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Esta obra contém o resultado dos trabalhos de pesquisa apresentados no 
Colóquio realizado, em setembro de 2011, no Centro Universitário FIEO, sob o tema 
Panorama da Pesquisa Jurídica.

 Trata-se, na realidade, do segundo evento anual sobre esta temática, o 
primeiro realizado na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo, em 2010.

 O evento Colóquio de Pesquisa em causa teve origem no convênio firmado 
entre oito instituições paulistas, mantenedoras de Programas de Pós-Graduação 
estrito senso, em Direito: a FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, a FGV - 
Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o ITE - Instituto 
Toledo de Ensino de Bauru, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a UNIFIEO 
– Centro Universitário FIEO, a UNIMES – Universidade Metropolitana de Santos, a 
UNISANTOS – Universidade Católica de Santos/SP, e a FADUSP – Universidade de 
São Paulo.

 Entre os objetivos visados por este convênio, um dos mais relevantes é a 
preocupação com o desenvolvimento da pesquisa, do intercâmbio e das atividades 
de extensão, particularmente com a participação de seus mestrandos.

 Assim, idealizado o Colóquio de Pesquisa pelos então coordenadores de 
PROGRAMAS Samyra Naspolini Sanches e Oscar Vieira Vilhena, vem sendo este 
evento realizado desde 2010.

 O primeiro Painel do Colóquio reservado à participação dos coordenadores 
do Programa, para que apresentem os projetos de pesquisa desenvolvidos em 
seus cursos e abordem problemas conjuntos que os Programas de Pós-Graduação 
enfrentam, entre os quais, as publicações de mestrandos e doutorandos, requisito 
exigido e valorizado pela CAPES, foi aberto com excelente conferência do Professor 
Doutor Vladmir de Oliveira da Silveira, Presidente do CONPEDI.

 Neste Colóquio estiveram presentes os professores doutores: pela FMU, 
representando o coordenador Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Irineu Francisco 
Barreto; pela FGV, a coordenadora Luciana Gross; pelo ITE, o coordenador Luiz 
Alberto David Araújo; pelo Mackenzie, representando o coordenador José Francisco 
Siqueira Neto, Felipe Chiarello;  pela UNIFIEO, a coordenadora Anna Candida da 

Cunha Ferraz, pela UNIMES, representando o coordenador Luiz Antonio 
Rizzato Nunes, Tailson Pires da Costa;  pela UNISANTOS, a coordenadora Maria 
Luiza Machado Granziera e pela FDUSP, a coordenadora Mônica Herman Caggiano.

 No evento, que se estendeu por dois dias, 12 e 13 de setembro, foram 
apresentados  23 trabalhos previamente avaliados por Comissão dos respectivos 
PROGRAMAS.

 Acordado entre os coordenadores que os resultados do Colóquio seriam 
reunidos em livro eletrônico, a cargo da EDIFIEO, editora universitária do Centro 
Universitário FIEO, os trabalhos apresentados, todos sobre temas pertinentes e 
inovadores, foram reunidos, nesta publicação em dois volumes.

 Procurou-se aglutinar os artigos sob títulos globais, na medida do possível, 
tarefa da qual se incumbiu uma das organizadoras do evento no UNIFIEO, a 
professora doutora Margareth Anne Leister. 

  Assim, o primeiro volume reúne dois títulos: “Direitos Fundamentais 
Individuais e Sociais” e “Direitos Fundamentais Difusos e Coletivos”; O primeiro 
título com seis trabalhos: “A efetividade dos direitos à saúde e à educação como 
garantia do mínimo existencial”, elaborado por Elaine Cristina de Oliveira e João 
Fábio Gonçalves, do ITE, “Análise da colisão de Direitos Fundamentais: O direito à 
intimidade e o direito à identidade genética e a inseminação artificial heteróloga”, 
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por Denise de Paula Andrade, do UNIFIEO; “As colisões de Direitos Fundamentais e 
a atuação do Poder Judiciário brasileiro na solução de casos concretos”, de Valdir 
dos Santos Pio – UNIFIEO; “Licença-paternidade ampliada: um caminho para a 
igualdade de gênero na divisão do trabalho” de Fabiana Larissa Kamada – Machenzie;  
“Os operadores do Direito com deficiência e a acessibilidade ao conteúdo dos atos 
processuais”. de Elvis Donizeti Voltolin – ITE; “Sigilo de correspondência” de Marisa 
Aparecida Guedes, da FMU.

 Sob o Título “Direitos Fundamentais Difusos e Coletivos” apresentam-se 
quatro trabalhos: “A publicidade de serviços médicos e suas repercussões no direito 
do consumidor”. Elaborado por José Carlos Loureiro da Silva, da UNIMES; “Bioma 
Amazônia: análise crítica dos aspectos ecológicos, culturais, econômicos e jurídicos” 
de Raziel Haim Calvet de Magalhães, da UNISANTOS; “O consumo sustentável na 
base da pirâmide” elaborado por Patricia Gonzaga Cesar da UNIMES; e a “Queima 
da cana-de-açucar. Competência municipal. Evolução da jurisprudência do TJSP” 
de Luis Fernando Zambrano, da UNISANTOS .

