uma esfera de autonomia individual em face 
de seu poder. São, por este motivo, apresentados como direitos 
de cunho ‘negativo’, uma vez que dirigidos a uma abstenção, e 
não a uma conduta positiva por parte dos poderes. (...) Assumem 
particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela sua 
notória inspiração jusnaturalista, os direitos à vida, à liberdade, 
à propriedade e à igualdade perante a lei. São, posteriormente, 
complementados por um leque de liberdades, incluindo as assim 
denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdades de ex-
pressão, impressa, manifestação, reunião, associação, etc.) e pelos 
direitos de participação política, tais como o direito de voto e a 
capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima cor-
relação entre os direitos fundamentais e a democracia.17

16  Conf. McILWAIN. No original: Una limitación jurídica del gobierno; es la antítesis del gobierno 
arbitrario; es lo contrario del gobierno despótico, del gobierno del capricho en vez del derecho. McILWA-
IN, Charles Howard. Constitucionalismo antiguo y moderno. trad. Juan José Solozábal Echaarría. 
Madrid: Centre de Estúdios Constitucionales, 1998, p. 37.

17  SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006, p. 55-56. 
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O estado de direito propagou o uso de normas escritas com o fito em regulamen-
tar os atos políticos, assim como para prescrever direitos, e como reflexo da positivação 
legal, surgiram a Constituição norte-americana, a Declaração Universal dos Direitos dos 
Homens, a Constituição francesa, sob uma base ontológica da supremacia das leis com efei-
tos erga omnes.

O positivismo jurídico enquanto cerne do estado de direito instaura-se a partir do 
constitucionalismo alicerçado numa ordem hierárquica, em que a Constituição atinge a 
supremacia da Leis, servindo de fundamento e organização das estruturas e poderes do 
estado, para todas as demais normas infraconstitucionais. 

Nos ensinamentos de Luís Roberto Barroso:

Em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o 
Direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões como legiti-
midade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira 
metade do século XX. Sua decadência é emblematicamente asso-
ciada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, 
regimes que promoveram a barbárie sob a proteção da legalida-
de.18

Ao final da segunda grande guerra, denota-se o declínio do estado de direito sendo 
imprescindível a formação de um novo sistema político e jurídico.

5. Neoconstitucionalismo e o estado democrático de direito

Como já assentado anteriormente, vimos que a Constituição no estado de direito 
propiciou parâmetros estruturais do estado e o sujeitou à lei. No entanto, não trouxe, ini-
cialmente, grandes prerrogativas à sociedade, vez que tais mandamentos sobrepunha as 
necessidades individuais, em face aos interesses do governo. 

Ressalta-se que, o conceito de Constituição transcende as balizas norteadoras da or-
denação do estado, seja em face de suas funções ou dos direitos e deveres dos cidadãos, cujo 
enfoque, visa a coletividade quanto à disposição e proteção de direitos e garantias funda-
mentais, substancialmente atinentes aos valores de liberdade e igualdade. E pela perspectiva 
do neoconstitucionalismo, a aplicabilidade do texto Constitucional, que além de represen-
tar uma fonte formal, amplia-se, descrevendo a fonte material das normas jurídicas com o 
propósito em asseverar a pacificação social, entre os indivíduos e o estado. 

De acordo com a visão pós-positivista, a lei deve observar mandamentos morais, 
que encontram arrimo nos direitos fundamentais e nos princípios gerais do direito para 
uma total aplicabilidade e, não simples direção interpretativa; nesse aspecto abarca a teoria 
do garantismo, que visa a organização normativa, como fito em possibilitar o pluralismo 

18  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 140.
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de debates em razão dos critérios da democracia que acolhe os interesses majoritários, mas 
também acolhe a minoria.  

Neste sentido, identifica-se que o pós-positivismo atribui à disposição jurídica uma 
composição alternada, vem censurar movimentos contrários à moralidade imprimindo-lhe 
justificação normativa e adequando a aplicação do direito ao caso concreto. 

No entendimento de Hugo Garcez Duarte e Leonardo Augusto Marinho Marques:

As teorias pós-positivistas perquirem que a regra não deva ser 
considerada como  inquestionável e superior aos valores que a 
inspiram. Essas teorias chamam a atenção do aplicador do direito 
para os fundamentos do direito, ou seja, que as regras devam ser 
interpretadas à luz do alicerce de todo e qualquer ordenamento, 
os princípios.19

Necessário frisar, também, a influência exercida pelo jusnaturalismo em face do pós-
-positivismo, inicialmente, com escopo em combater as arbitrariedades do rei, no estado 
absoluto, e, nos tempos atuais, com fim de deter as arbitrariedades das leis; no estado de-
mocrático de direito.

O operador do direito, na visão pós-positivista, passa a examinar os valores intrín-
secos no ordenamento jurídico, em especial ao texto da Constituição. Nesse sentido diz a 
doutrina, na visão de Hugo Garcez Duarte e Leonardo Augusto Marinho Marques:  

O aplicador do direito deve analisar o caso concreto à luz dos 
princípios e da abertura axiológica que este lhe concede. Sua ati-
vidade não deve restringir-se a simples subsunção do fato a nor-
ma, mas sim, corroborada de todas as nuanças que o fato envolve, 
refletindo-o humanística, técnica e socialmente, com vistas à pro-
lação judicial justa.20

Tem-se que a lei, no pós-positivismo, se subalterna aos princípios e valores dispostos 
na legislação fundamental, que se torna dispositivo de legitimidade do direito.

Substancialmente, sob o prisma do pós-positivismo, e, sucessivamente, do neocons-
titucionalismo, reconhece-se no texto da Constituição a rigidez normativa (razão da supre-
macia da Constituição e a observância das cláusulas pétreas) e a forma escrita. 

E é nessa linha que segue a compreensão de Nicola Matteucci:

19  DUARTE; Hugo Garcez; MARQUES, Leonardo Augusto Marinho. Pós-positivismo e 
hermenêutica: o novo papel do juiz ante a interdisciplinaridade e a efetiva tutela dos direitos fun-
damentais. In: XVII Encontro Preparatório do Conpedi, 2008, Salvador. Anais do XVII Encontro 
Preparatório do Conpedi. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. v. 16. p. 3.597.

20  DUARTE; Hugo Garcez; MARQUES, Leonardo Augusto Marinho. Pós-positivismo e 
hermenêutica: o novo papel do juiz ante a interdisciplinaridade e a efetiva tutela dos direitos fun-
damentais. In: XVII Encontro Preparatório do Conpedi, 2008, Salvador. Anais do XVII Encontro 
Preparatório do Conpedi. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. v. 16. p. 3.598.
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Para a finalidade em realmente garantir direitos, a constituição 
deve ser rígida e inflexível, no sentido de que suas normas não 
podem ser modificadas ou interpretadas pelo poder legislativo 
ordinário, por serem hierarquicamente superiores.21

Denota-se que o constituinte estipulou no estado brasileiro, o estado democrático 
de direito consoante uma visão republicana e democrática. Observando, ainda, a forma 
escrita como outra importante característica do neoconstitucionalismo, com o escopo em 
trazer solidez às disposições do ordenamento jurídico, e assegurar a efetivação dos direitos 
consagrados. 

De acordo com o entendimento de Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, 
temos que: “A Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e 
regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos no qual as ideias de justiça e a de reali-
zação dos direitos fundamentais desempenham um papel central.”22

Consoante Aurora Tomazini de Carvalho: 

Existia, nessa concepção, uma correspondência entre as ideias e as 
coisas que eram descritas pela linguagem, de modo que o sujeito 
matinha uma relação com o mundo anterior a qualquer formação 
linguística. O conhecimento era reconhecido como a reprodução 
intelectual do real, sendo a verdade resultado da correspondência 
entre reprodução e o objeto referido. Uma proposição era verda-
deira quando demonstrava a essência de algo, já que a linguagem 
não passava de um reflexo, uma cópia do mundo.23

Ressalta-se o declínio do velho positivismo jurídico, vez que o Direito passa a ser in-
terpretado de maneira a considerar a nova viragem linguística, que prevê uma compreensão 
a partir de conceitos éticos ligados à experiência social a que se filia; superando a ideia de 
que o Direito se interpreta por si, com base em uma visão epistemológica do positivismo 
jurídico.

Diante desse contexto, pontua-se as peculiaridades trazidas com o momento neo-
constitucionalista, ou seja, o primado do texto Constitucional, a salvaguarda dos direitos 

21  Conf. MATTEUCCI, Nicola. No original: Para esta finalidad, para garantizar realmente los 
derechos, la constitución debe ser rígida e inflexible, en el sentido de que sus normas no pueden ser 
modificadas ni interpretadas por el poder legislativo ordinario, ya que son superiores jerárquicamente. 
MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moder-
no. Trad. F. J. Ansuatégui Roig y M. Martinez Meira. Madrid: Trotta, 1998, p. 25.

22  BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História: a nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista da EMERJ, Rio 
de Janeiro, vol. 6, n. 23, 2003, p. 313.

23  CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de teoria geral do direito (O construtivismo lógico-
-semântico). 3 ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 13.
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fundamentais, a força normativa dos princípios constitucionais, a legitimação do Direito, o 
desenvolvimento da jurisdição Constitucional.

A primazia do texto Constitucional denota a incumbência do Estado em fiscalizar 
a constitucionalidade das normas, cujo controle se dá por meio de um sistema complexo, 
de eficácia plena, bem como, traduz a hegemonia axiológica de caráter vinculante de seus 
preceitos, estejam estes expressos ou implícitos. 

A salvaguarda dos direitos fundamentais que em uma trajetória evolutiva vinculam-
-se ao menos em três dimensões, assim: a primeira, caracterizada pelas conquistas de direi-
tos individuais e políticos, valorando a liberdade; a segunda, em que aparecem os direitos 
sociais, econômicos e culturais, valorando a igualdade; e, a terceira fase em que se legiti-
mam os direitos atinentes à paz, ao desenvolvimento econômico, a preservação do meio 
ambiente, valorando a fraternidade. 

Nos ensinamentos de Pedro Lenza:

Os direitos fundamentais são aplicados de maneira reflexa, tan-
to em uma dimensão proibitiva e voltada para o legislador, que 
não poderá editar leis que viole os direitos fundamentais, como 
ainda, positiva, voltada para o legislador implemente os direitos 
fundamentais, ponderando quais devem aplicar-se às relações 
privadas.24

A eficácia direta, ainda nos ensinamentos de Pedro Lenza se traduz como: “alguns 
direitos fundamentais podem ser aplicados às relações privadas sem que haja a necessidade 
de intermediação legislativa para a sua concretização.”25 

A força normativa dos princípios constitucionais aponta para o caráter supremo 
frente à normas infraconstitucionais, de acordo com a lição de Paulo Bonavides: 

Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, sen-
do normas, se tornam, doravante, normas supremas do ordena-
mento. Servindo de pautas ou critérios por excelência para a ava-
liação de todos os conteúdos normativos, os princípios, desde sua 
constitucionalização, que é ao mesmo passo positivação no mais 
alto grau, recebem como instância valorativa máxima categoria 
institucional, rodeada do prestígio e da hegemonia que se confere 
às normas inseridas na Lei das Leis. Com esta relevância adicio-

24  LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2009, p. 676.

25  LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2009, p. 676.
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nal, os princípios se convertem igualmente em norma normarum, 
ou seja, norma das normas.26

Ronald Dworkin sustenta que:

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natu-
reza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões 
particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias espe-
cíficas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que 
oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. 
Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, 
e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é 
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.27

No que tange a legitimação do Direito, temos nos ensinamentos de Luís Roberto 
Barroso:

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema 
em si – com sua ordem, unidade e harmonia – mas também um 
modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito. 
Este fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem 
constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser 
lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar 
os valores nela consagrados. Como antes já assinalado, a consti-
tucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua 
principal marca a inclusão na Lei Maior de normas próprias de 
outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus insti-
tutos sob uma ótica constitucional. À luz de tais premissas, toda 
interpretação jurídica é também interpretação constitucional. 
Qualquer operação do direito envolve a aplicação direta ou indi-
reta da Lei Maior.28

Neste sentido, o efeito iminente da constitucionalização do Direito incide no alarga-
mento do exercício jurisdicional, em que competirá ao judiciário o exame e adequação das 
normas infraconstitucionais, assim como a corporificação destas. 

26  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 289.

27  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira, São Paulo, Martins 
Fontes, 2002, p. 39.

28  BARROSO, Luís Roberto.  Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O 
triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito da Procuradoria Geral, Rio de 
Janeiro, vol. 60, 2003, p. 158.
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Já em relação a ampliação da jurisdição Constitucional deve-se ater à sua direta apli-
cação e efetivação dos ditames da Constituição. Entretanto, é importante destacar que não 
há que se confundir o desenvolvimento da jurisdição Constitucional com a judicialização 
política, vez esta abranger um fenômeno prático, pelo Poder Judiciário, cuja natureza de 
criação de novos direitos competirá ao Poder Legislativo.

Nessa conjunção, denota-se que o neoconstitucionalismo amplia a análise jurídica 
ao debater o positivismo jurídico, uma vez que traz novas diretrizes basilares ao sistema 
alicerçado em valores universais de cunho axiológico e, integralizado pela carga de prin-
cípios e valores constitucionais a serem aplicados e ponderados conforme o caso em tela 
concernente aos interesses sociais.

Ideologicamente, o neoconstitucionalismo visa assegurar, propiciar e conservar os 
direitos fundamentais, recaindo a limitação do poderio estatal em mera consequência ló-
gica, sendo a atividade governamental condicionada às diretrizes da Constituição Federal.

Nos ensinamentos de Miguel Carbonell: 

Ao contrário, o neoconstitucionalismo metodológico sustenta - 
pelo menos no que diz respeito às situações de direito constitu-
cionalizado, onde os princípios constitucionais e os direitos fun-
damentais constituiriam uma ponte entre o Direito e a moral - a 
tese do necessário, identificador e / ou justificativo da conexão, 
entre Direito e moral.29

Para Miguel Carbonell, a ideologia do neoconstitucionalismo abarca uma métrica 
aperfeiçoada do estado democrático de direito, a saber:

O neoconstitucionalismo como modelo de organização jurídico-
-política quer representar um aperfeiçoamento do Estado de Di-
reito, pois se é postulado dele a submissão de todo o poder à Lei, 
o tipo de Constituição que examinamos pretende que essa sub-
missão chegue também ao legislador. É verdade que, em contra-
partida, o neoconstitucionalismo implica também uma abertura 
ao judicialismo, pelo menos do ponto de vista europeu, de modo 
que se o que o Estado de direito ganha por um lado não quer per-
der por outro, esta fórmula política exige entre outras coisas, uma 
teoria apurada da argumentação capaz de garantir a racionalidade 

29  Conf. Carbonell. No original: El neoconstitucionalismo metodológico sostiene por el contrario 
– al menos respecto a situaciones de Derecho constitucionalizado, donde los principios constitucionales y los 
derechos fundamentales, constituirían un puente entre Derecho y moral – la tesis de la conexión necesaria, 
identificativa y/o justificativa, entre Derecho y moral. CARBONELL, Miguel (org). Neoconstituciona-
lismo(s). 2 ed. Madrid: Trotta, 2005, p. 87.
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e suscitar consensos em torno das decisões judiciais; e, na minha 
opinião, tem esse significado.30

Ainda, Miguel Carbonell acentua que:

No seu aspecto estrutural, a constitucionalização do ordenamento 
jurídico revela a insuficiência do modelo de regras para dar conta 
do Direito que apresenta os padrões normativos como princípios 
e, em seu aspecto funcional, a ponderação dos princípios consti-
tucionais também evidencia a insuficiência de subsunção para dar 
conta da aplicação da Lei.31

Tem-se, então, que o neoconstitucionalismo aperfeiçoa os intentos do estado demo-
crático de direito, aproximando a moral do direito, sempre que observados e ponderados os 
princípios constitucionais, especificamente relativos aos direitos fundamentais. 

6. Considerações finais

Conclui-se que, a partir das considerações apresentadas neste artigo, a origem do 
constitucionalismo compreendeu um período de revoluções liberais burguesas, cuja dire-
ção visava reconhecer direitos fundamentais e abalizar o exercício do Estado, fixando, as-
sim, a seguridade jurídica por meio de normas pré-definidas.