 O segundo volume reúne também sob dois títulos os demais trabalhos: 
“Filosofia, Teoria Geral do Direito” e “Direitos Políticos, Administração Pública e 
Direito Internacional” - títulos necessariamente bem amplos para acomodar diversos 
temas.

 Assim, sob o primeiro título foram inseridos os seguintes trabalhos: “A 
noção espacial de ordem e os fundamentos das idéias jurídicas indo-européias”, 
artigo apresentado por Leonardo Passinato e Silva, da USP; “Como avaliar e 
descrever o Direito? o debate entre Julie Dickson e John Finnis” , de Thiago Alves 
Ribeiro, da FGV; “Dickson, Finnis e o debate da avaliação na teoria do Direito”, 
elaborado por Bruno Vinicius Luchi Paschoal, também da FGV; “Dignidade humana 
na sociedade líquida: aspectos jusfilosóficos”. de Daisy Rafaela da Silva, da UNIMES; 
“Metodologia na teoria do direito: o debate entre John Finnis e Julie Dickson”, 
elaborado por Livia Freitas Xavier, da FGV; “Neurodireito: as implicações jurídicas 
das descobertas da neurociência” de Márcia Araújo Sabino de Freitas, da USP.

   Sob o título Direito Político, Administração Pública e Direito Internacional 
foram reunidos sete artigos: “A democracia representativa do século XXI, elaborado 
por Vivian de Almeida Gregori Torres”, da USP; “Arbitragem e Administração 
Pública”, de Antonio Fernando Costa Pires Filho, da FMU; “As instituições brasileiras 
e a poliarquia”, de Ana Paula Fuliaro, USP; “Ativismo judicial e a sua conformização 
ao regime democrático”, de Christiany Pegorari Conte,  Mackenzie; Direitos 
Humanos e Terrorismo de Estado: o médico e o monstro no Direito Internacional 
contemporâneo, artigo de Vanessa de Castro Rosa,  UNIFIEO; “Governança global: 
virtudes, lacunas e possíveis soluções”, apresentado por Rodrigo Veras Pandeló, 
UNISANTOS; “Sociedade internacional e Direito Humanitário”, de Irene Kim,  FMU.

 Cotejando os temas dos artigos elaborados percebe-se plena correspondência 
dos mesmos às linhas e projetos de pesquisa das instituições convenentes, indicadas 
nos respectivos sites.

 Ante todo o exposto conclui-se que o Colóquio de Pesquisa “Panorama da 
Pesquisa em Direito” atingiu plenamente seu objetivo, no sentido de incentivar o 
intercâmbio, as pesquisas e a produção discente na Pós-Graduação estrito senso nas 
instituições convenentes.

Anna Candida da Cunha Ferraz
Margareth Anne Leister
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A noção espacial de ordem 
e os fundamentos das ideias 

jurídicas indo-europeias

Leonardo Passinato e Silva1

RESUMO
As línguas indo-europeias, entre as quais se inserem o latim e o grego, principais 
idiomas de nossa cultura jurídica e filosófica, carecem de uma raiz comum para as 
instituições jurídicas de seus respectivos povos, que são designadas por termos que 
expressam originariamente a noção cósmica de construção e organização do espaço 
físico. O presente artigo pretende apresentar indícios desta relação semântica, por meio 
da investigação filológica e etimológica.

PALAVRAS-CHAVE
Semiótica do direito. Linguística indo-européia. 

SUMÁRIO
Introdução. 1. Ordem cósmica e ordem humana. 2. A evolução semântica da ideia de 
cosmo: valor estético e social. 3. Significado cósmico da terminologia jurídica romana. 
Conclusões. Referências. 

1 Mestrando em Direito junto ao 
Departamento de Filosofia e Teoria Geral do 
Direito da Universidade de São Paulo
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2 Quanto a isto e à exposição que 
segue, especialmente Benveniste, 1969-2, p. 
99-105; e Cornford,1991, p. 172-177.

Introdução

A pesquisa etimológica e filológica sobre a dispersão do vocabulário 

jurídico a partir da Eurásia indica, curiosamente, que embora todos os povos 

naturalmente tenham instituições jurídicas desenvolvidas, não há uma raiz 

indo-europeia comum específica para designar o direito. 

Por outro lado, é notável a onipresente referência à noção de ordem, que 

traz consigo diversas e interessantes conseqüências para a vivência do direito de 

cada povo. Tal circunstância aponta para a contribuição da pesquisa filológica 

e etimológica sobre aquela noção para a abordagem das idéias jurídicas indo-

europeias. 

1. Ordem cósmica e ordem humana

A noção de ordem é expressa no tronco indo-europeu pela raiz rta, presente 

no védico, língua da qual derivam o termo sânscrito arta, e sua personificação 

avéstica Arta, nome da divindade responsável pela ordem cósmica2. Outra 

variante indo-ariana, ratu, designa particularmente a ordem das estações, a 

periodicidade do tempo, mas também a noção de regra ou norma de maneira 

geral. Entre as ramificações ocidentais do tronco, encontra-se presente no 

verbo grego ararisko “ajustar”, “adaptar” ou “harmonizar”. A familiaridade 

com o idioma latino, por sua vez, permite enxergar ainda a raiz rta oculta em 

ars, “disposição natural”, “qualificação”, “talento”, que se explicita em suas 

formas declinadas, artis etc. Veja-se ainda os pares latinos e gregos ritus e artús, 

“ordem”; artus e árthron, “articulação”; e os termos gregos artúno, “arranjar”, 

“equipar”; e arthmós “liame”,  junção”. 

Como já aduzido, a noção de ordem não é especificamente um conceito 

jurídico, mas antes uma ideia comum a diversos campos. Isto explicaria a 

variedade de termos que se prestam especificamente ao direito, conforme a 

língua analisada. Um exemplo é o dharma hindu, que a partir de sua raiz dhar, 

“pegar com firmeza”, relacionada à forma latina firmus, descreve uma espécie de 

fixidez, o estado de algo que se mantém. Também no universo cultural indiano 

a lei pode ser referida pelo termo dhâmman, que designa especificamente 

certos regramentos relativos à vida doméstica, no âmbito do culto védico de 

Mitra e Varuna. Dhâmman é formado a partir da forma primitiva *dhê-, “pôr”. 

Entretanto, não se trata simplesmente de pôr alguma coisa em qualquer lugar, 

mas propriamente de “estabelecer”, “posicionar”, em correlação estreita com seus 

equivalentes ocidentais facio (latim) e títhemi (grego) – “estabelecer”, “fixar”, 

“determinar”, “instituir”, “organizar”, entre outros significados semelhantes – 

de modo que dhâmman assume o sentido de “estabelecimento”. Aquele que 

estabelece algo é o seu fundador, criador, e por consequência, o domina. Nesse 

sentido, o termo avéstico de mesma raiz, dâmi, “criador”.
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De mesma raiz a palavra grega thémethla, oriunda do vocabulário da 

construção de edificações, designa a “base”, o “fundamento” do prédio. Este 

é um termo bastante próximo de thémis, a principal palavra que designa o 

fundamento homérico do direito. Benveniste defende que a análise da estreita 

relação entre thémis e o já mencionado dhâmman permite delimitar o alcance 

do direito definido por aquela palavra: tratar-se-ia de uma normatividade 

intrafamiliar e de origem divina. Parece assistir razão a este autor em sua 

delimitação do sentido de thémis. Bastante eloquente o exemplo por ele aduzido 

a respeito dos Ciclopes descritos na Odisseia: desprovidos de qualquer forma de 

governo e de organização familiar nos moldes do génos grego, tais monstros 

são chamados por Homero athémistes, e cada um deles dita sua própria lei – 

themisteúei – à mulher e aos filhos. Ora, a thémis, cuja forma plural thémistes 

indica o conjunto das normas proferidas, não se trata de norma arbitrariamente 

elaborada por mortal, mas de uma prerrogativa da realeza, conferida diretamente 

pela divindade, o que resta sintetizado com meridiana clareza na passagem 

do nono canto da Ilíada, no qual se diz de Agamêmnon ter recebido de Zeus 

skêptron kaì thémistes, cetro e leis.

Ao lado das leis, o cetro é uma importante figura religiosa entre os 

gregos. Símbolo da transmissão do relato, o cetro é o cajado empunhado pelos 

mensageiros. Também se diz “cetro” das torres que, distanciadas quilômetros 

umas das outras, funcionam como faróis cujos sinais de fogo transmitem o 

alarme do perigo de uma região a outra. O cetro real qualifica aquele que é 

portador da palavra divina. Indicaria a vinculação das leis com a figura do 

mensageiro divino a procedência sagrada das normas? Não se pode afirmar com 

certeza. Em sentido contrário, a observação veemente de Michael Gagarin, para 

quem a atribuição dos thémistes a Zeus não implica a determinação divina dos 

conteúdos normativos, mas apenas a legitimação da autoridade real  (Benveniste, 

1969-2, p. 29-33; Gagarin, 1989, p. 106, 133).

Ari Marcelo Solon recorda a repercussão da discussão sobre a origem de 

thémis no âmbito da literatura jurídica. Victor Ehrenberg defende que as origens 

de thémis devem ser buscadas na tradição cúltica, e não na prática normativa, o 

que não contraria o que se expôs até este ponto. Contudo, Ehrenberg sustenta que 

thémis primordialmente designava o amontoado de terra, a montanha oracular 

sagrada, ao que se contrapõe Ruipérez, para quem o significado material do 

termo remete às pedras fixadas na ágora para servir de assento aos anciãos da 

assembléia  (Solon, 2009, p. 75-78). 

A princípio, parece-me que a interpretação defendida por Ruipérez se 

afigura mais apropriada, tendo em conta as anteriormente afirmadas concepções 

conexas a thémis, no sentido de criação, de estabelecimento duradouro em um 

lugar e de fundação de edificação. 

Mas será justamente no passo em que a Ilíada descreve o escudo de Aquiles, 

no qual está representada uma cena de julgamento pelos anciãos na ágora, que 
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se encontrará o termo que se opõe a thémis, no sentido de designar o direito 

interfamiliar: díke. No episódio em comento, encontram-se pessoas reunidas na 

ágora para um julgamento, e ao centro da cena há dois talentos que serão dados 

àquele ancião que tenha proferido a mais reta sentença – díken ithúntata eípoi 

(Benveniste, 1969-2, p. 107-110). 