O primeiro fundamento observado refere-se à liberdade, cujo escopo incidiu na 
quebra do Estado Absoluto, para dar lugar ao Estado de Direito, prevalecente até o fim da 
Segunda Grande Guerra Mundial e assentado no positivismo jurídico que atestava o po-
der político; no entanto, sem qualquer avaliação do controle acerca do conteúdo legal. Tais 
ocorrências, revoluções e guerra simbolizaram a deterioração desse sistema.

30  Conf. Carbonell. No original: El neoconstitucionalismo como modelo de organización jurídi-
co-política quiere representar um perfeccionamiento del Estado de Derecho, dado que si es un postulado de 
éste el sometimiento de todo poder al Derecho, el tipo de Constitución que hemos examinado pretende que ese 
sometimiento alcance también al legislador. Bien es cierto que, a cambio, el neoconstitucionalismo implica 
también una apertura al judicialismo, al menos desde la perspectiva europea, de modo que si lo que gana 
el Estado de Derecho por un lado no lo quiere perder por el otro, esta fórmula política reclama entre otras 
cosas una depurada teoría de la argumentación capaz de garantizar la racionalidad y de suscitar el consenso 
en torno a lãs decisiones judiciales; y, a mi juicio, la ponderación rectamente entendida tiene ese sentido. 
CARBONELL, Miguel (org). Neoconstitucionalismo(s). 2 ed. Madrid: Trotta, 2005, p. 157.

31  Conf. Carbonell. No original: En su aspecto estructural la constitucionalización del ordenamiento 
pone de manifesto la insuficiencia del modelo de reglas para dar cuenta del Derecho que presenta estándares 
normativos como os principios y en su aspecto funcional la ponderación de los principios constitucionales 
destaca igualmente la insuficiencia de la subsunción para dar cuenta de la aplicación del Derecho. CARBO-
NELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). 2 ed. Madrid: Trotta, 2005, p. 171.
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A seguir, findado tal período tem-se um avanço sobre o senso político-jurídico que 
se movimentou a favor de um novo paradigma: o Estado Democrático de Direito, cujo cer-
ne incide na legitimação dos ditames do poder estatal. 

O que diferencia o Estado de Direito é que este buscou respaldo no estrito cumpri-
mento da lei, independentemente de seu conteúdo, servindo o texto Constitucional de sim-
ples objeto de decisão política. Já, o novo modelo, ou seja, o Estado Democrático de Direito, 
concentrou-se no respeito atinente aos direitos fundamentais, ordenados como normas ou 
princípios constitucionais de eficácia normativa plena.

Vê-se que os elementos do neoconstitucionalismo abarcam a proteção, segurança 
e estímulo dos direitos fundamentais previstos no texto Constitucional, cuja origem se dá 
no jusnaturalismo e a partir do pós-positivismo reconhece o ser humano como sujeito de 
direitos; não mais simples instrumento de manipulação a favor dos interesses políticos.

Neste sentido, tem-se que o Estado Democrático de Direito é uma edificação política 
firmada no neoconstitucionalismo, tendo no texto Constitucional seu principal arrimo, pois 
a Constituição Federal abarca funções precípuas de salvaguarda dos direitos fundamentais, 
de hermenêutica jurídica que visa retirar do conteúdo da lei aquilo que efetivamente con-
cretizará o seu alcance e os potenciais de justiça firmados no espírito da respectiva norma 
em apreço.

A partir do neoconstitucionalismo denota-se que o texto da Constituição instru-
mentaliza e dissemina a legitimidade para as demais normas postas e infraconstitucionais, 
competindo ao Poder Legislativo a sua idealização e, ao Poder Judiciário, a sua correta apli-
cação de acordo com as necessidades sociais.

Por fim, destaca-se que a principal garantia do constitucionalismo abrangia o exer-
cício Estatal, à medida que, o cerne do neoconstitucionalismo recai na defesa de direitos 
fundamentais em face de seus titulares, isto é, o ser humano. 
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1. Introdução

O rompimento com as teorias absolutistas permitiu ao mundo moderno lograr êxito 
em diversos avanços à medida em que o império da lei passou a ser despido de forças peran-
te as aspirações da sociedade pelos avanços dos direitos sociais. Tal fenômeno trouxe diver-
sas consequências à vida dos cidadãos com foco no aperfeiçoamento das condições de vida 
dos seres humanos e na aspiração por melhores condições de convivência com seus pares.

O presente artigo objetiva tecer uma análise da construção do instituto jurídico do 
Constitucionalismo Moderno e a forma pela qual, nas lições de Jean Jacques Rousseau, tal 
artefato é capaz de colaborar com a persecução dos direitos fundamentais à luz do Livro I 
da renomada obra “Do Contrato Social”.

Não objetiva o autor esgotar a temática, mesmo porque renomada obra seria digna 
de uma extensa compilação apenas a título de fichamento, mas sim traçar algumas reflexões 
fundamentadas na construção social proposta por Jean Jacques Rousseau logo na descrição 
dos objetivos do Livro I de sua obra:

O homem nasceu livre, e em toda parte se encontra sob ferros. 
De tal modo acredita-se o senhor dos outros, que não deixa de 
ser mais escravo que eles. Como é feita essa mudança? Ignoro-o. 
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Que é que a torna legítima? Creio poder resolver esta questão1 
(grifo do autor).

Assim, será adotado como metodologia de pesquisa o método científico de natureza 
básica, descritiva e qualitativa. Para tanto será aplicado o método histórico dedutivo com a 
realização de pesquisa bibliográfica e documental ex-post facto.

2. Da evolução temporal dos conceitos

O momento histórico da ocorrência dos fatos políticos é de fundamental impor-
tância para a compreensão das transformações sociais e da razão dos acontecimentos, por 
isso necessária se faz uma brevíssima reconstrução da historicidade envolvida na temática 
proposta.

O Estado de Direito, para Joaquim José Gomes Canotilho, se deu por um desdobra-
mento, por ele definido, em quatro fases: 

[...]
serão quatro as fases ou contribuições históricas que abrigaram os 
germes do Estado de Direito, em momentos distintos mas conta-
minados pelo mesmo espírito libertador e igualitário: a regra do 
direito (rule of law ), na Inglaterra; o Estado de Legalidade (État lé-
gal), na França; o Estado Constitucional, nos EUA; o princípio do 
Estado de Direito (rechtsstaast), na Alemanha. E três serão os do-
cumentos de base desse período e modelo de Estado: o citado Bill 
Of Rights, a Constituição Americana e a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, na França de 17892.

Na mesma toada, Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina a evolução deste conceito, 
conforme abaixo, ao cravar a origem temática na Alemanha no ano de 1813.

[...]
a locução Estado de Direito foi cunhada na Alemanha: é o Re-
chtsstaat. Aparece num livro de Welcker, publicado em 1813, no 
qual se distinguem três tipos de governo: despotismo, teocracia e 
Rechtsstaat. Igualmente foi na Alemanha que se desenvolveu, no 
plano filosófico e teórico, a doutrina do Estado de Direito. Nas 

1  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Ed. Eletrônica: Ed. Ridendo Castigat Mores. Tra-
dução de Rolando Roque da Silva. Edição do Kindle,34-35. 

2  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999. p. 25.
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pegadas de Kant, Von Mohl e mais tarde Stahl lhe deram a feição 
definitiva3.

Podemos, então, compreender a evolução gradus per gradus desse modelo estatal, 
onde a demarcação da evolução, de forma resumida, aconteceu conforme descrito por Joa-
quim José Gomes Canotilho e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sendo, o Estado de Direito 
o antecessor do Estado Democrático de Direito, este que a seguir terá delineada a sua esfera 
temporal.

Para compreensão do conceito de Estado Democrático de Direito devemos nos aten-
tar ao que ensina Dalmo de Abreu Dallari ao versar sobre os três momentos históricos res-
ponsáveis pela consolidação e modelagem do Estado Democrático de Direito, sendo eles: 
a Revolução Inglesa com a Bill of Rights de 1689 tendo John Lock como grande expoente; 
a Revolução Americana de 1776 com seus princípios expressos na Declaração de Indepen-
dência colônias americanas; e, a Revolução Francesa com influência do delineador do pre-
sente estudo: Jean Jacques Rousseau, que buscou dar universalidade aos seus princípios 
- todos expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 17894.

É de destaque o fato de que Jean Jacques Rousseau trouxe, em sua visão embarcada 
pelas ideias iluministas, conceitos de liberdade antes rechaçados no modelo do Estado de 
Direito, sendo tal questão justamente a matriz que motivou o desenvolvimento do presente 
trabalho. 

Assim, cumprindo com o breve referencial histórico pretendido para a compreensão 
da proposta, se faz necessária a compreensão do desenvolvimento humano e a transição 
dos modelos de Estado que consagraram o Estado de Direito e o Estado Democrático de 
Direito. 

Abordaremos a seguir as nuances de cada um desses modelos de Estado de forma 
sedimentar o conhecimento básico para a conjugação das ideias de Jean-Jacques Rousseau 
ao objetivado.

3. O Estado de Direito

O Estado de Direito é reconhecido como conceito já há muito entalhado cujo nuance 
é arregimentar todo o funcionamento da máquina Estatal pela subserviência dos cidadãos 
e do próprio Estado, ao império da Lei.

Para Joaquim José Gomes Canotilho, devemos entender o Estado de Direito como:

3  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 05.

4  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 20a ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 124.
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[...]
forma de organização político-estatal cuja atividade é determina-
da e limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo con-
trário, aquele em que o poder político se proclama desvinculado 
de limites jurídicos e não reconhece aos indivíduos uma esfera de 
liberdade ante o poder protegida pelo direito5.

Sendo, então, compreendido como um modelo Estatal no qual não se reconhece a 
liberdade do indivíduo, tornando todo cidadão um ser obediente às leis criadas pelo Esta-
do para a condução do dia a dia da sociedade sem qualquer tipo de voz da população. No 
mesmo sentido tal inteligência é reafirmada por Miguel Reale ao cravar que por Estado de 
Direito entende-se aquele que, constituído livremente com base na lei, regula por esta todas 
as suas decisões6.

Dessa forma, a autoafirmação do Estado se dá com base na legislação que passou a 
ser o supedâneo de toda e qualquer diretriz social submetida ao Estado de Direito, confor-
me ensina Norberto Bobbio:

O liberalismo é uma doutrina do Estado limitado tanto com res-
peito aos seus poderes quanto às suas funções. A noção corrente 
que serve para representar o primeiro é Estado de direito; a no-
ção corrente para representar o segundo é  Estado mínimo  [...] 
Enquanto o Estado de direito se contrapõe ao Estado absoluto 
entendido como legitibus solutus, o Estado mínimo se contrapõe 
ao Estado máximo: deve-se, então, dizer que o Estado liberal se 
afirma na luta contra o Estado absoluto em defesa do Estado de 
direito e contra o Estado máximo em defesa do Estado mínimo, 
ainda que nem sempre os dois movimentos de emancipação coin-
cidam histórica e praticamente.7

Sob o prisma de tal momento histórico pouco há de ser debatido a respeito das fun-
cionalidades sociais, jurídicas e institucionais de forma descolada do poder estatal, vez que 
todas elas se encontram vinculadas ao Direito; sendo impossível conjugar de forma isolada 
Estado de Direito e Direito do Estado.

Com a transição do absolutismo para o parlamentarismo, ocorrido após revolução 
francesa, surge a ideia do Estado de Direito, moldagem na qual o direito passa a controlar o 
governo de forma a limitar o exercício do poder pelos governantes ao convencionado pelo 
poder Estatal.

5  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999. p. 11.
6  REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 5 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 37.
7   BOBBIO, Norberto. Contribución a la teoría del derecho. Madrid: Debate, 1990. p. 17.
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Importante, em caráter antecedente, destacar o ensinado por Norberto Bobbio, que 
trata o Absolutismo como não necessariamente uma tirania, mas sim como uma forma de 
gestão do poder, a qual gera limites internos, especialmente constitucionais, em relação aos 
valores e às crenças da época8. 

O destaque de tal percepção se faz fundamental para nortear o raciocínio pelas vias 
adequadas, não adotando, por muitas vezes incorreto, o senso comum que execra o modelo 
político absolutista pela sua terminologia que, por vezes, se baseia em um entendimento 
equivocado.

Nesse marco inicial, o absenteísmo estatal era a marca preponderante do mundo 
em um modelo no qual a intervenção estatal era a ideia convencionada pela legislação cujo 
objetivo comum era regular não apenas as relações do Estado, mas as dos cidadãos em geral. 
Nesse sentido Joseph Raz atribui a seguinte significância:

[...]
as pessoas devem obedecer às leis e serem reguladas por elas. Po-
rém, em uma teoria política e jurídica, ele deve ser lido de uma 
maneira mais estrita, no sentido de que o governo deve ser regu-
lado pelas leis e submetido às mesmas.9

Dessa forma, resta claro que a ausência da preocupação com o progresso humano e 
a ausência de voz dos cidadãos foram características desse modelo de Estado que levou em 
conta muito mais a funcionalidade do sistema como um todo do que a justiça social ou a 
liberdade individual.

Na mesma senda, se faz de relevante importância da conceituação de Parlamenta-
rismo, que, nas palavras de Norberto Bobbio, deve ser traduzida como uma estrutura ca-
racteristicamente policêntrica do Estado Medieval, uma vez que cria o pressuposto para 
o nascimento das instituições parlamentares, no pressuposto que a descentralização da 
autoridade é resultado de uma melhor organização, fazendo nascer a necessidade de um 
elemento unificador, personificado no próprio corpo do soberano10.

Assim, com a transição do absolutismo para a o Parlamentarismo, o aperfeiçoamen-
to das instituições políticas vigentes à época foi notório para a viabilização das necessárias 
evoluções sociais em busca das melhores condições sociais para os cidadãos.

8  BOBBIO, Norberto, MATEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco; Dicionário de política. Tra-
dução: Camem C, Varriale et al.; coord. trad. João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais – Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 13ª ed., 5ª reimpressão, 2016, p. 2.

9  RAZ, Joseph. The authority of law: essays on law and morality. New York: Clarendon Press, 1979. p. 
212.

10  BOBBIO, Norberto, MATEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco; Dicionário de po-
lítica. Tradução: Camem C, Varriale et al.; coord. trad. João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais 
– Brasília: Editora Universidade de Brasília, 13ª ed., 5ª reimpressão, 2016, p. 878.
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4. O Estado Democrático de Direito.

O marco inicial da análise em questão se dá com o enquadramento da República 
Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito, que se dá logo no preâmbulo 
da Constituição da República Federativa do Brasil, onde resta asseverado:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e indivi-
duais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma socieda-
de fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDE-
RATIVA DO BRASIL11.

Os fundamentos do Estado democrático brasileiro são trazidos no artigo vestibular 
da Constituição e servem como prelúdio para o trabalho a ser desenvolvido: (i) a soberania; 
(ii) a cidadania; (iii) a dignidade da pessoa humana; (iv) os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; (v) o pluralismo político. 

O parágrafo único do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil as-
severa: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição12.

É de fundamental importância destacar que o termo democrático adotado na ex-
pressão “Estado Democrático de Direito” não objetiva categorizar o modelo como sendo 
fundado na ideia democrática representativa, mas sim objetiva ressaltar o comprometimen-
to estatal com a promoção dos direitos fundamentais sociais, tal qual ensina José Afonso da 
Silva: 

[...]
a superação do liberalismo colocou em debate a questão da sinto-
nia entre o Estado de Direito e a sociedade Democrática. A evolu-
ção desvendou sua insuficiência e produziu o conceito de Estado 
Social de Direito, nem sempre de conteúdo democrático. Chega 
agora o ‘Estado Democrático de Direito’ que a constituição aco-

11  BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 
abr 2020.

12 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 
abr 2020.
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lhe no art. 1º como um conceito-chave do regime adotado, tanto 
quanto o são o conceito de ‘Estado Democrático de Direito’ da 
Constituição da República Portuguesa (art. 2º) e do ‘Estado Social 
e Democrático de Direito da Constituição Espanhola’ (art. 10º)13.