Díke provém de uma raiz indo-europeia *deik-, que nas línguas orientais do 

tronco e em grego resultou em vocábulos com o sentido de “mostrar”. Não se 

trata, contudo, de qualquer ato de apontar algo, mas de uma indicação por meio 

da palavra enunciada. Com efeito, esta mesma raiz originará em latim dico, que 

figura em diversas expressões do campo semântico do direito, como em causam 

dicere, “decidir uma causa”, bem como em edictum; e no termo que designa o 

juiz, iudex, aquele que tem autoridade para dizer o direito, jus, em paralelo à 

expressão homérica díken eípoi, “dizer a díke”.

Ora, penso que, ao mostrar o que seja o direito por meio da palavra, o 

iudex permite duas importantes inferências. Primeiramente, que a norma é 

caracterizada por uma espécie de existência objetiva, consistindo o ato decisório 

essencialmente em indicá-la, mediante uma leitura da realidade. Em segundo 

lugar, a expressão oral de uma realidade exterior ao sujeito denota o caráter 

formular do direito proferido, de resto algo largamente reconhecido na vivência 

do direito romano. 

A análise de dikaspólos, um dos termos gregos usados para designar a 

função do julgador, permite maiores esclarecimentos sobre a natureza dessa 

atividade. O dikaspólos é literalmente o responsável por exercer a guarda das 

fórmulas do direito, do mesmo modo que o aipólos e o boukólos apascentam os 

rebanhos caprinos e bovinos, respectivamente; e ainda deve ler este direito na 

realidade, como faz o oionopólos ao observar e interpretar o voo das aves para 

proferir a vontade divina. 

Mas em que consiste este direito proferido oralmente, com autoridade e 

mediante a leitura do mundo? Ao retomar a expressão homérica díken ithúntata 

eípoi, merece atenção a exigência de uma díke associada ao superlativo de ithús, 

adjetivo para “direito” em sentido literal, de linha reta, não torta. Pronunciar o 

ithús equivale a prescrever uma conduta, prescrição esta que se comporta como 

um modo de ser natural e, consequentemente, coercitivo: díke brotôn estì, dirá 

a sombra da mãe de Odisseu quando indagada pelo filho sobre a razão de este 

não conseguir tocá-la: “É a díke dos mortais”, a sua maneira de ser, a regra que 

delimita sua existência.

Apenas com a evolução semântica do termo é que díke passa a englobar 

entre seus sentidos o sentimento ético de justiça, significado também presente em 

sua notória forma adjetiva, díkaios, e em contraposição à pura força física, bía, 

para ao final poder figurar adequadamente como um dos dons de Prometeu aos 

homens, ao lado de aidós, o respeito, segundo a versão do mito elaborada pelo 
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Protágoras platônico. O sentimento recente do justo se encontra já firmemente 

delineado no uso de díke por Hesíodo. Ari Marcelo Solon recorda a indicação 

de um caminho etimológico diverso que teria sido percorrido por este termo até 

assumir plenamente tal dimensão ética em Os trabalhos e os dias: díkē seria 

proveniente de díkein, “lançar” ou “arremessar”, o que é interpretado aqui como 

o ato de lançar a sorte, provavelmente por meio do arremesso de um diskós, de 

um disco, em interessante paralelo com o juízo de Deus dos povos germânicos, 

seus primos indo-europeus. Deixar-se a decisão ao acaso seria um direitos dos 

mais fracos, desprovidos de qualquer oportunidade de êxito na disputa segundo 

os ditames aristocráticos  (Solon, 2009, p. 78-80). 

Em que pese a ideia de díke como sorte que se lança se coadunar com 

o conhecido espírito agonístico dos gregos, mantenho o entendimento que a 

aproxima da leitura de uma retidão física que limita os sujeitos. Parece-me 

que esse sentido se aproxima da etimologia defendida por Werner Jaeger, que 

associa díke à propriedade, por designar os limites entre as terras, e que teria 

passado com o tempo ao jargão do procedimento, referindo-se simultaneamente 

ao direito de uma parte e à prestação da outra. Este seria o motivo pelo qual se 

usava dizer que o juiz repartia a díke entre a parte lesada – que recebia díke – e 

a parte culpada – que dava díke – (Ferraz Junior, 2003, p. 52). 

Os limites de terras regidos pela díke têm expressão literal na disputa 

fundiária entre Hesíodo e Perses, ainda que aqui o uso do termo já se encontre 

contaminado pela conotação processual, mais recente. Creio que nunca saberemos 

se a díke foi elogiada por uma questão de oportunidade, por fundamentar a 

justa disposição das terras que ocasiona a disputa familiar descrita pelo Beócio 

ou se tal situação da vida foi criada poeticamente para satisfazer o louvor à 

díke. Em todo caso, díke parece efetivamente ser expressão dos limites devidos. 

Não me parece, afinal, que Hesíodo pretendesse uma disputa pela propriedade, 

mas justamente sua restituição aos retos limites segundo os ditames de díke. 