Em proveito ao debate colocado por José Afonso da Silva e a título de contraponto à 
consideração pautada sobre o Estado de Direito, Miguel Reale trata o Estado Democrático 
de Direito como sendo uma situação na qual foi abandonada a juridicidade formal e fun-
cional, assumindo a necessidade de observância ao Estado Democrático de Direito que se 
propõe a levar em conta os valores concretos da igualdade, justiça e liberdade14.

José Afonso da Silva, ainda, ao tratar da temática, assevera que:
 
[...] o Estado Democrático se funda no princípio da soberania 
popular que ‘impõe a participação efetiva e operante do povo na 
coisa pública, participação que não se exaure, como veremos, na 
simples formação das instituições representativas, que constituem 
um estágio da evolução do Estado Democrático, mas não o seu 
completo desenvolvimento15.

O surgimento do Estado Democrático de Direito, se dá, então, pelo exercício regu-
lamentar de determinadas relações jurídicas e pela exigência da população no tocante aos 
direitos de segunda geração, configurando o Estado Social ou Estado de bem estar social. O 
Estado democrático de direito se dá, ainda, pela regulamentação de aspectos da vida priva-
da de forma mais forte pelo Estado, sendo necessária a contraprestação positiva dos direitos 
de segunda geração.

A diferenciação dos conceitos abordados traz grande força e viabiliza o acesso ao que 
tal mudança de paradigma trouxe para a nossa sociedade, pois deixamos de estar submeti-
dos a um Estado detentor do poder de dizer e aplicar o direito e passamos para uma situação 
na qual o povo ganhou voz e passou a ser o foco da condução governamental.

5. A figura do constitucionalismo moderno.

Com origem terminológica que remonta ao recente vocabulário político italiano, o 
Constitucionalismo, nas palavras de Norberto Bobbio, é expressão bastante abrangente que 
sedimenta a técnica da liberdade possibilitando aos cidadãos o exercício dos seus direitos 

13  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª Ed. Brasil: Malheiros, 
2007. p. 113.

14  REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. São Paulo, Saraiva, 2000.  p. 37. 
15  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª Ed. Brasil: Malheiros, 

2007, p .66.
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individuais assegurados na Constituição, colocando, ao mesmo tempo, o Estado em condi-
ções de não os violar16.

Para Uadi Lammêgo Bulos, devemos entender por Constitucionalismo o fenômeno 
relacionado ao fato de todo Estado possuir uma constituição em qualquer época da hu-
manidade, independentemente do regime político adotado ou do perfil jurídico que lhe 
pretenda irrogar”17. 

Constitucionalismo é, portanto, termo que se refere a um Estado que tem uma cons-
tituição que estrutura o seu corpo jurídico e trata de direitos fundamentais.

[...] as teorias modernas e contemporâneas, não importam a sua 
diversidade, só terão acolhida no constitucionalismo do Estado 
democrático se tiverem por elemento primário e base de legitima-
ção a liberdade nas quatro dimensões que a dogmática evolutiva 
daqueles direitos ostenta, e que já foram referidas também sob a 
designação de direitos de quatro gerações, isto é, direitos indivi-
duais, sociais, do desenvolvimento, da paz e do meio ambiente e, 
de último, despontando no horizonte social e político, os direitos 
da quarta geração, a saber, a democracia, o pluralismo e a infor-
mação. 18

A Constituição Brasileira de 1988 é dotada de tais caraterísticas e traz em seu teor 
não apenas a estruturação do Estado Democrático de Direito, mas também a limitação dos 
poderes do Estado e, ainda, a previsão dos direitos e garantias fundamentais de seus cida-
dãos.

Em célebre passagem Francisco Campos destaca o seguinte ensinamento:

Assim, não poderá subsistir qualquer dúvida quanto ao destina-
tário da cláusula constitucional da igualdade perante a lei. O seu 
destinatário é, precisamente, o legislador e, em consequência, a 
legislação; por mais discricionários que possam ser os critérios 
da política legislativa, encontra no princípio da igualdade a mais 
fundamental de suas limitações19.

16  BOBBIO, Norberto, MATEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco; Dicionário de polí-
tica. trad. Camem C, Varriale et ai.; coord. trad. João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais – Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 13ª ed., 5ª reimpressão, 2016. p. 248. 

17  BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 13.

18  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31ª Ed. Brasil: Malheiros, 2016, 
p.598

19  CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional vol. II. Ed. Freitas Bastos, 1956. p.30.
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O Constitucionalismo brasileiro reforçou o caráter democrático do Estado de Direi-
to quando verificou a necessidade do fechamento da Constituição da República Federativa 
do Brasil com a chamada para plebiscitos a fim de definir pontos controvertidos entre os 
constituintes, razão pela qual será tecida a análise da estruturação do Estado Democrático 
de Direito sob a ótica de Jean Jacques Rousseau.

6. A estruturação do Estado Democrático De Direito na ótica de Jean Jacques 
Rousseau.

Para Jean Jacques Rousseau, a tônica social deve ser regida pela positivação dos com-
promissos do Estado para com a persecução e garantia dos direitos dos cidadãos, pois, não 
sendo assim, todos os avanços e conquistas passarão a ser dissolvidos com os novos interes-
ses estatais e dos detentores da força política20.

Os ideais de liberdade são moldados por Jean Jacques Rousseau logo no primeiro 
tomo da sua obra, quando, de forma bastante objetiva, destaca a propriedade livre do ho-
mem enquanto ser vivo, atribuindo essa qualidade à sua mera existência21.

De importante valia para essa compreensão se faz recorrer aos ensinamentos de José 
Cretella Jr. que versa:

Direitos “concernentes à liberdade”, depois dos “direitos concer-
nentes à vida” são, a seguir, os que se incluem entre os assegurados 
pela Constituição aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País...
... O direito à liberdade, que a EC 1/69, art. 153, também asse-
gurava, nos mesmos termos que a atual, é a conduta do homem 
que consiste em “poder fazer tudo aquilo que não prejudique 
outrem, como, por exemplo, o exercício dos direitos naturais de 
cada homem, que tem por limites apenas aqueles que asseguram 
aos outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos, 
limites esses que somente podem ser determinados pela lei [...]

Ensinamento esse que já reflete o que destacado por Jean-Jacques Rousseau em sua 
célebre obra objeto de estudo do presente artigo: “Convenhamos, pois, que força não faz 
direito, e que não se é obrigado a obedecer, senão, às autoridades legítimas”22. Nessa toada, 

20  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.97-98.

21   ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.97-98.

22  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.97-98.
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Jean Jacques Rousseau delineia a importância do dever de subserviência apenas às institui-
ções legitimadas, passando a considerar abusiva todo e qualquer modelo em que os cida-
dãos possam estar sujeitos ao abuso do poder absoluto.

Tal propositura se enquadra no modelo geracional dos direitos23, mais precisamente 
nos direitos de primeira geração, proposto por Paulo Bonavides que afirma:

Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por 
titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como 
faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade 
que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistên-
cia ou de oposição perante o Estado.24

É de importância ímpar refletir sobre o fato de que a estruturação do Estado Demo-
crático de Direito Brasileiro se deu em momento histórico propício para a consagração de 
uma carta de direitos democraticamente equilibrada, com base na valorização da vontade 
dos cidadãos e, principalmente, do acesso aos direitos humanos.

Nesse diapasão, Jose Cretella Júnior destaca:

Inúmeros são, em nossos dias, os direitos constitucionais do ho-
mem e do cidadão, referindo-se alguns aos direitos reconhecidos 
a todos os homens, outros, dizendo respeito às relações entre o 
Estado e os indivíduos – os denominados direitos políticos25.

Ao traçar temática repudiada no mundo moderno: a escravidão, Jean Jacques Rou-
sseau fortalece o seu discurso firmando conceito de que “[...] homem nenhum possui uma 
autoridade natural sobre seu semelhante, e pois que a força não produz nenhum direito, 
restam pois as convenções como base de toda autoridade legítima entre os homens”[...]26 
traduzindo claramente o objetivo de que haja a necessidade da formação de instituições 
representativas, tal qual colocado por José Afonso da Silva e já tratado anteriormente.

23  Na sua teoria geracional dos direitos Paulo Bonavides ensina que os direitos de primeira 
geração (direitos civis e políticos) estão ligados às liberdades clássicas, negativas ou formais, que os 
direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) são relacionados às liberdades 
positivas, reais ou concretas e que os direitos de terceira geração são aqueles que materializam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais.

24  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31ª Ed. São Paulo. Malheiros, 2016. 
p. 578.

25  CRETELLA Jr. José. Elementos de Direito Constitucional. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos 
Tribunais, 2000 p. 203.

26  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Rolando Roque da Silva. Edi-
ção Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.97-98.

   ACQUAVIVA, Marcos Claudio. Teoria Geral
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A ideia Roussoniana de que “[...] cada Estado não pode ter como inimigo senão 
outro Estado, nunca homens [...]27 traduz de forma clara o intuito do Estado Democrático 
de Direito: afastar a ideia de um governo baseado no império das leis para consolidar um 
estado focado no bem-estar social.

Nessa esteira Marcus Claudio Acquaviva destaca que:

[...]
a valoração dos bens varia no tempo e no espaço. Os valores so-
ciais têm uma existência histórica, não são perpétuos nem imu-
táveis numa mesma sociedade, alterando-se conforme o enseja-
rem novas circunstâncias. Cada sociedade, em diferentes épocas, 
adota uma tábua de valores e, desta formulação, concebe e adota 
as normas jurídicas e morais. A norma jurídica não se origina 
apenas do fato e da inteligência, pois, quando o intelecto valora 
um fato, o faz com fundamento nos valores adotados pela comu-
nidade28.

No tocante à necessidade da valorização dos cidadãos para a estruturação do Estado 
Democrático de Direito, Rousseau versa a respeito da representatividade ensinando que 
“[...] antes, portanto, de examinar o ato pelo qual o povo elege um rei, seria bom examinar o 
ato pelo qual o povo é um povo, porque esse ato, sendo necessariamente anterior ao outro, 
constitui o verdadeiro fundamento da sociedade.”29 Importante notar que para Jean Jacques 
Rousseau não há como separar a sociedade, sua vontade e seu fundamento da característica 
do governante eleito democraticamente, mas um fato que assegurará a diretriz e os cami-
nhos da sociedade como um todo, os deveres dos cidadãos e os fins do Estado.

Nessa esteira Anna Cândida da Cunha Ferraz, versa que:

Somente no início do Século XX, particularmente após as grandes 
guerras mundiais, a revolução industrial e outros fatores vão as 
constituições obrigarem não apenas as liberdades públicas ou os 
direitos negativos, já então despidos de sua conotação ideológica 
originária, também os direitos às prestações positivas do Estado, 
- os chamados direitos econômicos, sociais e culturais reunidos 
usualmente pela doutrina como “direitos sociais”, que instrumen-
talizam o exercício dos direitos individuais e que demandam do 
Estado não apenas o reconhecimento mas também a atuação po-

27  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.97-98.

28  ACQUAVIVA, Marcos Claudio. Teoria Geral do Estado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
82

29  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.121-122.
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sitiva do Estado na elaboração de políticas públicas, criação de 
mecanismos de tomada de medidas efetivas para disponibilizar o 
exercício de direitos a todos os seres humanos30.

O que, de fato, materializa de forma clara a necessária observância da reciprocidade 
do Estado aos cidadãos em suas contraprestações.

Para Jean Jacques Rousseau, a formalização do constitucionalismo moderno é dada 
justamente pelo Contrato Social, feito ao qual é atribuída a solução fundamental de uma 
grave problemática primária, vez que as cláusulas do pacto constitucional serão responsá-
veis por nortear as relações do Estado com os cidadãos e os deveres dos cidadãos, enquanto 
sujeitos de direito do Estado, destacando o fato de que qualquer tipo de modificação ao 
pacto será capaz de regredir ao estado de natureza do ser humano. Nesse sentido, versa, 
ainda, que:

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda 
a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, 
cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si 
mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente31. 

Tal inteligência encontra-se esculpida no princípio da igualdade, fraternidade e soli-
dariedade previstos em nossa carta constitucional no artigo 3º, que versa:

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Para Jean Jacques Rousseau, então, a solução da problemática posta e do alcance 
da consagração dos direitos se dá com a renúncia do individual às suas aspirações para a 
consagração dos objetivos sociais. “Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a 
sua autoridade, sob o supremo comando da vontade geral, e recebemos em conjunto cada 
membro como parte indivisível do todo.”32

30  FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs). 
Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 119.

31  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social.Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.130-135.

32  Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo 
Castigat Mores, p. 141-142.
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A grande chave do pensamento Rousseauniano para a conclusão da estruturação do 
Estado Democrático de Direito se dá ao final do Livro I da célebre obra o Contrato Social, 
quando destaca que:

A pessoa pública, formada assim pela união de todas as outras, 
tomava outrora o nome de cidade, e toma hoje o de república 
ou corpo político, o qual é chamado por seus membros: Estado, 
quando é passivo; soberano, quando é ativo; autoridade, quando 
comparado a seus semelhantes. No que concerne aos associados, 
adquirem coletivamente o nome de povo, e se chamam particu-
larmente cidadãos, na qualidade de participantes na autoridade 
soberana, e vassalos, quando sujeitos às leis do Estado.33

A grande pertinência de tal ensinamento é a de ser capaz de harmonizar de forma 
quase que poética a diferença entre o Estado Democrático de Direito e todos os outros tipos 
de Estado, devendo destacar, ainda, a diferença entre os cidadãos e os vassalos,  notórios 
exemplos da diferenciação prática da presença ou ausência do termo democrático na ex-
pressão Estado de Direito.

7. Considerações finais

O avanço da sociedade, ao fim da revolução francesa, trouxe consideráveis desafios 
aos governantes e aos governados, de forma a delinear grande considerações, verdades e 
aspirações aos cidadãos.

A implementação do Estado Social de Direito trouxe a diversas pessoas a ideia de um 
Estado integralmente provedor das necessidades dos seres humanos, porém, pela leitura da 
obra de Jean Jacques Rousseau, podemos concluir que a tônica objetivada não é essa, mas 
sim a de que, para que haja a efetivação dos direitos e liberdades devem ser respeitados os 
ditames convencionados, sempre nas fronteiras e na limitação dos abusos perpetrados pela 
legislação, o aclamado pacto social.

Tão logo adentramos em uma sociedade na qual os indivíduos deixam de observar 
o pacto social ou venham a transgredir as cláusulas do contrato todo o plano maior: o do 
bem estar social, fundado na liberdade, igualdade e fraternidade passa a ser prejudicado.

É patente a necessidade de uma boa base institucional e, principalmente, social para 
que o avanço pretendido pela implementação do Estado Democrático de Direito seja al-
cançado. 

Noutra senda estaremos fadados a um regime de perpetuação de momentos de es-
perança e esgotamento do modelo Estatal eleito, ou pior, da desacreditação da Constituição 
vigente e do seu poder normativo e efetivo.

33  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Tradução de Rolando Roque da 
Silva. Eletrônica:Ed. Ridendo Castigat Mores, p.143-146.
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A luta por direitos e a sua efetivação deriva da concatenação de interesses de cada 
um dos atores sociais e, principalmente, dos poderes responsáveis pela operacionalização 
dos funcionamentos Estatais. O descompasso dessas engrenagens deve ser imediatamente 
combatido para que o Estado não sucumba e, acabemos por retornar ao nosso estado natu-
ral ou, até mesmo, à submissão a um governo absoluto.
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1. Introdução

Esse artigo aborda o tema “DIREITO DOS REFUGIADOS”, mas concretamente dis-
serta sobre a força dos tratados internacionais e a necessária eficácia da proteção dos Direi-
tos Humanos em razão dos grupos vulneráveis. Nesse sentido, a abordagem do tema parte 
do princípio da Dignidade Humana, já que em face dos grupos vulneráveis e das minorias, 
este princípio agasalha todos os Direitos Humanos em sua dimensão universal.  

Nesse sentido, são tecidas breves considerações históricas, conceituando os Direitos 
Humanos nos âmbitos constitucional e internacional. Para contextualizar, o artigo traz al-
gumas considerações acerca da atual crise humanitária, além de medidas internacionais e 
nacionais importantes. 