Ademais, a função limitativa de díke, em especial no que se refere à 

propriedade imóvel, assume grande significância em razão de sua natureza 

interfamiliar, conforme sustentado por Benveniste; e parece esclarecer, ao menos 

em parte, os motivos de sua ascensão em detrimento do antigo parâmetro da 

thémis coincidir com a ascensão da pólis, espaço caracterizado pela ordenação 

dos prédios das diversas famílias em torno da lareira comum, símbolo do poder 

público centralizado e impessoal, porque não é propriedade de nenhuma família.3

2. A evolução semântica da ideia de cosmo: valor estético e social 

Feita a advertência quanto à noção de ordem subjacente ao pensamento 

jurídico dos povos indo-europeus, ao que se seguiu uma análise panorâmica 

dos principais termos integrantes do campo semântico do direito entre gregos e 2 Este tema é minuciosamente 
analisado em Vernant, 2008, pp. 189-309.
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romanos, a partir de suas relações etimológicas com aquele valor fundamental, 

ainda resta apresentar o termo que exprime da maneira mais concisa o que seja 

essa concepção de um esquema ordenado ou harmonioso. Trata-se de kósmos e 

de seu correspondente latino, mundus.

Ocorre que em kósmos o sentido de ordenação é posterior e derivado de 

ampliações semânticas sofridas pelo uso da palavra, que surge de forma muito 

mais singela do que a carga de significação posteriormente assumida pelo termo 

poderia denotar. Em Homero, kósmos e sua forma verbal kosméo expressam 

qualquer arranjo ou disposição apropriada das partes de um todo, em função de 

sua forma e efetividade, e não segundo algum critério de adequação moral ou 

social (Khan, 1994, p. 219-230; Pereira, 1984-1, p. 236-238). 

Exemplos homéricos colacionados por Charles H. Kahn e Maria Helena da 

Rocha Pereira dão notícia do uso de formas derivadas do verbo kosméo para 

descrever situações tais como a da tropa que se mantém em formação durante a 

marcha (tal qualificação de kósmos atribuída à disciplina de um exército também 

é atestada em Tucídides), do ajuste adequado da flecha ao arco, da preparação 

de uma refeição ou do ato de limpeza do recinto doméstico. Este sentido geral 

de alguma forma perdura ainda muito tempo depois da composição dos poemas 

homéricos. Veja-se Heródoto, que ao descrever a ponte sobre o Helesponto que 

propiciaria o acesso à Grécia pelos persas, informa que as peças de madeira que 

compõem aquela estrutura se encontram em boa disposição, kósmo epitithénai. 

Interessante observar que o verbo utilizado, epitithémi, é uma forma composta 

pela partícula epi-, que denota superposição, e pelo verbo primitivo títhemi, 

cujo significado anteriormente explorado certamente põe em destaque o caráter 

deste kósmos como algo que se encontra organizado de maneira adequada e 

eficiente.     

Não é difícil perceber que tal concepção de um kósmos como um bom 

arranjo físico não tardaria a se aplicar também como um juízo de valoração 

estética desvinculado do aspecto da eficiência da disposição segundo uma 

finalidade qualquer, assumindo, portanto, uma dimensão que se pode dizer 

propriamente cosmética. Assim passa-se a designar também por kósmos o 

adereço ou ornamento, vale dizer, um objeto artisticamente trabalhado com a 

finalidade de servir de adorno, dotado da marca de preciosidade. Em Homero, 

vê-se que ao saquear Tróia os aqueus arrebataram incontáveis kósmoi do palácio 

da cidade. Neste sentido, mesmo a poesia pode ser definida como um trabalho 

elaborado de adorno, definida respectivamente por Sólon e por Orfeu como 

algo belamente dito ou cantado (kósmos epeon, kósmos aoidês). Para Kahn, 

a referência ao cavalo de Troia como híppos kósmos deve ser entendida neste 

sentido de obra artística elaborada. No entanto, penso que neste passo o cavalo 

de madeira também pode ser compreendido como kósmos por sua eficiência 

quanto a uma finalidade, segundo o sentido mais primitivo apresentado.
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Aplicada de forma gradativamente crescente a grupos humanos, embora 

sem que se exclua a dimensão física da disposição, kósmos e os demais termos de 

mesma estirpe assumem explicitamente uma conotação de arranjo social. Ainda 

em Homero, o mesmo grupo de guerreiros que se dispõe de maneira disciplinada 

para a guerra também se torna um kósmos ao formar um círculo em torno 

de Telêmaco, para deliberar em assembleia. Do mesmo modo, ao se dizer de 

determinada ilha, cujo povo se divide em três grupos, dià trícha kosmethéntes. 

Em Heródoto, são kósmoi as novas regras de protocolo introduzidas na corte 

persa por Deioces, bem como a eunomíe, a boa ordem que Licurgo aprendeu do 

Oráculo de Delfos e implantou em Esparta. 

Importante exemplo não-literário da importância desta palavra no âmbito 

social é extraído do texto das leis da cidade cretense de Górtina, que denomina 

kósmoi magistrados de amplos poderes, que elaboravam as leis submetidas à 

votação pela assembleia, lideravam as tropas em guerra e presidiam os deveres 

religiosos e arbitravam casos relativos a estrangeiros, adoção, tutela de herdeira 

etc. A dignidade de kósmos em Górtina não permitia a recondução, a fim de que 

seus detentores não se tornassem descurados ou corruptos, como se dera com 

o juiz que presidiu a querela entre Hesíodo e Perses (Gagarin, 1989, p. 93-94; 

Arnaoutoglou, 2003, p. 172). 

Já se vislumbra aqui o sentido daquilo que chamaríamos aristotelicamente 

de “constituição” de uma pólis, conforme percebido no vocabulário de Tucídides, 

em que consta a menção à constituição oligárquica – oligarchikós kósmos – 

de uma cidade. O mito de Prometeu no Protágoras, anteriormente aludido, 

concluirá que o dom divino de aidós e díke conferido aos homens propiciará a 

existência de modos de vida ordenados nas cidades, póleon kósmoi.

Heródoto, no segundo livro de sua História, oferece uma etimologia da 

palavra que designa a divindade, theós, que, embora possivelmente não seja a 

mais acertada, é de interesse para a argumentação presente por conectar theós 

com o ato de dominação fundado na criação expresso pela raiz já discutida de 

thémis, *dhê-, ao dizer que os deuses, theoí,  são assim denominados porque 

“tendo disposto (théntes) todas as coisas em ordem (kósmo), eles também tiveram 

a posse de todos os limites (nomàs)”. Apenas o conhecimento do radical ligado 

a thémis e de seu significado, conforme aclarados anteriormente com apoio em 

Benveniste, permite enxergar sua conexão com a frase de Heródoto. 

Neste passo, Heródoto explora o tema do dasmós, a ideia de uma pluralidade 

de deuses que partilham entre si as diversas regiões do universo. Sua primeira 

expressão literária entre os gregos se dá com a Teogonia de Hesíodo. Contudo, 

este poeta não menciona a palavra kósmos ao descrever o mesmo processo 

narrado por Heródoto. Hesíodo diz, a partir do verso 73 daquele poema, que 

Zeus “dispôs de maneira apropriada as porções para os imortais, e lhes assinalou 

suas honras”. A substituição da perífrase hesiódica original, eû diatássein, “bem 

dispor”, pelo termo sintético kósmos em Heródoto sintetiza de maneira veemente 
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tudo aquilo que se expôs quanto ao significado desta palavra até o momento. 

O tema do dasmós também está presente no início da narrativa do mito de 

Atlântida no diálogo platônico Crítias.

O ato de distribuir o espaço e possuir o quinhão a si designado é expresso 

em grego por um único verbo, némein, termo do qual deriva nómos, palavra 

posteriormente empregada para designar a lei da pólis. A ideia expressa pela 

forma verbal está explícita na frase de Heródoto, ao se mencionar que os deuses 

se apossaram dos nomàs, os limites cósmicos. Arendt e Benveniste recordam 

as origens da palavra pólis, termo que designava originalmente a fortificação, 

o muro circundante do espaço habitado pelos homens. O aspecto circular das 

muralhas em relação à cidadela também estaria presente no equivalente romano 

do termo, urbs, cognato da forma orbis, “círculo”. A pólis se constrói sobre 

delimitações, seja em função do muro que a cerca, sem o qual não passará de 

um povoado, de aglomerado de casas, um astý; seja em função dos limites que 

se realizam internamente, entre os seus cidadãos, por um ato de distribuição 

e apossamento do espaço em função do centro, conforme anteriormente 

mencionado (Arendt, 2007, p. 73; Benveniste, 1969-1,  p.367). 

Há que se asseverar, contudo, que Kahn se mantém em um nível algo 

superficial de análise no que se refere à aplicação de kósmos à descrição de um 

universo harmoniosamente engendrado. O autor sustenta que o uso desse termo 

é introduzido na filosofia pré-socrática de maneira semelhante ao ocorrido 

em Heródoto, isto é, como uma reinterpretação consciente do tema hesiódico 

do dasmós, de modo que a repartição outrora atribuída às divindades teria 

sofrido um processo de racionalização, por meio do qual as figuras míticas 

seriam substituídas pelas forças da natureza, que têm suas funções e limites bem 

definidos pelo arranjo cósmico. Ao mesmo tempo, o sentido intermediário de 

arranjo social teria continuado no uso corrente, o que teria justificado a adoção 

analógica consciente de uma terminologia moral e política na cosmologia grega. 

Seria o caso do fragmento de Anaximandro de Mileto, que descreve o 

processo de surgimento e compensação recíprocos entre os contrários no 

Ilimitado como um movimento por meio do qual o elemento didónai díken, 

“dá a díke” (cujo uso no procedimento já foi mencionado), de Anaximandro; 

ou o nómos de Heráclito. A noção de ordem espacial subjacente a esses termos 

permite sustentar que não se trata de uma mera precedência metafórica de um 

modelo sobre o outro, mas de uma idêntica qualificação da ordem natural e 

social enquanto estabelecimentos de arranjos físicos  (Kirk et al. 2008, p. 118-

120, 208).