O artigo é dividido em seis temas, iniciando-se pela análise sobre os preceitos da 
dignidade humana aplicados aos grupos vulneráveis e minoritários.  O funcionamento dos 
aspectos de proteção e dos direitos básicos tais como: liberdade, igualdade, participação 
política e social conferem a contextualização necessária para conferir substância ao tema 
eleito.

O principal objetivo do artigo é aperfeiçoar o conhecimento sobre os Direitos dos 
Refugiados e sua importância para o cenário atual global, sinalizando para as formas de 
proteção não só para os grupos humanos que se encontram em situação de vulnerabilidade, 
mas também para aquelas minorias que reclamam o senso de humanidade em sua forma 
universal e contextualizada.

Para isso é preciso não só considerar a amplitude de proteção para além do âmbito 
nacional, mas internacionalmente, já que a universalidade dos Direitos Humanos se torna 
cada vez mais uma questão global de reconhecimento humanitário.  
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2. A força dos Tratados Internacionais e a proteção dos Direitos Humanos.

Em 1945 era fundada a Organização das Nações Unidas (ONU), com a finalidade 
de proteger os Diretos Humanos, as proteções humanitárias e a cooperação entre nações. 
Assim, a proteção dos Direitos Humanos vem fortemente influenciada pela Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e pela Declaração de Virgínia (1776).

A internacionalização desses direitos instaurou, portanto, um novo modelo de con-
duta nas relações internacionais, com a adoção de um plano de cooperação em nível in-
ternacional nas esferas econômica, social e cultural, com vistas a contemplar a proteção de 
direitos em nível universal.1 

Celia Rosenthal Zisman pondera com muita propriedade sobre essa cooperação:

O fato é que as ações Unidas nasceram com a vocação de se torna-
rem a organização da sociedade política mundial, à qual deveriam 
pertencer, portanto, necessariamente, todas as nações do globo, 
empenhadas na defesa da dignidade humana. A ONU introdu-
ziu em seu estatuto dois artigos, o 55 e o 56, para estabelecer que 
os membros se empenhariam a agir coletiva ou singularmente 
em cooperação com a organização, para promover o respeito e 
a observância universal dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 
religião.2

Assim, em regime de cooperação e objetivando a criação de mecanismos e medidas 
que contribuíssem para o desenvolvimento econômico e social de todos os povos, visando 
principalmente a tutela universal da dignidade humana, formulou-se a Carta das Nações 
Unidas em 1945.  Flávia Piovesan comenta sobre a internacionalização dos Direitos Hu-
manos:

A Carta das Nações Unidas de 1945 consolida o movimento de 
internacionalização dos direitos humanos, a partir do consenso 
de Estados que elevam a promoção desses direitos a propósito e 
finalidade das Nações Unidas. Definitivamente, a relação de um 
Estado com seus nacionais passa a ser uma problemática inter-
nacional, objeto de instituições internacionais e do direito inter-
nacional.3

1  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ª ed. São Pau-
lo: Saraiva, 2011, p. 184.

2  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, Thomp-
son, 2005 pp. 159 - 160.

3  PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 135.
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Com fulcro no artigo 55 da Carta das Nações Unidas podemos verificar que seus 
principais objetos de eficácia se direcionam aos níveis mais latos da vida, do trabalho efetivo 
e das condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. Porquanto a preo-
cupação global vise buscar solução para os problemas internacionais, também recorre a 
consignar o respeito universal e efetivo aos Direitos Humanos, na esteira das liberdades 
fundamentais de toda a comunidade internacional.4 

Analogamente, Célia Rosenthal Zisman acentua que, com relação a elaboração da 
Carta Internacional dos Direitos Humanos, cujo efeito é declaratório, o enunciado desses 
direitos funcionaria como regras e compromissos jurídicos assumidos pelos Estados, tendo 
em vista o respeito a esses direitos. Assim, ainda que houvesse um sistema de controle para 
garantir seu cumprimento, já neste último ponto encontrar-se-iam imensos obstáculos. 5

Em 1948 proclamou-se, depois de votada pela Assembleia Geral da ONU, a Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem6. Essa Declaração contém em seu cerne ideologias 
da Revolução Francesa, as quais descendem do iluminismo.

A Declaração de 1948 elencou direitos de primeira, segunda e terceira geração (ou 
dimensão); direitos intrínsecos e extrínsecos, além de expressar os princípios básicos e ne-
cessários à vida e à dignidade da pessoa humana. Com vistas a alcançar o comprometimen-
to dos Estados-membros, a Declaração impõe aos países que se comprometam a inserir 
em seus ordenamentos normativos internos uma série de garantias para efetivação desses 
direitos, sem a falácia costumeira dos governantes.

É de notar que, no preâmbulo desta declaração há uma ordem de direitos. Célia Ro-
senthal Zisman as divide da seguinte forma, vejamos:

As quatro ordens de direitos fundamentais consagrados pela De-
claração, são as seguintes: direitos pessoais do homem (direito à 
vida, à liberdade e à segurança); direitos do indivíduo em face das 
coletividades direito à nacionalidade, a asilo para o perseguido – 
salvo em caso de crime comum, direito de livre circulação e de re-
sidência no plano interno ou no exterior e direito de propriedade); 
Liberdades públicas e direitos políticos (liberdade de pensamen-
to, de consciência e de religião, de opinião e de expressão, direito 
de reunião e de associação, princípio da eleição e de participação 
na direção dos negócios públicos); direitos econômicos e sociais 
(direito ao trabalho, à sindicalização, ao repouso e à educação).7

4  Artigo 55, da Carta das Nações Unidades de 1945 – disponível no site da Procuradoria Geral do 
Estado de S. Paulo -  http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/3tra-
tados.htm acessado em 24-abr-2021.

5  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, Thomp-
son, 2005 pp. 162.

6 UNICEF. Declaração universal do Direitos Humanos – Disponível em: https://www.unicef.org/bra-
zil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 07 mai 2021. 

7  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, Thomp-
son, 2005 p. 163.
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Em um sistema de vinculação e de eficácia jurídica, os efeitos produzidos pela Carta 
de Direitos são meramente declaratórios, haja vista não gerar obrigatoriedade aos países 
membros, o que ocorre somente mediante a ratificação dos pactos assinados pelos Estados. 

Assim, os pactos oriundos da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) 
acabaram por inspirar o sistema normativo de diversos países. Vejamos dois deles:  Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre proce-
dimento de queixa e sobre pena de morte) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional.

Vê-se que uma série de tratados internacionais versando sobre Direitos Humanos, 
entre outros instrumentos, foram adotados desde 1945, expandindo assim o corpo do Di-
reito Internacional dos Direitos Humanos.

Como se sabe, os pactos conferem substância e efetividade aos Tratados, portanto, 
devem ser ratificados pelos países. No tocante aos pactos entabulados entre os países, Fábio 
Konder Comparato alerta para a necessidade da ratificação, uma vez que esse ato influi para 
que ocorra a obrigatoriedade com relação à garantia de proteção dos direitos invocados 
no Tratado e reconhecidos nos pactos internacionais, pois do contrário representaria um 
retrocesso no alcance da proteção dos direitos humanos e, por consequência, da dignidade 
da pessoa humana. Nesse sentido expõe:

(...)
é de inteira justiça, portanto, que a aprovação de convenções sobre 
direitos humanos seja incluída na categoria de assuntos a serem 
decididos por uma maioria de dois terços, referidos no art. 18, ter-
ceira alínea, da Carta das Nações Unidas, dispensando-se no caso 
a ratificação individual dos Estados-membros para a sua entrada 
em vigor. Isso se pode dizer das convenções votadas no seio da 
Organização Internacional do Trabalho.8

Neste mesmo condão, Fabio Konder Comparato entende que o tipo de deferência 
feita pela própria Declaração não deixa dúvida de que se trata de um rol de direitos funda-
mentais, todos constitutivos da dignidade da pessoa humana, portanto, cabível o formalis-
mo requerido para gerar efeitos e obrigação.9

A Declaração de Direitos de 194810, assim como o Direito Internacional carregam 
em seus cernes os princípios gerais do direito e os costumes que, aqui bastariam para gerar 
efeito de alcance tutelar provindos dos sistemas normativos internos no Estado-membros.

8  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Editora 
Saraiva: 7ª Edição, 2013 p. 467.

9  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Editora 
Saraiva: 7ª Edição, 2013 p. 362.

10 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Declaração Universal de Direitos Humanos. Disponível em: 
https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 29-abr-
2021.
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Flávia Piovesan destaca para os valor jurídicos da Declaração Universal:
A Declaração universal não é um tratado. Foi adotada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas sob a forma de resolução que, 
por sua vez, não apresenta força da lei. O propósito da Declaração, 
como proclama seu preâmbulo, é promover o reconhecimento 
universal dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e 
que faz menção a Carta da ONU, particularmente nos art. 1° e 
55. A própria Declaração Universal tem sido concebida como a 
interpretação autorizada da expressão direitos humanos, constan-
te da Carta das Nações Unidas. Os Estados-membros das Nações 
Unidas têm, assim, a obrigação de promover o respeito e a obser-
vância universal dos direitos proclamados pela Declaração. Neste 
sentido, estabelece art. 28 da Declaração que todos têm direito a 
uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 
sejam plenamente realizados. 11

Para Fábio Konder Comparato, o respeito a dignidade da pessoa humana já reconhe-
ce os direitos elencados na Carta Universal, a vigorarem como fundamentais e constitutivos 
de uma ordem internacional protetiva dessa dignidade.

Em análise, quanto à vinculação jurídica desses direitos, Célia Rosenthal Zisman 
consigna:

Os procedimentos de controle da ONU para que se faça valer os 
direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, por meio da Assembleia Geral e do Conselho Econômico 
e Social, não deixam de ser relevantes. Os direitos contidos na 
Declaração, contudo, têm força obrigatória vinculam quando to-
mados como direito internacional, os dispositivos vinculam, mas 
comprovam que a Declaração, por si só, não tem eficácia jurídica 
– a via de vinculação é a do direito consuetudinário. Assim, ainda 
não existe uma norma escrita universalmente vinculativa – o que 
cabe à comunidade internacional formular.12

De fato, somente com a criação de um órgão competente que executasse os direitos 
fulcros na Declaração Universal, cujas normas visam garantir o seu fiel cumprimento, o 
pacto alcançaria a efetiva vinculação jurídica e a eficácia interna e internacional.

11  PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152.

12  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, 
Thompson, 2005 p. 165.
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Indubitavelmente, Flávia Piovesan acentua que, embora já se tenha, pelo menos ma-
terialmente, alguma garantia dos direitos contidos na Declaração de 1948, já merece respal-
do por força do costume e por sua natureza principiológica.  Assim aduz:

(...) 
a natureza jurídica vinculante da Declaração Universal é reforça-
da pelo fato de – na qualidade de um dos mais influentes instru-
mentos jurídicos e políticos do século XX – ter se transformado, 
ao longo dos quase cinquenta anos de sua solução, em direito cos-
tumeiro internacional e princípio geral do direito internacional.13

Em reforço à importância sobre os Pactos, Célia Rosenthal Zisman explica:

O interesse que leva um Estado a respeitar uma convenção que 
verse sobre direitos humanos, entre ele e outro Estado, é sempre 
um interesse delicado, evoluído, mas de intensidade superada 
pela interesse na manutenção de uma atmosfera amigável, para 
que se possa desenvolver outros acordos e relações de caráter eco-
nômico e comercial, sem prejudicar as relações de boa vizinhan-
ça. A ONU aprovou inúmeros documentos estabelecendo com 
mais precisão e de forma mais concreta os direitos fundamentais, 
e direitos de pessoas de segmentos especiais como as mulheres, 
as crianças, os deficientes físicos e mentais, tudo para fixar regras 
precisas que dessem eficácia aos direitos fundamentais procla-
mados na Declaração de 1948. Neste sentido, firmou em 1966 os 
“pactos de Direitos Humanos.14

Há, de fato, uma real importância quanto á ratificação dos pactos realizados entre 
os países, pois protegem direitos civis e políticos de forma direta e vinculatória. A não ob-
servação sobre o que se convencionou nos pactos internacionais comporta reclamação por 
meio de petição individual ou formalizada pelos órgãos de defesa dos Direitos Humanos.  
Diversos esforços têm sido empenhados no sentido de fortalecer a aplicabilidade dos direi-
tos sociais, econômicos e culturais. Assim aduz Flávia Piovesan:

(...) 
estes direitos são direitos legais e acionáveis, posto que a ideia de 
não-acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e 
não-científica. É uma preconcepção que reflete equivocadamente 

13  PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 163.

14  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, 
Thompson, 2005 p. 172.
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uma noção de classe de direitos (os direitos civis e políticos) me-
rece inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de 
direitos (os direitos sociais, econômicos e culturais), ao contrário, 
não merece qualquer reconhecimento. Sustenta-se que os direitos 
fundamentais – sejam civis e políticos, sejam sociais, econômicos 
e culturais – são acionáveis e demandam séria e responsável ob-
servância. 15

Tendo em vista a força legal e vinculativa dos Pactos sobre Direitos Humanos, as pe-
tições que objetivam reclamação e até denúncia, só encontram resultado como medida pro-
tetiva nos Estados que ratificaram os “Pactos de Direitos Humanos”. Apenas nesta hipótese, 
e somente quando o Estado aderiu ao protocolo facultativo reconhecendo a competência do 
Comitê de Direitos Humanos, é que a garantia ganha força de fato.

Quanto a este aspecto, Célia Rosenthal Zisman ensina:

O controle de tipo contencioso ocorre em relação aos direitos 
e liberdades públicas pelo pacto dos direitos civis e políticos, e 
pode tal procedimento de controle contencioso ser feito “median-
te” comunicações por parte do Estado ou por parte de indivíduos 
contra o Estado, quando da parte de um ou de outro houver con-
vicção de que houve violação do disposto do pacto. O procedi-
mento de comunicações estatais terá aplicação entre os Estados 
participantes dos pactos que tiverem reconhecido uma especial 
competência em receber essas comunicações para o Comitê dos 
Direitos Humanos, após haver pelo menos umas dez declarações 
nesse sentido, e poderá funcionar somente em relação aos Esta-
dos que fizerem esse reconhecimento.16

Nesse diapasão, a autora traz um rol de exemplos dessas convenções: a Convenção 
para a Prevenção e Repressão dos Crimes de Genocídio, de primeiro de dezembro de 1948; 
as Convenções de Genebra, de 1 agosto de 1949, sobre o direito bélico; a Convenção relati-
va ao Estatuto dos Refugiados, de 28 de julho de 1951 e o protocolo que a acompanhou tal 
convenção, de 31 de janeiro de 1967; a Convenção relativa ao Estatuto dos Apôlides, de 8 
de setembro de 1954 e a Convenção sobre a redução dos casos de apolidia, de 30 de agosto 
de 1961; a Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, de 31 de maio de 1953; a 
Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, de 20 de fevereiro de 1957; a Con-
venção do Consenso para o Matrimônio e idade mínima para a contração do matrimônio e 
registro do mesmo, de 10 de dezembro de 1962; o Protocolo de 7 de dezembro de 1953 que 

15  PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 324.

16  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, 
Thompson, 2005 p. p. 172 a 176.
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emendou a Convenção suplementar relativa à abolição da escravidão, do tráfico de escravos 
e das instituições e práticas análogas à escravidão, de 7 de setembro de 1956; a Convenção 
sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 21 de dezembro de 1965; 
e a Convenção relativa à Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a 
Humanidade, de 26 de novembro de 1968.17

Cabe ressaltar sobre a importância desses pactos já que atrocidades foram cometidas 
durante as duas guerras mundiais e, portanto, alertaram a comunidade internacional sobre 
a urgência de se estabelecer metas prioritárias em defesa dos Direitos Humanos. Houve, por 
conseguinte, a necessidade, segundo Flávia Piovesan, da reconstrução dos Direitos Huma-
nos, uma vez que se imprimem-se “(...) como referencial e paradigma ético que aproxime 
o direito da moral”.18

Segundo essa jurista, o instrumento de maior importância no sistema interamerica-
no de Direitos Humanos é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também deno-
minada como Pacto de San José da Costa Rica, assinada nesse país em 1969, entrando em 
vigor em 1978. Aliás, o Pacto é um exemplo de aparato que estabelece todo um monitora-
mento da aplicabilidade desses direitos.19

De fato, a Convenção Americana de Direitos Humanos traz o reconhecimento de 
diversos direitos, tais como: os direitos de personalidade, o direito à vida, o direito à inte-
gridade pessoal e à liberdade entre outros, além do reconhecimento do direito à honra e da 
dignidade da pessoa humana.20

Sob os auspícios da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legal-
mente reconhecida em uma ou mais Estados-membros da Organização pode apresentar à 
Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por 
um Estado-parte.21

Do mesmo modo, esse sistema global de proteção a que se refere Flávia Piovesan, 
deveria ampliar seu alcance e, por consequência, sua eficácia, tendo em vista os diversos 
tratados multilaterais de Direitos Humanos supracitados.