Outro paradigma da aplicação da terminologia do kósmos político ao 

kósmos natural se encontra em Heráclito de Éfeso. Para este filósofo, o Sol não 

sairá da medida de seu curso, caso contrário, as Erínias, executoras da díke, 

saberão descobri-lo.
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O quadro político da Jônia dos primeiros filósofos reforça os apontamentos 

feitos acerca do vocabulário grego do direito. Díke suplanta gradualmente o 

uso literário da palavra mais antiga, thémis, enquanto paradigma do direito. 

Isto provavelmente se dá em decorrência do caráter indicativo dos limites 

estabelecidos entre uma pluralidade de famílias inerente a díke, em contraposição 

ao predomínio patriarcal no seio de uma única linhagem, verificado pelo uso de 

thémis. Thémis se justifica, por tudo quanto já se expôs a seu respeito, no âmbito 

da ideologia ancestral da civilização micênica, de acordo com a kalokagathia, o 

ideário de formação e comando da nobreza guerreira colhido da Ilíada.4  

A superveniência da invasão dórica, que representou a extinção da 

civilização palaciana de Micenas, levou a novas formas de organização 

social, vez que a desagregação das unidades políticas até então existentes, as 

migrações forçadas e o forte declínio populacional acarretaram a formação de 

clãs autônomos, os éthnoi, distribuídos de maneira esparsa pelo território e sob 

o comando de lideranças familiares próprias. Com a gradual reorganização da 

vida comunitária, tais líderes passaram a constituir as classes aristocráticas de 

cada região (Hahn, 2001, p. 223-240).

Contudo, juntamente com a reorganização social sobreveio a recuperação 

demográfica, o que certamente contribuiu para tornar mais complexas as relações 

sociais até então baseadas na dinâmica tribal, eventualmente ocasionando a 

contestação da autoridade dos antigos senhores dos éthnoi no cenário das póleis 

em formação. A pressão demográfica, para além de propiciar semelhante crise 

de legitimidade no seio da autoridade aristocrática, ocasionou o problema da 

disputa por terras cultiváveis. Ao longo da evolução da pólis, mesmo em sua 

etapa clássica, continuou a posse da terra como um notável foco de conflito 

e como um dos fatores mais intimamente relacionados à caracterização da 

cidadania, dando azo a diversas soluções normativas atestadas (Arnaoutoglou, 

2003, p. 119, 123-127). 

3. Significado cósmico da terminologia jurídica romana

A título de síntese, vale ressaltar que kósmos, em todas as acepções 

verificadas em grego, encontra no termo romano mundus o seu equivalente. 

A esse respeito, os exemplos colecionados da literatura pelo Dicionário latino-

português de Saraiva traz quatro entradas diferentes para referido vocábulo. 

Excluída a quarta e última, referente ao nome próprio masculino Mundus, 

desprovida de importância para os propósitos atuais, são as seguintes as 

acepções do termo, que ora se apresenta em forma adjetiva, ora substantiva:

1 Münds, a, um, adj. Hor. Colum. Limpo. Homo mundus. Hier. Homem são (limpo 

de lepra). § Cic. Liv. Elegante, apurado, pichoso (com respeito às pessoas e às 

4 Sobre a kalokagathía e suas 
conseqüências culturais e jurídicas, v. Jaeger, 
1994, p. 23-84.
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coisas). § Hier. Limpo, purificado, puro. Mundus sum a sanguine. Hier. Não estou 

manchado de sangue. § Lampr. Que é da primeira qualidade (o pão). § Enn. 

Provido, fornecido de. (...).

2 Münds, i, s. ap. m. Cic. Virg. Fest. O ceéu, a abobada celeste, o firmamento. 

§ Cic. Ov. Mundo, universo, a creação. § Hor. Stat. Globo terrestre, o mundo, a 

terra, as nações. In mundo. Enn. Plaut. N’este mundo, sobre a terra; em publico, 

claramente, abertamente, á mão. § Alcim. Prosp. O mundo; o seculo. § Luc. O 

imperio Romano. § Macr. Fest. Mundo subterraneo, os infernos. § Sen. O mundo 

considerado como Deus. § Plur. Plin.

3 Münds, i, s. ap. m. Fest. Apul. Objectos de toucador, adornos, atavios, enfeites 

(das mulheres). Mundus mulieoris. Liv. Phaed. A m. signif. § Ulp. Enxoval. § Fig. 

Apul. Utensilios, instrumentos. Mundus Cereris. Apul. Cabazes sagrados de Ceres 

(com todos os objectos que conteem). (SARAIVA, 2000, p. 759).

Observa-se que a raiz latina deu origem aos seguintes significados principais: 

1) aquilo que é imaculado, dotado de pureza; 2) o universo e o conjunto de suas 

partes; e 3) adorno, enfeite. Interessante notar como até mesmo a noção de 

sensação de pureza se mantém presente entre nós, ao menos pela via negativa, 

conforme atestam as formas portuguesas imundo, imundície. 

Não tenho como oferecer aqui, mesmo por escapar do objeto de minha 

investigação, um estudo pormenorizado acerca da proveniência dos alargamentos 

semânticos de mundus, que tivesse por finalidade constatar a originalidade 

romana das diversas acepções atestadas ou o seu ingresso mediante várias vias 

de tradução da palavra kósmos, bastando-me por ora apontar o paralelismo. 