Contudo, ainda hoje há Estados que não ratificaram tais Tratados; ou pelo menos 
nem todos a eles aderiram protocolarmente. E talvez, infelizmente, não o façam, na certeza 
de que não serão obrigados a desenvolver em seu ordenamento jurídico interno medidas de 
proteção e normas tutelares de direitos fundamentais.

17  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, 
Thompson, 2005 p. 177.

18  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 176.

19  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 312.

20 OAS. Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: https://www.cidh.
oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 28-abr-2021.

21  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 317.
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Quanto a esse raciocínio, cabe destaque para as palavras de Célia Rosenthal Zisman:

(...)
Estados que se recusam, ainda hoje, a firmar tratados em que se 
obriguem a tutelar a dignidade humana devem sofrer a ação da 
ordem internacional, para que se faça valer a regra consagrada 
pela comunidade internacional, por meio da própria subscrição 
da Declaração de Direitos da Organização das Nações Unidas, de 
1948. O que se defende é a eficácia jurídica de uma declaração 
de direitos universal, que se faz premente para que abandone a 
humanidade o estado de natureza, passando a conviver e estado 
social, num estágio civilizado.22

No tocante à eficácia dos Tratados e Convenções, existe grande controvérsia quanto 
à necessidade da ratificação com vistas a gerar eficácia, além da preexistência de regras con-
solidadas pelo costume internacional. A propósito, Flávia Piovesan assevera que o Tratado 
não é exclusivamente um acordo entre Estados, mas entre dois ou mais sujeitos de Direito 
Internacional, podendo, portanto, estabelecer-se um tratado entre Estados e Organizações 
internacionais, por exemplo. 

Quanto a força obrigatória dos Tratados, Flávia Piovesan ainda enfatiza que eles 
possuem força hierárquica infraconstitucional. Assim, os direitos enunciados nos tratados 
internacionais que versem sobre a proteção dos Direitos Humanos apresentam natureza de 
norma constitucional. Dando seguimento a esse raciocínio, afirma:

Ao caráter especial dos tratados de proteção dos direitos humanos 
poder-se-ia ainda acrescentar o argumento, sustentado por parte 
da doutrina publicista, de que os tratados de direitos humanos 
apresentam superioridade hierárquica relativamente aos demais 
atos internacionais de caráter mais técnico, formando um univer-
so de princípios que apresentam especial força obrigatória, deno-
minado jus cogens23.24

Para a maioria dos doutrinadores, os tratados que dispõem sobre Direitos Humanos 
devem ser interpretados de forma irrestrita, ou seja, de forma mais ampla, tendo em vista 
que as normas que tratam desses direitos são cogentes, vez que obrigam o Estado aderente 
e ele submeter.

22  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, 
Thompson, 2005, p. 192.

23  Jus Cogens - Expressão em latim confere absoluto respaldo ao designar aos Estados cumpri-
mento de normas gerais - Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/jus-cogens-e-uma-prote-
cao-aos-direitos-humanos/. Acesso em: 28 abr 2021.

24  PIOVESAN, Flávia. Temas dos Direitos Humanos. 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 60.
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No mesmo sentido, Célia Rosenthal Zisman pondera que essas normas, tão logo 
sejam acolhidas, define-se a recepção ou não pela Constituição daquele Estado, tendo em 
vista a imperatividade e a indisponibilidade. Assim, ao serem recepcionados constitucio-
nalmente, os direitos da pessoa passam a fazer parte do centro dos princípios gerais tornan-
do-o sujeito de direito internacional público. No que tange a direitos de personalidade entre 
outros direitos fundamentais, em sendo liberdades públicas, deflui-se que, em se tratando 
de Direitos Humanos, a jurisdição é concorrente ou compartilhada e não pertence ao Esta-
do; possível violador daqueles direitos.25

Vê-se, portanto, que o Direito Internacional é uma espécie de sistema protetivo glo-
bal, entretanto, essa assertiva não resolve o problema da proteção dos Direitos Humanos, 
pois ainda existem Estados que negam a importância precípua dos Direitos Fundamentais. 

Atente-se que os princípios fundamentais norteadores dos Direitos Fundamentais se 
constituem como ícones de referência do movimento constitucionalista, desse modo, quan-
do interpretados de forma sistemática, legitimam o poder político e garantem a liberdade 
em toda sua integralidade, limitando, assim, os poderes do Estado. 

Se a Constituição de determinado Estado não prevê os direitos e garantias funda-
mentais, essa Constituição falha estruturalmente, haja vista que não legitima o poder cons-
tituinte originário. Nesse sentido, são as palavras de J.J. Gomes Canotilho:

O Pode constituinte, embora se afirme como poder originário, 
não se exerce num vácuo histórico-cultural. Ele não parte do nada 
e, por isso, existem certos princípios – dignidade da pessoa, jus-
tiça, liberdade, igualdade – através do quais poderemos aferir da 
bondade ou maldade intrínseca de uma Constituição.26

Frise-se que os tratados demonstram a vontade e o desejo real de se alcançar a eficá-
cia dos Direitos Humanos, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, premissa 
basilar dos Direitos Fundamentais. Nessa linha, os Estados-partes, ao se vincularem aos 
Tratados e Pactos Internacionais, obrigam-se a respeitar o que foi por eles consignado em 
consenso com outros países e, por conseguinte, tornam-se instrumento útil e essencial para 
se obter um equilíbrio de forças entre as nações.

A força dos Tratados e Pactos Internacionais encontra-se na Constituição Brasileira 
de 198827, tendo em vista o que dispõe o parágrafo 2º do art. 5º sobre os direitos e garan-
tias expressos na Constituição; não excluem outros decorrentes do regime e dos princí-

25  ZISMAN, Célia Rosenthal. O princípio da dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: IOB, 
Thompson, 2005, p.195.

26  CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. 6° Ed. Coimbra: Livraria Almedi-
na,1993 p. 36.

27  BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
– Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm – 
Acessado em: 28-abr-2021.
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pios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 

Some-se a isso, o fato de a Constituição Federal expressamente determinar que os 
Tratados e Convenções internacionais sobre Direitos Humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respecti-
vos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (art. 5º, § 3º).

Vê-se, portanto, que ao ratificar um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, 
os Estados submetem-se a uma ordem internacional que lhes obriga a inserir nacionalmen-
te a proteção desses direitos em sua ordem interna, com vistas à proteção dos seus cidadãos 
em toda a sua integralidade. 

Nesse sentido, a força dos Tratados redimensiona a democracia em suas bases de li-
berdade e igualdade, cuja tendência, inexoravelmente, vocaciona-se à proteção dos Direitos 
Humanos em sua razão de existir: a dignidade da pessoa humana, mais do que um princípio 
fundamental sujeito a soberania estatal, é universalmente considerada e deve ser respeitada. 

3. O princípio da dignidade humana: grupos vulneráveis e minorias.

O artigo evidencia a preocupação com a necessidade de se envidar esforços para 
a legitimação dos processos políticos, econômicos e sociais no âmbito da universalida-
de dos Direitos Humanos. Não é demais insistir por mais efetividade desses direitos no 
âmbito nacional e internacional, pois que todos eles se vinculam de forma umbilical ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. Não há objetivo que mereça mais enalteci-
mento e reconhecimento dentro da ciência jurídica, como explicita Miguel Reale, do que 
o da dignidade humana:

(...)
haverá valor subordinante absoluto, ou os valores são todos rela-
tivos a cada momento da história humana, dependendo das cir-
cunstâncias mutáveis da vida social? Já dissemos que há um valor 
que deve ser reputado valor fundamental ou valor-fonte, como 
condição que é de todos os demais valores. Trata-se daquele que 
chamamos “valor da pessoa humana”, à cuja luz se aprecia o pro-
blema da cultura sem se cair no transpersonalismo que dissolve a 
individualidade moral no todo coletivo. 28

É certo que os Direitos Humanos afetam profundamente e alteram substancialmente 
a vida em sociedade. Dado que os Direitos Humanos não são produto da invenção huma-
na, conforme salienta Flavia Piovesan, pois “(...) são fruto de um espaço simbólico de luta 
e ação social, na busca por dignidade humana, o que compõe um construído axiológico 

28  Reale, Miguel. Filosofia do direito / Miguel Reale - 19. ed. - São Paulo Saraiva, 1999, p. 226.
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emancipatório”29, esses direitos expressam, por óbvio, as necessidades mais básicas dos se-
res humanos; relativas à vida, à liberdade, à igualdade, cidadania, para citar alguns. 

Quer dizer: a violação de todo e qualquer Direito Humano gera grave desequilíbrio 
no sistema organizacional de uma sociedade, pois interrompe o pleno desenvolvimento do 
indivíduo e corrompe as próprias aspirações humanas de acessibilidade à vida digna.

Sabe-se que os indivíduos que compõem o corpo social submetem-se ao poder do 
Estado. Nesse contexto, o processo democrático se aperfeiçoa, sob a guarda das normas 
constitucionais, como aduz José Afonso da Silva: “(...) as limitações se acham especialmente 
no definir democracia como governo, quando ela é muito mais do que isso: é regime, forma 
de vida e, principalmente, processo.”30

Fato é que refletir sobre Direitos Humanos, em sua forma plural, é relacioná-los com 
as minorias, com os grupos desfavorecidos, com os oprimidos e todos aqueles que se en-
contram em condições de vulnerabilidade. 

Apesar do pluralismo ser uma característica necessária e inerente ao processo demo-
crático, ainda caminhamos a passos largos para efetivação de seus pressupostos edificadores 
da construção da cidadania: a liberdade e a igualdade. Daí a força dos Tratados para os Di-
reitos Humanos, nomeadamente, dos mais vulneráveis. 

No Brasil, a Constituição de 1988 procurou resguardar a universalidade dos Direitos 
Humanos com vistas a conferir cidadania e proteção global. Vejamos as palavras de Flávia 
Piovesan nesse sentido: 

Enfatize-se que a reinserção do Brasil na sistemática da proteção 
internacional dos direitos humanos vem redimensionar o pró-
prio alcance do termo “cidadania”. Isto porque, além dos direitos 
constitucionalmente previstos no âmbito nacional, os indivíduos 
passam a ser titulares de direitos internacionais.31

Nesse compasso, a Convenção Americana de Direitos Humanos32 reafirma o propó-
sito de consolidação das instituições democráticas, com vistas à liberdade pessoal e justiça 
social. Com fundamento no respeito aos Direitos Humanos, a Convenção reconhece esses 
direitos como essenciais à pessoa humana; não pelo fato de ser nacional, pertencente a de-
terminado Estado, mas pelo fato de possuir atributos de pessoa humana; essa razão, por si, 
já é justificativa suficiente para a sua proteção internacional.

Pode-se somar à essa Convenção outros Tratados e Disposições Normativas Inter-
nacionais que buscam conferir a proteção de forma universal à todos aqueles que se encon-
29  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 168.
30  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28ª ed. São Paulo: Malhei-

ros, 2007, p. 135.
31  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p.355.
32 OAS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em: https://www.cidh.

oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 29 abr 2021.
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tram em situação de vulnerabilidade social e/ou biológica, tais como, algumas já citadas: 
(i) Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher; (ii) 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial; 
(iii) Convenção sobre os Direitos da Criança; (iv) Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará); (v) Conven-
ção Interamericana dos Direitos Humanos dos Idosos; (vi) Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência; e (vii) Convenção de Genebra de 1951.

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Mi-
norias Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou Linguísticas (1992)33 dispõe no art. 2.1 que as 
pessoas pertencentes a “minorias” configuram-se como pessoas pertencentes a minorias 
nacionais ou étnicas, religiosas ou linguísticas e têm o direito de desfrutar de sua própria 
cultura. Além disso, às minorias confere-se o direito de professar e de praticar a própria re-
ligião, de utilizar seu próprio idioma, seja na esfera privada ou pública, sem ingerência nem 
discriminação de qualquer espécie.

Ao analisar a questão das minorias, percebe-se que as dificuldades já se iniciam no 
termo “minoria” ou “grupos vulneráveis”, que, de imediato nos remete à uma noção cor-
relacionada aos indivíduos que a compõe, ainda que em número menor, desfrutam dos 
mesmos Direitos Humanos.

Vê-se, portanto, que o termo “minoria” não se refere a quantidade, mas sim a uma 
parte da sociedade destituída de poder; apesar de dispor de cidadania, sofrem as mais di-
versas violações em seus direitos e em sua dignidade. Nessa linha, é oportuno ressaltar para 
o magistério de Jorge Miranda:

Da mesma maneira que não é o mesmo falar em direitos do ho-
mem e direitos humanos, não é exatamente ele falar em dignidade 
da pessoa humana e dignidade humana. 34

De fato, apesar da internacionalização dos Direitos Humanos e em que pese o 
esforço internacional em protegê-los por meio dos Tratados Internacionais, verifica-se, 
na atual conjuntura internacional, um cenário de manifesta visibilidade com relação à 
violação de direitos de uma minoria marginalizada, por parte de muitos países: os direi-
tos dos refugiados.

A realidade internacional, no tocante aos refugiados, estabelece relação direta com 
a necessidade real e factível de proteção à integridade física e psíquica desses cidadãos, ou 
seja, medidas garantidoras de não sofrerem perseguições em seus Direitos Humanos e em 
sua dignidade.

33  USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Declaração Sobre os Direitos das Pessoas 
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas – 1992. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em: 21 abr 2021.

34  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, Tomo IV. 2. ed. Coimbra Editora, 
1998. p.34.
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4. Breves considerações sobre os direitos dos refugiados.

Nossos antepassados presenciaram diversas perseguições de ordem política, social, 
religiosa e cultural. Na história recente, os movimentos migratórios ocorreram por diversas 
razões e de forma recorrente, não apenas pelos conflitos armados em razão de divergências 
étnicas e religiosas, guerra-civis ou outros motivos, mas também por desastres naturais e 
outras causas, conforme aduz José Henrique Fischel de Andrade. Na verdade, a migração é 
constante em nossa história:

De forma constante seja por questões religiosas, étnicas, fuga e na 
concessão da acolhida – os refugiados foram somente na virada 
do século XX, o foco de uma preocupação genuína quanto a regu-
lamentação do direito, cada vez mais politizado na busca de uma 
normatização internacional. 35

Nessa vereda, o Direito Internacional, ao longo da história do Direito, adotou uma 
certa flexibilidade para o termo “refugiado”. O termo, em sua delimitação e abrangência, 
tem sido objeto, nas últimas décadas, de reiteradas reuniões por força da Convenção para 
Direitos dos Refugiados de 1951.  

Anteriormente, o termo “refugiado” definia juridicamente apenas alguns grupos ét-
nicos; porém, com o advento do Estatuto dos Refugiados, a definição do termo tornou-se 
mais abrangente. 

Percebe-se que o que se busca, além da efetividade jurídica de dar guarida ao indiví-
duo refugiado, é a eficácia prática da medida, ou seja, constituída na ideia central de salva-
guardar a vida do refugiado e daqueles que economicamente dependem dele. A proteção, 
portanto, destina-se a proteger direitos tanto no âmbito individual quanto social, com vistas 
a concretizar os fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

A Convenção de Genebra de 1951 define refugiado como pessoa com fundado te-
mor de perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, de associação a determinado 
grupo social ou opinião pública. O fundado temor (elemento subjetivo) deve vir atrelado 
à uma condição objetiva, ou seja, a real existência de perseguição. Esse documento inter-
nacional trouxe, portanto, o reconhecimento do status jurídico do refugiado; cuja proteção 
vem na exata medida da não discriminação. 

Atente-se que, por vezes, a condição de refugiado não se dá opera de forma refra-
tária e isolada, qual seja, na esfera individual apenas. Podem ocorrer situações em que um 
grupo de pessoas esteja sofrendo a perseguição de forma individual, mas apresentada numa 
dimensão coletiva de violação de Direitos Humanos. 

35   ANDRADE, José Henrique Fischel - A Política de Proteção a Refugiados da Organização 
das Nações Unidas - sua Gênese no Período Pós-Guerra (1946-1952). Tese (Doutorado Instituto de 
Relações Internacionais Universidade de Brasília), Brasília:DF, 2006, p.75.
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Um princípio de grande relevância para eficácia das medidas a serem tomadas para 
proteção dos direitos dos refugiados é o princípio do “noun-refoulement” (não devolução). 
No disposto no art. 33 da Convenção de Genebra, esse princípio traz a previsão de que “Ne-
nhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado 
para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou sua liberdade seja ameaçada (...).36 

Assim, a condição de ameaça em virtude de raça, religião, nacionalidade, pertenci-
mento a grupo social ou opiniões políticas é suficiente para proibir ao Estado que expulse ou 
trate de forma discriminatória o refugiado e aqueles que dele dependam economicamente.

5. Direitos dos refugiados no âmbito brasileiro.  

A Lei Brasileira n. 9.474/97 que define os mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951 traz o conceito de refugiado em seu art. 1º.37

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas 
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não 
queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes 
teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar 
a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, 
é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio 
em outro país. 38

É de notar que a Lei em comento amplia os efeitos da proteção para o (a) cônjuge, 
aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que do 
refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional.

36 ACNUR. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível em: https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Re-
fugiados.pdf. Acesso em: 29-abr-2021.

37  BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos 
para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 29 abr 2021.

38  BRASIL. Presidência da República. Define mecanismos para implementação do Estatuto 
dos Refugiados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 29-
abr-2021.
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No âmbito nacional, o Brasil é membro fundador do ACNUR39. Nesse sentido, o 
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados destaca para o importante papel que 
o Brasil tem desempenhado na proteção internacional dos refugiados. Assim aduz Flávia 
Piovesan:

O Brasil sempre teve um papel importante e pioneiro de liderança 
na proteção internacional dos refugiados. Foi o primeiro país do 
Cone Sul a ratificar a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugia-
dos de 1951, no ano de 1960. Foi ainda um dos primeiros países 
integrantes do Comitê Executivo do ACNUR, responsável pela 
aprovação dos programas e orçamento anuais da agência. O Tra-
balho do ACNUR no Brasil é pautado pelos mesmos princípios 
e funções que em qualquer outro país: proteger os refugiados e 
promover soluções duradouras para seus problemas. O refugiado 
dispõe da proteção do governo brasileiro e pode, portanto, obter 
documentos, trabalhar, estudar e exercer os mesmos direitos que 
qualquer outro estrangeiro legalizado no Brasil que possui uma 
das legislações mais modernas sobre o tema (Lei n° 9.474/97), 
provenientes de 75 países diferentes. 40 

Em nosso ordenamento jurídico, como vimos, a Lei n° 9.474/97, para conferir efeti-
vidade à proteção dos Direitos dos Refugiados, criou o Comitê Nacional para os Refugiados 
– CONARE41, órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para 
deliberar sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil.

De acordo com a última versão do Relatório Global Trends:forced displacement in 
2019 da ACNUR/2020, no final de 2019, havia cerca de 79,5 milhões e deslocados forçados 
no mundo.42 Nesse mesmo ano, o Brasil recebeu 82.552 solicitações de reconhecimento 
da condição de refugiado, sendo que a grande maioria foi de nacionalidade venezuelana,43 
conforme tabela abaixo:

39  ACNUR. BRASIL, Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/ Acesso em: 30 abr 
2021.

40  PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 335.
41  MINISTÉRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Conare. Disponível em: ht-

tps://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare. Acesso em: 29 abr 2021.
42  SILVA, G. J.; OLIVEIRA, T.; Macedo, M. Refúgio em números. 5ª ed. Observatório das 

Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/Comitê Nacional para os Re-
fugiados. Brasília, DF: OBMigra, 2020, p.8. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/
refugio/refugio-em-numeros. Acesso em: 29 abr 2021.

43  SILVA, G. J.; OLIVEIRA, T.; Macedo, M. Refúgio em números. 5ª ed. Observatório das 
Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/Comitê Nacional para os Re-
fugiados. Brasília, DF: OBMigra, 2020, p.8. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/
refugio/refugio-em-numeros. Acesso em: 29 abr 2021.
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Número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado, segundo 
principais países de nascimento, Brasil – 2019.44

País de nascimento 2019
Venezuela 82.552

Haiti 16.610
Cuba 3.999
China 1.486

Bangladesh 738
Angola 603

Síria 429
Colômbia 381

Senegal 363
Nigéria 331
Índia 312

Marrocos 229
Guiné Bissau 205

Líbano 196
R.D. Congo 167
Paquistão 165

Gana 155
Outros 2.470

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de re-
conhecimento da condição de refugiado - Brasil, 2019. Adaptação de Refúgio em números 
(2020).

Não é demais ressaltar para o fato de que o Brasil tem criado Comitês Estaduais de 
Refugiados cujo objetivo é fornecer ajuda humanitária para migrantes, refugiados, apátri-
das e vítimas de tráfico de pessoas. 

Dessa forma, o Comitê Estadual para Refugiados (CER) de São Paulo (2007); o Co-
mitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados Migrantes (CEIPARM/
RJ) do Rio de Janeiro (2009); o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apá-
tridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas do Rio Grande do Sul (Comirat) criado em 2012, 

44  SILVA, G. J.; OLIVEIRA, T.; Macedo, M. Refúgio em números. 5ª ed. Observatório das 
Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/Comitê Nacional para os Re-
fugiados. Brasília, DF:OBMigra, 2020, p.8. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/
refugio/refugio-em-numeros. Acesso em: 29 abr 2021.
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se destinam a implementar políticas públicas para a ajuda humanitária aos refugiados em 
território brasileiro.45

Em junho de 2019, o CONARE, em virtude da grave situação e violação generali-
zada de Direitos Humanos na Venezuela, por meio de reuniões realizadas entre dezembro 
de 2019 e abril de 2020, reconheceu a condição de refugiado aos nacionais venezuelanos.46

Os refugiados em território brasileiro têm, portanto, recebido proteção humanitária, 
assim como em alguns países do mundo. Entretanto, é preciso reconhecer que as pessoas 
continuam migrando; em virtude da violência e da intolerância, apesar de muitos saberem 
as adversidades que irão enfrentar. A verdade é que o refúgio não é uma escolha, mas uma 
alternativa para sobreviver e fugir das violações de direitos. 

6. Considerações finais

Neste artigo abordou-se sobre a importância da dignidade da pessoa humana, a par-
tir da análise dos Direitos Humanos, notadamente dos direitos dos refugiados, que em meio 
às crises e catástrofes oriundas da atualidade, têm experimentado situações de exclusão.

É verdade que movimentos migratórios existem desde os tempos mais remotos. O 
ser humano, em sua forma mais primitiva, já migrava para fugir dos predadores, das condi-
ções climáticas ou da escassez de recursos para garantir a sobrevivência.

A migração e o refúgio são características inerentes ao ser humano, tendo em vista 
que a mobilidade ocorre desde os tempos mais remotos, entretanto, a preocupação com a 
situação dos refugiados é recente, tendo suas primeiras discussões nos anos 50.

Atualmente, a migração tem aumentado devido aos conflitos bélicos, as questões de 
ordem étnica, religiosa, política e cultural. Além desses fatores, outros se somam à mobili-
dade global: por exemplo, os desastres naturais.  

O Brasil, apesar de todas as dificuldades de ordem política, econômica, social e cul-
tural, se mostra solidário a causa. Além de ser membro fundador da ACNUR, o país, em seu 
ordenamento jurídico, trouxe a Lei nº 9.474/97 que definiu os mecanismo de implementa-
ção do Estatuto dos Refugiados/O CONARE é o órgão que estrutura e coordena as ações 
necessárias à proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados.

O Pacto São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, é um dos Tratados mais 
importantes no que diz respeito aos Direitos Humanos. Com o intuito de garantir os 
Direitos Humanos, fortemente atrelado ao princípio da dignidade da pessoa, o Tratado 
prevê uma Comissão e uma Corte capaz de fiscalizar sobre a proteção desses direitos 
internacionalmente.

No tocante aos Direitos dos Refugiados, os Tratados assinados e ratificados têm por 
fim conferir efetividade para a implementação desses direitos. Assim, as normas e os 

45  ACNUR. BRASIL. Conselhos e Comitês para refugiados no Brasil. Disponível em: https://
www.acnur.org/portugues/ Acessado em: 28 abr 2021.

46  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. O que é refúgio? Disponível 
em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/o-que-e-refugio. Acesso em: 29 abr 2021.



149

Tratados internacionais que forem assinados e ratificados pelos países, devem funcionar 
como medidas garantidoras contra a discriminação ou a violação de todo e qualquer 
Direito Humano.

Por mais que muitos países se mostrem solidários ao abrigo desses refugiados, fato é 
que sempre estarão na condição de refugiados, experimentando problemas e adversidades, 
fora de seus países de origem e, cujo sentimento; o de exclusão, talvez nunca chegue a ser 
superado, ainda que haja acolhimento solidário num país estranho.
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1. Introdução

O presente artigo busca examinar o tema da proteção do consumidor na Constitui-
ção Federal de 1988 com vistas à sua dignidade humana. Para isso, impõe-se a reflexão e 
estudo de alguns dos direitos fundamentais que subsidiaram a Lei n. 8.078/90 para proteção 
dos direitos dos consumidores, já que, reconhecidamente, a Constituição de 1988 impôs a 
obrigatoriedade dessa proteção por meio de um Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O foco principal desse estudo é a vulnerabilidade dos consumidores com relação 
ao superendividamento à luz da Constituição Federal de 1988 e do Código de Defesa do 
Consumidor.

Na definição dos dois sujeitos da relação consumerista (consumidor e fornecedor), o 
artigo destaca para o reflexo protetivo da norma consumerista influenciada pela Constitui-
ção Federal frente ao desequilíbrio presente nessa relação.

A análise dos elementos subjetivos da relação consumerista, ou seja, sobre os sujei-
tos envolvidos nessa relação jurídica, é essencial para traçarmos os parâmetros objetivos a 
respeito do superendividamento do consumidor nas relações de empréstimos, haja vista o 
manifesto desequilíbrio presente nesse tipo de relação jurídica de consumo.

A proteção constitucional se legitima face a cadeia de fornecimento presente no mer-
cado de consumo, cujo protagonista (consumidor-destinatário final do bem ou do serviço) 
encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e jurídica diante dos contratos massifica-
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dos e relacionais que o colocam em situação de desvantagem e de extrema vulnerabilidade 
(como no caso dos idosos), notadamente nos contratos de empréstimo. 

A metodologia privilegiou o levantamento bibliográfico da legislação pertinente, 
bem como o acervo doutrinário e jurisprudencial.

2. Dos direitos fundamentais

Os direitos fundamentais são direitos incorporados pelo ordenamento interno de 
determinado país, como ocorre na Constituição Federal Brasileira de 1988. Ingo Wolfgang 
Sarlet traz com propriedade a afirmação de que: “o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica 
àqueles direitos (em geral atribuídos à pessoa humana) reconhecidos e positivados na esfe-
ra do direito constitucional positivo de determinado Estado”1.

Importante esclarecer que direitos humanos e direitos fundamentais são diferentes. 
Os primeiros são direitos previstos em tratados internacionais, “que resguardam a pessoa 
humana de uma série de ingerências que podem ser praticadas pelo Estado ou outras pes-
soas”,2 enquanto que os segundos são positivados por meio de uma Constituição.

Verifica-se que um direito humano sempre será direito fundamental, mas nem sem-
pre é possível relatar que todos os direitos fundamentais serão humanos. Nesse sentido, 
Ingo Wolfgang Sarlet esclarece que: “Se não há dúvida que os direitos fundamentais, de 
certa forma, são também sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre 
será o ser humano.”3.

Nesse contexto, assevera-se que os direitos fundamentais são normas que se dividem 
em regras e princípios. 

Ronald Dworkin, por sua vez, descreve que nos casos difíceis (hard cases), socorrer-
-se da norma jurídica não trará resultados, pois os princípios “entram em conflito e intera-
gem um com outro, de modo que cada princípio relevante para um problema jurídico par-
ticular fornece uma razão em favor de uma determinada solução”4. O que já não ocorre com 
as regras, que, ao entrarem em conflito, por certo uma delas não será considerada válida.

No mesmo sentido que Ronald Dworkin, J.J. Gomes Canotilho descreve com pro-
priedade a diferença entre regras e princípios: 

Saber distinguir, no âmbito do superconceito norma, entre regras 
e princípios, é uma tarefa particularmente complexa. Vários são 
os critérios sugeridos: a) Graus de abstração: os princípios são nor-
mas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo 

1  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. Ed. Saraiva jur. 7ª edição. 2018, p s/n.

2  NUNES JUNIOR, Flávio Martins Alves. Curso de Direito Constitucional. Saraiva Educação. 3ª 
edição. 2019, p. s/n.

3  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. Ed. Saraiva jur. 7ª edição. 2018, p s/n.

4  DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Ed. Martins Fontes. São Paulo. 2002, p. 114
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diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida. 
b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os 
princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de media-
ções concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras 
são de susceptíveis de aplicação directa. c) Carácter de fundamen-
talidade no sistema das fontes de direito: os princípios são normas 
de natureza estruturante ou com um papel fundamental no or-
denamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema 
das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância 
estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado 
de Direito). d) «Proximidade» da ideia de direito: os princípios são 
«standards» juridicamente vinculantes radicados nas exigências 
de «justiça» (Dworkin) ou na «ideia de direito» (Larenz); as regras 
podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente 
funcional.5

Assim, é possível deduzir que regras e princípios não são iguais. Robert Alexy pre-
leciona que a demonstração dessa distinção é fundamental: “[...] base da teoria dos direitos 
fundamentais”6

Dentro desse diapasão, as regras e os princípios têm um tronco em comum a norma.7 
Note-se que a doutrina apresenta divergência sobre a distinção entre regras e princí-

pios. Tal divergência parte de três teses: duas sobre o grau e uma sobre a qualidade.8 
Assim, conforme a teoria sobre o grau explica que os princípios não podem ser me-

didos pelos graus, pois a:

Assim, não seria difícil imaginar uma norma que tenha um alto 
grau de generalidade, não seja aplicável de pronto, não tenha sido 
estabelecida expressamente, tenha um notório conteúdo axioló-
gico e uma relação íntima com a idéia de direito, seja importan-
tíssima para a ordem jurídica, forneça razões para regras e possa 
ser usada como um critério para a avaliação de argumentos jurí-
dicos.9

5  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ed.  
Almedina. 5ª Edição. 2002, p. 1144.

6  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed.  
Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 86.

7  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed.  
Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p.87.

8  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed.  
Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p.89.

9  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed.  
Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 89.
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Portanto, essa é a crítica da primeira tese que apresenta a diferença pelo grau. 
No que tange a segunda tese, seus adeptos explicam “são sobretudo aqueles vários 

autores que vêm no grau de generalidade o critério decisivo para a distinção”10, porém apre-
senta o mesmo problema da primeira tese.

Acredita-se que a terceira tese seja a mais acertada, pois “não existe apenas uma 
diferença gradual, mas uma diferença qualitativa”11, a qual Robert Alexy considera mais 
correta.

Cuida-se da “[...] distinção entre regras e princípios é uma das colunas-mestras do 
edifício da teoria dos direitos fundamentais.”12.

Há enorme distinção entre regras e princípios, mas ambas têm força normativa. A 
distinção, ainda, recai, também, sobre os direitos humanos serão direitos fundamentais, 
mas nem todos os direitos fundamentais serão humanos. Os direitos humanos são elabora-
dos por tratados internacionais, enquanto, que os direitos fundamentais são aqueles positi-
vados no direito interno dos países. 

Inúmeros são, portanto, os direitos fundamentais. É salutar que a dignidade da pes-
soa humana é a base para todos os demais direitos fundamentais, como o direito a vida e 
a liberdade, os quais estão elencados nos direitos do consumidor e possui proteção funda-
mental.

3. Proteção fundamental do consumidor na Constituição Federal

Vimos que a teoria do conhecimento busca a relação entre o sujeito e o objeto. A 
Constituição Federal de 1988 é admitida como dogmática. Essa premissa, portanto, dogmá-
tica, leva em consideração que o sujeito e o objeto são pressupostos incontestáveis.

Ao partir dessa premissa, a Constituição Federal 1988 elenca diversos direitos fun-
damentais. O seu vetor principal está na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Consti-
tuição Federal). O princípio da dignidade pode ser considerado um sobreprincípio, isto é, 
“mandamento de otimização”13, que é bem relatado por Robert Alexy:

Se princípios estabelecem valores que devem ser realizados de 
forma ótima, e se a medida da satisfação desse mandamento de 
otimização não pode ser obtida a partir da própria norma, então, 

10  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. TEORIA DOS DIREITOS FUN-
DAMENTAIS. Ed. Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015 ALEXY, Robert, tradução de Virgílio 
Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed. Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 90.

11  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Ed. Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 90

12  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Ed. Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 86.

13  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Ed. Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 576.
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a aplicação desses princípios no âmbito do faticamente possível 
exige uma quantificação orientada por finalidades14

Diante disso, a própria Constituição Federal informa que as normas de direitos fun-
damentais têm aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, Constituição Federal). 

Diante da aplicabilidade das normas, José Afonso da Silva desenvolveu a classifica-
ção da eficácia das normas constitucionais, como: “normas de eficácia plena, contida e limi-
tada, nesta última subdivide em declaratórias de princípios institutivos ou organizativos e 
declaratórias de princípio programático”.15

Nos direitos elencados pela Constituição, em seus diversos princípios, foi norma-
tizado que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, 
Constituição Federal); de acordo com a classificação dada por José Afonso da Silva, a norma 
constitucional tem eficácia limitada instituidora.

Diante da classificação desenvolvida por José Afonso da Silva, Bruno Miragem des-
creve:

Trata-se, na verdade, de uma exigência da interpretação, à luz do 
denominado princípio da unidade da Constituição, cuja razão de 
ser prende-se à constatação de que o texto constitucional consti-
tui um sistema normativo fundado em determinadas ideias-força 
que lhe configuram um núcleo irredutível, com um sistema inter-
no unitário, de normas e princípios. A constituição, ao determi-
nar no artigo 48 do ADCT, a realização de um Código de Defesa 
de Consumidor, estava em verdade determinando a realização do 
conteúdo eficacial da norma constitucional consagradora do di-
reito fundamental (art. 5º, XXXII), que tinha seus efeitos integrais 
condicionados à produção da lei – portanto norma de eficácia li-
mitada16

Verifica-se que o direito do consumidor (art. 5º, XXXII, Constituição Federal) está 
inserido nos direitos e garantias individuais, seguindo a premissa irradiadora da proteção 
da dignidade da pessoa humana em toda sua integralidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no título VII, art. 170, caput, V, 
elenca que a ordem econômica e financeira deverá assegurar a todos existência digna, con-
forme os ditames de justiça social e deverá ser observado os princípios que estão elencados 
no presente art. 170 da Constituição Federal, mormente o direito do consumidor.

14  ALEXY, Robert, tradução de Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Ed. Malheiros. 2ª edição, 4ª tiragem. 2015, p. 576.

15  SILVA, José Afonso. Teoria do Conhecimento Constitucional. Ed. Malheiros Editores. 
2014, p. 560.

16  MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6ª edição rev., atual. e ampl. São 
Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 67.
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Em 1990, o legislador pátrio institui o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por 
meio da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, estabelecendo diversas formas de proteção ao 
consumidor.

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 48, ordenou que em 120 
(cento e vinte dias) após a promulgação da Constituição Federal de 1988 deveria ser elabo-
rado o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor, já nasce com alta carga constitucional, 
com vistas a consignar a sua proteção integral do consumidor em sua dignidade. 

4. Consumidor e fornecedor no CDC

A Proteção Constitucional do consumidor, portanto, é refletida na própria norma 
consumerista, Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); cujos dispositivos reve-
lam-se de forma cogente, com status de ordem pública, ou seja, não podem ser modificados 
pela vontade das partes. 

Essa Lei materializou o mandamento constitucional (art. 5º, XXXII), conferindo a 
tutela do consumidor em seus direitos além da proteção de sua dignidade. Nesse sentido, a 
Lei de Defesa do Consumidor o reconhece como vulnerável na relação de consumo e, por-
tanto, legitima sua proteção especial.

Com respeito à dignidade do consumidor, Rizzato Nunes assevera que esse já é um 
valor preenchido a priori, significando que só pelo fato de sua humanidade, o sujeito já tem 
dignidade17.

Nesse sentir, justifica-se a proteção do Estado na consignação de que a liberdade do 
consumidor, na aquisição de bens e serviços, configura-se como “liberdade de escolha”18, 
optando em adquirir, usar, usufruir ou não de determinado produto ou serviço. 

O Código de Defesa do Consumidor, como visto, no art. 6º, recepciona os direitos 
básicos do consumidor configurando a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados nocivos e 
perigosos (inciso I). Além disso, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor em dispo-
nibilizar informações fidedignas na esteira da adequação e especificação correta sobre os 
riscos do produto ou serviço (inciso III).

Não obstante, esse mesmo artigo (art. 6º) estabelece a “efetiva prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, portanto, deixa claro e de 
forma indiscutível que o consumidor é a parte mais vulnerável na relação de consumo. E é 
essa vulnerabilidade que impõe ao Poder Público a imensa responsabilidade em proteger a 
parte mais frágil na relação de consumo.

Impõe-se, portanto, observar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) inau-
gura critérios de proteção conjugados à tutela constitucional da dignidade da pessoa huma-
na com vistas a assegurar o bem mais caro a todo o ser humana: a vida.

17  NUNES, Rizatto. Curso de Direito do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p 28.
18  NUNES, Rizatto. Curso de Direito do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 26.
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Nesse sentido, o art. 8º da lei consumerista prevê a proteção ampliada do consumi-
dor:

Art. 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado se 
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 
consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 
em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações ne-
cessárias e adequadas a seu respeito.

Vê-se, portanto, que a informação, direito fundamental, básico e essencial do con-
sumdor, irradia-se no CDC, já que quem detém o monopólio das informações é o fornece-
dor; agente que detentos de poder econômico. Daí a importância do estudo sobre a natureza 
jurídica do consumidor e do fornecedor, vez que são protagonistas do mercado: aquele que 
utiliza e/ou adquire bem ou serviço (consumidor) e aquele que disponibiliza os bens e ser-
viços no mercado (fornecedor).

A norma consumerista define consumidor no art. 2º do Código de Defesa do Con-
sumidor  e considera consumidor toda pessoa, seja física ou jurídica, que adquire ou utiliza 
serviços ou produtos como destinatário final. Partindo dessa regra, a doutrina classifica 
duas espécies de consumidor: o consumidor padrão e o consumidor standard ou equipa-
rados.

Considera-se consumidor padrão todas as pessoas naturais que celebram negócios 
jurídicos de ordem consumerista. Nesse diapasão, Humberto Theodoro Junior descreve o 
consumidor padrão:

Depreende-se do dispositivo que o Código utilizou o caráter eco-
nômico para a conceituação de consumidor, na medida em que 
leva em consideração o fato de a pessoa adquirir os produtos para 
a utilização pessoal e, não, comercial. Vale dizer, consumidor é 
quem ‘age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria 
e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial19 

Importante verificar ainda os apontamentos de consumidor padrão estabelecidos 
por José Geraldo Brito Filomeno que:

[...] 
o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamen-
te de caráter econômico, ou seja, levando- se em consideração tão 
somente o personagem que o mercado de consumo adquire bens 

19  JUNIOR THEODORO, Humberto. Direitos do Consumidor. Ed. Forense Gen, 9ª edição. 
Rio de Janeiro. 2017, p. s/n.
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ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário fi-
nal20

Bruno Miragem descreve consumidor padrão como:

a) pessoa natural [...] b) será consumidor tanto quem adquirir, 
ou seja, contratar a aquisição de um produto ou serviço, quan-
to quem apenas utilize este produto ou serviço. Logo, é possível 
concluir que a relação de consumo pode resultar de um contrato, 
assim como pode se dar apenas em razão de uma relação mera-
mente de fato (um contato sócia), que por si só determina a exis-
tência de um a relação de consumo.21

Por sua vez, Flávio Tartuce conceitua consumidor padrão: “vislumbrando-se o seu 
enquadramento inicial, o consumidor pode ser, pelo texto expresso, uma pessoa natural [...] 
sem qualquer distinção”22

A doutrina traz a classificação de consumidor standard ou equiparado nos seguintes 
artigos: art. 2º, parágrafo único; art. 17; e,  art. 29, todos do Código de Defesa do Consumi-
dor. 

O art. 2º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor inclui a coletivida-
de de pessoas como sendo consumidora. Nesse caso, portanto, a coletividade de pessoas é 
considerada consumidora por equiparação ou standard.

Sylvio Capanema de Souza discorre o consumidor por equiparação ou standard da 
seguinte forma:

É o que se encontra claramente nos artigos 17 e 29 do Código, o 
que amplia de maneira significativa a sua incidência. [...] Embora 
não se enquadrem na moldura de consumidor padrão, os equi-
parados se obrigam sob a proteção do Código do Consumidor, já 
que estão expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos for-
necedores. Uma vez mais convém lembrar que nestes casos avulta 
a noção de vulnarabilidade.23

20  GRINOVER; Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e; FINK, 
Daniel Roberto Fink; FILOMENO, José Geraldo Brito; NERY JUNIOR, Nelson; DENARI, Zel-
mo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 10ª 
edição revista, atualizada e reformulada. Rio de Janeiro. 2011. Volume I. Direito material, p. 29.

21  MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6ª edição rev., atual. e ampl. São 
Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 156.

22  TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Cunsumi-
dor. 7ª edição rev., atual. e ampl. São Paulo. Ed. Método. 2018, p. s/n.

23  SOUZA, Sylvio Capanema de; WENER, José Guilherme Vasi; NEVES, Ferreira Cardoso. 
Direito do Consumidor. 1º edição. Rio De Janeiro. 2018, s/n.
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Flávio Tartuce ao analisar o julgado do Superior Tribunal de Justiça que considera 
consumidor por equiparação aduz:

Nos termos de publicação constante da ferramenta Jurispru-
dência em Teses, do STJ e em 2015 (edição n. 39), considera-
-se consumidor por equiparação (bystander), nos termos do 
art. 17 do CDC, o terceiro estranho à relação consumerista 
que experimenta prejuízos decorrentes do produto ou ser-
viço vinculado à mencionada relação, bem como, o teor do 
art. 29, as pessoas determináveis ou não expostas às práticas 
previstas nos art. 30 a 54 do referido Código24

Com relação ao fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 3º, define 
quem é fornecedor, ou seja, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produ-
ção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Diante dessa definição legal, Flávio Tartuce discorre sobre o significado ampliado de 
fornecedor: “A palavra fornecedor está em sentido amplo, a englobar o fornecedor de produ-
tos – em sentido estrito – e o prestador de serviços”25

Ainda nesse contexto abrangente, Sylvio Capanema de Souza traz considerações so-
bre a definição de fornecedor estabelecida no CDC: “[...] o Código procurou ser mais abra-
gente possível, considerando como fornecedor o gênero, e como espécies os que realizam as 
atividades descritas no referido dispositivo”26

A doutrina insiste na amplitude da definição dada pela Lei 8.078/90, como se verifica 
também na explicação de Bruno Miragem:

Destaca-se a amplitude da definição legal. O legislador não dis-
tingue a natureza, regime jurídico ou nacionalidade do fornece-
dor. São Abrangidos, pelo conceito, tanto empresas estrangeiras 
ou multinacionais, quanto o próprio Estado, diretamente ou por 
intermédio de seus Órgãos e Entidades, quando realizados ati-
vidade de fornecimento de produto ou serviço no mercado de 
consumo. Da mesma forma, com relação ao elemento dinâmico 
da definição (desenvolvimento de atividade), o CDC buscou re-
lacionar ampla gama de ações, com relação ao fornecimento de 

24  TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Cunsumi-
dor. 7ª edição rev., atual. e ampl. São Paulo. Ed. Método. 2018, p. s/n.

25  TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Cunsumi-
dor. 7ª edição rev., atual. e ampl. São Paulo. Ed. Método. 2018, p. s/n.

26  SOUZA, Sylvio Capanema de; WENER, José Guilherme Vasi; NEVES, Ferreira Cardoso. 
Direito do Consumidor. 1º edição. Rio De Janeiro. 2018, s/n.
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produtos e a prestação de serviços. Neste sentido, é correto indi-
car que são fornecedores, para efeitos do CDC, todos os membros 
da cadeia de fornecimento, o que será relevante ao definir- se a 
extensão de seus deveres jurídicos, sobretudo em matéria de res-
ponsabilidade civil.27

Portanto, verifica-se que ao ampliar a medida protetiva, o CDC consignou a preo-
cupação com a proteção do consumidor, em razão do número amplo de relações a que o 
consumidor está exposto no mercado de consumo.  Ademais, as diversas modalidades de 
fornecedores elencados no art. 3º tem por característica comum o desenvolvimento de ati-
vidades profissionais e, portanto, exclui aquelas empreendidas por não profissionais.

Dessa forma, todos os fornecedores que participam da cadeia produtiva e disponi-
bilizam bens e serviços no mercado são responsáveis, ainda que com o intuito de lucro de 
forma indireta, seja na modalidade contratual ou extracontratual.

Por derradeiro, tem-se o fornecedor aparente de produtos e serviços, ou seja, aquele 
que participa e intermedia a relação de consumo, como é o caso do art. 30 do CDC:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente preci-
sa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 
relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga 
o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 
contrato que vier a ser celebrado.

Nesse sentido, Claudia Lima Marques ressalta sobre a “(...) responsabilidade solidá-
ria pelas atuações negociais dos ‘ajudantes’ dos fornecedores, seja no momento pré-contra-
tual, seja na execução ou nas formas de cobrança de dívidas e de banco de dados (...)”28 e 
exemplifica com os arts 33, 34, 40, 42, 43 e 48, todos do CDC.29

5. A relação de consumo e o superendividamento  

Antes da Revolução Industrial, a sociedade estava pautada na produção essencial-
mente agrícola. Com o advento da Revolução, séculos XVIII e XIX, a sociedade de produ-
ção inicia uma migração para sociedade de consumo, abrindo caminho para a produção 
em escala e de contratação em massa. Nesse sentido, Zygmunt Bauman, ao citar Siegfried 
Kracauer, demonstra que ele:

27  MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6ª edição rev., atual. e ampl. São 
Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 171.

28  MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O Novo Re-
gime das Relações Contratuais. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 455.

29  MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O Novo Re-
gime das Relações Contratuais. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 455.
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Ainda no final da década de 1920, quando a iminente transforma-
ção da sociedade de produtores em sociedade de consumidores 
estava num estágio embrionário [...]30 

A sociedade de consumo evoluiu e fez criar uma vulnerabilidade para a parte mais 
frágil nas relações de consumo: o consumidor. Some-se a essa vulnerabilidade, outras, das 
mais diversas ordens. Vejamos o que descreve Fábio Konder Comparato: “[...] em contra-
partida a essa ascensão do indivíduo na História, a perda da proteção familiar, estamental 
ou religiosa, tornou-o muito mais vulnerável às vicissitudes da vida”.31 

Surge assim, a sociedade de massa, que carreou algumas adversidades, e, portanto, 
um novo problema, a fragilidade do consumidor na seara contratual. Nesse sentido, o Códi-
go de Defesa do Consumidor imprimiu valores constitucionais aptos a conferir a equidade 
necessária na esfera contratual. 

Com efeito, a Constituição Brasileira de 1998 estabeleceu a liberdade e a igualdade 
como ícones de uma sociedade democrática e redefiniu-se como uma Constituição diri-
gente, no sentido de instrumentalizar o Direito para salvaguardar as desigualdades jurídi-
co-sociais.

A norma consumerista, portanto, veio proteger o eixo principal das relações jurídi-
cas de consumo, o sujeito mais frágil dessas relações: o consumidor. Sem esta proteção, o 
sistema capitalista não sobreviveria, haja vista que o consumidor é o principal protagonista 
da atividade econômica; sem consumidor não há mercado.

Para tanto, Washington de Barros Monteiro apud FlávioTartuce descreve:

[...]
a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre deve-
dor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal eco-
nômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, 
garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio32

Carlos Roberto Gonçalves entende “as relações jurídicas obrigacionais no moderno 
mundo consumerista”,33 conforme segue:

É por meio das relações obrigacionais que se estrutura o regime 
econômico. Pode-se afirmar que o direito das obrigações retra-
ta a estrutura econômica da sociedade e compreende as relações 

30  BAUMAN, Zigmunt. Vida para Consumo: A Transformação das Pessoas em Mercadoria. 
Tradução Carlos Alberto Medeiros. Ed. Zahar, p. s/n.

31  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Ed. Saraiva 
Jur. 12ª edição. São Paulo. 2019, p. 65.

32  TARTUCE, Flávio; Direito Civil: Direitos das Obrigações e Responsabilidade Civil. 14ª 
edição rev., atual. e ampl. São Paulo. Ed. Forense. 2019, p. s/n.

33  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasilerios:Teoria Geral das Obrigações. 
Vol. 2 . 16ª edição Ed. Saraivajur. 2019, p. s/n



162

jurídicas que constituem projeções da autonomia privada na es-
fera patrimonial. Manifesta-se sua importância prática ainda pela 
crescente frequência, no mundo moderno, da constituição de pa-
trimônios compostos quase exclusivamentedetítulos de créditos 
correspondentes a obrigações34

A relação jurídica não pode ser focada de forma estática, mas sim sob um viés dinâ-
mico, de acordo com Caio Mario da Silva Pereira:

Na contemporaneidade, contudo, é fundamental observar que 
parte da doutrina tem focado a obrigação sob um viés dinâmico 
(e não estático), representatividade de uma relação jurídica obri-
gacional composta por um conjunto de direitos, faculdades, po-
deres, ônus e deveres das partes.35

Ainda, nesta linha, continua:

Há, assim, a consideração da obrigação como um processo em 
que o credor também tem dever de cooperar para fins do adim-
plemento baseado no princípio da boa-fé objetiva, sem que por 
óbvio não seja obrigado ao cumprimento da prestação principal36

Sabe-se que a relação jurídica entre consumidor e fornecedor é necessária para cir-
culação de mercadorias ou serviços, na verdade, é parte da dinâmica mercadológica. No 
entanto, Sílvio de Salvo Venosa traz com propriedade as mazelas dessa relação jurídica no 
mundo contemporâneo em que vivemos:

A todo instante em nossa vida, por mais simples que seja a ativi-
dade do indivíduo, compramos ou vendemos, alugamos ou em-
prestamos, doamos ou recebemos doação. Existe, portanto, um 
estímulo, gerado por um valor, para que seja por nós contraída 
uma obrigação. Há um impulso que faz com que nos comprome-
tamos a fazer algo em prol de alguém, recebendo, na maioria das 
vezes, algo em troca. Ao mesmo tempo que esse estimula nos im-
pulsiona a obter algo, como no caso de passarmos diante de uma 
vitrine e sermos levados a adquirir a mercadoria aí exposta, o fato 

34  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasilerios:Teoria Geral das Obrigações. 
Vol. 2 . 16ª edição Ed. Saraivajur. 2019, p. s/n.

35  PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil Volume II: Teoria Geral das Obriga-
ções. 29ª Edição, rev e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2018, p. s/n.

36  PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil Volume II: teoria geral das obrigações. 
29ª Edição, rev e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2018, p. s/n.
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de partimos para a relação jurídica objetivada faz também com 
que exista limitação a nossa própria liberdade. Isto porque, no 
caso descrito, se adquirirmos a mercadoria que nos atrai, teremos 
de despender certa quantia, a qual, certamente, poderia ser desti-
nada a outras atividades, talvez até mais necessárias. Do sopesa-
mento do estímulo e da limitação psíquica que sofremos nasce a 
noção essencial de obrigação. E o estímulo e a limitação psíquica 
é que traçarão o perfil do homem equilibrado, pois, exacerbando-
-se um ou outro elemento,sociologicamente falando, o indivíduo 
desequilibra-se e, consequentemente, também seu patrimônio.37

Portanto, verifica-se que a relação jurídica entre o consumidor e o fornecedor deve 
ser equilibrada, pois o desequilíbrio desta relação pode afetar não só o individuo, mas toda 
a sociedade. Esse tipo de afetação ou desequilíbrio pode se dar de maneira individual, co-
letiva ou difusa.

Daí a importância de se consignar uma proteção ao consumidor em sua integralida-
de e de forma efetiva, pois de outro modo pertetuar-se-iria os abusos cometidos pelos agen-
tes econômicos. Com a máxima razão o CDC consignou os direitos fundamentais como 
direitos básicos do consumidor, de forma a adaptar os contratos à nova realidade contratual; 
colocando os parceiros contratantes em situação de igualdade e de isonomia contratual.

6. Relação de consumo e o superendividamento.

No atual sistema do imediatismo e da irresponsabilidade no mundo capitalista, as 
relações de consumo, estimuladas pela publicidade e no contexto do consumo de massa, 
incentiva o consumismo desequilibrado, podendo levar o consumidor ao superendivida-
mento, pois as ofertas de crédito aos consumidores são tentadoras, contudo, muitas vezes 
são veiculadas sem qualquer informação.

O superendividamento causa prejuízos irreparáveis para o consumidor porque com-
promete o mínimo existencial, tendo em vista a sua incapacidade econômica em adimplir 
com as dívidas contraídas.

Assiste-se no cenário brasileiro atual, uma quantidade de oferta de empréstimos e 
concessões de crédito, comumente anunciadas como “crédito sem juros”, “sem acréscimo” 
e de “fácil liberação” em razão da “não comprovação de renda” ou com “taxa zero”. Essas 
ofertas atraem o público consumidor que, por vezes, não tem condições de compreender 
sobre o ônus inseridos nesses empréstimos ou os custos incidentes que poderão compro-
meter toda a sua renda. 

Heloísa Carpena apud Flávio Tartuce descreve que:

37  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil. 17ª edição. 
São Paulo. Ed. Atlas. 2017, p. s/n.
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[...]
o superendividado é a “pessoa física que contrata a concessão de 
um crédito, destinado à aquisião de produtos ou serviços que, por 
sua vez, visam atender a uma necessidade pessoal, nunca profis-
sional do adquirente. A mais importante característica refere-se à 
condição pessoal do consumidor, que deve agir de boa- fé”38

Verifica-se, portanto, que o consumidor superendividado tem o seu patrimônio todo 
comprometido, não só em razão da falta de informação, mas também pela sua vulnerabili-
dade diante do assédio e da pressão exercida pelos fornecedores. Os compromissos finan-
ceiros assumidos   em razão de operações de crédito, comumente compromete a renda do 
consumidor, já que o passivo já supera o ativo, gerando para ele um patrimônio deficitário.

O superendividamento para Bruno Miragem:

Por superendividamento entenda-se a incapacidade do consu-
midor de pagamento de suas dívidas exigíveis, em face de des-
controle financeiro decorrente de abuso de crédito ou situações 
imprevistas em sua vida pessoal. Trata-se de realidade social e 
econômica de destaque no sistema econômico contemporâneo, 
que vem crescentemente desafiando soluções a serem construídas 
pelo direito do consumidor. Em primeiro lugar, necessário que 
se diferencie entre o superendividamento ativo e passivo. Ativo, o 
superendividamento causado pelo abuso de crédito, seja por má-
-fé, ou por desorganização ou má-administração do orçamento 
familiar. Passivo, o superendividamento decorrente de um aci-
dente da vida, aí compreendidas situações imprevistas que levam 
ao descontrole financeiro (tais como já mencionamos: divórcio, 
morte, doença, redução de ganhos, nascimento de filhos etc), cujo 
resultado é a impossibilidade de pagamento de dívidas atuais e 
futuras.39

Verifica-se, nessa linha, que o consumidor já está insolvente, mas devido às práticas 
comerciais agressivas e desonestas, revestidas de ofertas de crédito comumente escondem 
todas as informações, afetando-se, portanto, o equilíbrio da relação. Por isso, a proteção 
consumerista visa conferir ao consumidor a manutenção do mínimo existencial. Nesse dia-
pasão, a Ministra Nancy Andrighi em julgamento do REsp 1.302.738/SC “descreve que a 
maioria dos consumidores não compreende ou não tem o conhecimento do que é pactuado 

38  TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Cunsumi-
dor. 7ª edição rev., atual. e ampl. São Paulo. Ed. Método. 2018, p. s/n.

39  MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6ª edição rev., atual. e ampl. São 
Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 440.
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com os bancos, já que vivemos numa sociedade de profundas disparidades sociais, com 
relativo baixo grau de instrução”40.

Importante ressaltar que as pessoas são induzidas por meio de publicidade (por ve-
zes até enganosas) que as levam a contratar créditos sem ter o real conhecimento de que, na 
maior parte das vezes estão caindo no superendividamento.

Note-se que, o superendividamento está diretamente ligado ao consumidor que de-
tém um patrimônio, mas cujo passivo supera o ativo. Nessa linha de entendimento, esse 
fenômeno ocorre com os consumidores de boa-fé, que carecem de informação, notada-
mente os idosos; são as grandes vítimas das ofertas veiculadas por propagandas para atrair 
consumidores dessa categoria, justamente porque são aqueles com maior vulnerabilidade.

Nesse segmento, Cristiano Heineck Schmitt ressalta para a vulnerabilidade poten-
cializada dos consumidores idosos41, nomeadamente, nas operações de crédito42:

Setor bastante revelador de abusos perpetrados contra consumi-
dores idosos reside nas operaçãoes de empréstimo de dinheiro 
mediante pagamento na modalidade “crédito consignado”, auto-
rizada pela Lei nº 10.820/03. Por meio dessa formatação negocial, 
o idoso pode obter empréstimos financeiros junto a bancos e en-
tidades conveniados ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade 
Social, sendo o pagamento desse m1utuo realizado com descon-
tos mensais sobre os benefícios previdenciários percebidos pelo 
consumidor. Em princípio, a referida norma teria o condão de 
garantir ao idoso o direito de acesso ao mercado de empréstimo 
financeiro43.

Essa prática é bastante utilizada no Brasil, na qual o empréstimo tem suas parcelas 
descontadas diretamente na folha de pagamento do beneficiário. Com os efeitos da pande-

40  CIVIL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE DE PRE-
VISÃO. ESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.1. A contratação expressa da capitalização de juros 
deve ser clara, precisa e ostensiva, não podendo ser deduzida da mera divergência entre a taxa de juros 
anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal.2. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no 
período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora. 3. Recurso especial não provido. (REsp 
1302738/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, 
DJe 10/05/2012).

41  SCHMITT, Cristiano Heineck, Consumidores hipervulneráveis: a proteção do idoso no 
mercado de consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 120.

42  SCHMITT, Cristiano Heineck, Consumidores hipervulneráveis: a proteção do idoso no 
mercado de consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 131.

43  SCHMITT, Cristiano Heineck, Consumidores hipervulneráveis: a proteção do idoso no 
mercado de consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 131.
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mia de coronavírus no país, houve um aumento considerável de empréstimos consignados 
de 20% no primeiro trimestre de 2020.44

 Nesse mesmo ano, a Febraban proibiu cinco correspondentes bancários de ofere-
cer crédito consignado, além de sanções aplicadas à outros 177 em razão de reclamações de 
consumidores sobre oferta irregular do produto.45

 Vê-se que, os efeitos dessas ofertas, principalmente aos consumidores idosos, é 
alarmante, porque os descontos dos proventos de aposentadorias pagas pelo INSS, minam 
o poder aquisitivo dessa categoria que, já sem capacidade laborativa, vê retirado o seu mí-
nimo existencial, o que, por certo, compromete sua dignidade de obter o mínimo para sua 
subsistência. 

7. Considerações finais

Vimos a importância da defesa do consumidor como a parte mais vulnerável na 
relação de consumo, tanto que o legislador pátrio instituiu a obrigatoriedade de elaboração 
do Código de Defesa do Consumidor de forma a conferir a efetividade dos direitos funda-
mentais às relações de consumo, reconhecidamente diferenciadas das outras relações civis.

A definição expandida de consumidor confere maior proteção e amplia a rede de 
tutelados pela Lei 8.078/90. Da mesma forma, a doutrina consignou a noção de fornecedor 
no amplo espectro de agentes econômicos que atuam no mercado, abarcando todos aqueles 
partícipes nas atividades econômicas. As definições foram amplas para garantir maior pro-
teção contra as mazelas cometidas nas relações de consumo. 

Devido a essa ampliação nas definições, o Código de Defesa do Consumidor garan-
tiu ampla proteção àquele considerado mais frágil na relação de consumo: o consumidor.

Assim, com a instituição de um Código de Defesa do Consumidor a tutelar o mais 
vulnerável na relação jurídica de consumo, buscou-se trazer um equilíbrio factível à essa 
relação, com vistas à consignar uma isonomia de forças no âmbito contratual e extracon-
tratual.

Esse tipo de afetação ou desequilíbrio pode se dar de maneira individual, coletiva 
ou difusa, uma vez que atinge não só o consumidor individualmente, mas a coletividade e 
as gerações que estão por vir. Por isso, a necessidade de atribuir-se carga ampla de direitos 
fundamentais inserida no Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, essencial, em 
vista da economia capitalista, que, por sua própria natureza gera desequilíbrio ás relações 
jurídicas face ao poder econômico que os agentes econômicos exercem.

44  R7. Economize. Número de empréstimo consignado aumenta 20% no primeiro trimestre. Ana 
Vinhas. 24/05/2020. Disponível em: https://noticias.r7.com/economia/economize/numero-de-em-
prestimo-consignado-aumenta-20-no-primeiro-trimestre-24052020. Acesso em: 05 mai 2021.

45  VALOR INVESTE. Febraban proíbe cinco correspondentes bancários de oferecer crédito consig-
nado. 09/12/2020, por Fernanda Bonpam. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/produtos/
credito/noticia/2020/12/09/febraban-proibe-cinco-correspondentes-bancarios-de-oferecer-credito-
-consignado.ghtml. Acesso em: 05 mai 2021.
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O desequilíbrio, nas relações jurídicas, notadamente na relação de consumo, gera o 
superendividamento e atinge diretamente a esfera econômica do consumidor, notadamente 
naqueles mais vulneráveis, como é o caso dos idosos, que detém um patrimônio deficitá-
rio. Os direitos fundamentais, como visto, tem por princípio vetor a dignidade da pessoa 
humana, portanto, princípio garantidor do equilíbrio, da equidade e da transparência nas 
relações de consumo, de forma que o sujeito mais frágil (consumidor) tenha preservado o 
seu mínimo existencial.

O superendividamento afeta, portanto, os direitos fundamentais do consumidor, 
porquanto a sua igualdade material esteja diretamente conectada á sua vulnerabilidade. 

Em síntese, na relação de consumo, numa ponta encontra-se um sujeito vulnerável 
(consumidor) e na outra ponta, está um outro sujeito (fornecedor) com poder econômico 
cujo escopo é a busca do lucro. Para que haja equilíbrio na relação de consumo, o Código 
de Defesa do Consumidor trouxe normas de ordem pública e de interesse social alicerçadas 
nos direitos fundamentais com vistas a efetiva proteção e equilíbrio às relações contratuais 
consumeristas.

Justifica-se a proteção especial em face da efetivação da dignidade da pessoa huma-
na. Por isso, há a necessidade de se estabelecer o equilíbrio necessário para que essa relação 
seja mais condizente com a equidade e a liberdade de contratar. No caso de desequilíbrio, 
o Código de Defesa do Consumidor apresenta mecanismos aptos a conferir o equilíbrio 
necessário às relações jurídicas de consumo.
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