O mundus romano também é um espaço, cuja elaboração acarreta 

importantes consequências jurídicas, decorrentes da responsabilidade pela 

fundação da urbs. Em termos extremamente simplificados, pode-se dizer que 

a esta responsabilidade perante o ato da fundação corresponde o conceito 

de auctoritas, cuja real compreensão é dificultada, inclusive, por questões 

linguísticas. A interpretação tradicionalmente veiculada, conforme se aduz da 

obra de Hannah Arendt e, entre nós, Tércio Sampaio Ferraz Jr., faz derivar 

auctoritas de augere (aumentar), o que denota que a auctoritas corresponderia 

à ampliação do ato fundador. Da mesma raiz os comentadores extraem o 

vocábulo auspicius, que designa a consulta do sacerdote à vontade divina, aqui 

entendida, se interpretada em conformidade com os elementos já fornecidos 

para os demais termos do suposto conjunto, como conformidade entre os atos 

do presente e o plano divino traçado no passado, em flagrante contraposição 

à sabedoria oracular grega, voltada para a ação e a suas conseqüências futuras 

(Ferraz Jr., 2003, p. 60-61; Pereira, 1994, p. 351-352). 

Penso que Benveniste conseguiu satisfatoriamente demonstrar o equívoco 

em se estabelecer essa relação de derivação entre auctoritas e augere. Por 
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definição, esse verbo só expressa a ação complementadora sobre algo que já 

existe, o que de fato está contemplado na definição preliminar que dei logo 

acima. No entanto, aquele autor demonstra que a raiz de auctoritas remete 

não àquele termo, mas à idéia religiosa de criação, de produção original de 

existência no presente, não de mero acréscimo ao já existente (conforme atesta 

auctor, que passou com esse sentido para as línguas modernas) (Benveniste, 

1969-2, p. 143-152). 

Retornando propriamente ao conceito de auctoritas, tem-se, conforme já 

relatado, que esta se tratava de manifestação produtiva na materialidade do 

mundo, razão pela qual Rômulo é detentor de auctoritas pela construção da 

cidade. Mais do que isso, Rômulo é o primeiro rex de Roma. O rex é justamente 

o responsável por, no dizer dos próprios romanos, regere fines, ato de traçar os 

limites da cidade ou o contorno do templo. Como se sabe, o surgimento de Roma 

se deu com o estabelecimento das fundações da cidade por Rômulo, ao sulcar a 

terra com a charrua. Esta raiz *reg- tem claro sentido de organização espacial, 

conforme o grego orégo, “estender em linha reta”; e o substantivo latino regio, 

“região”. A idéia expressa por essa raiz, portanto, é a um só tempo material e 

jurídica. O limite traçado é rectus, pois foi desenhado com a regula – régua, 

mas também regra. A rectus corresponde o gótico raihts, donde, modernamente, 

Right e Recht  (Benveniste, 1969-2, p. 9-15). 

Conclusões

Em suma, a ideia de ordem subjaz a todo o pensamento jurídico da antiguidade 

indo-europeia. Os dois termos mais antigos que nos informam alguma noção 

jurídica entre os gregos, thémis e díke, estão radicalmente relacionados com a 

atividade de organização do mundo circundante. 

O primeiro vocábulo, que exprime uma concepção aristocrática de justiça 

de caráter patriarcal e religioso, compreende a ideia concreta de fundamento de 

uma construção e de dominação por um ato criativo, razão pela qual se rejeita 

a etimologia formulada por Ehrenberg, sobre o monte de pedras, em privilégio 

da versão contraposta, que relaciona thémis à prática da ágora. 

O segundo termo revela o ato de mostrar, dando conta simultaneamente 

da forma como se mostra – a fórmula oral solene – e do conteúdo do que 

se mostra: os limites estabelecidos na concretude do modo de ser, visíveis na 

natureza dos indivíduos ou nas linhas demarcatórias das terras das famílias e 

das casas da pólis, limites estes que se empregam ainda para denominar a lei 

entre os gregos, nómos. 

Por sua vez, a palavra que expressa o sentimento grego da ordem, 

kósmos, surge igualmente com um sentido físico bem delimitado, que 

perpassa o juízo estético e a organização social, anteriormente à sua 
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implicação tardia em um sentido de ordem universal por parte da filosofia 

milésia, movimento que assimila também a díke e outros termos correlatos.  

O universo romano, de modo geral, apresenta idêntica correlação entre as 

instituições jurídicas e a construção do espaço, conforme se observa no uso 

político-jurídico de termos religiosos como auctoritas e rex, bem como de seus 

derivados.
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Como avaliar e descrever o 
direito? O debate entre

Julie Dickson e John Finnis

Thiag o Alves Ribeiro1

RESUMO
Neste breve ensaio filosófico; pretendo reconstruir as duas principais críticas que Julie 
Dickson faz a John Finnis e seu posicionamento crítico a respeito da pretensão descritiva 
dos positivistas. Em seguida, apresentarei quais argumentos Finnis poderia utilizar em 
sua réplica, sobretudo com base em sua obra seminal Natural Law and Natural Rights. 
Na última seção, apresento minha posição acerca do debate.
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Dickson, Finnis, Avaliação Moral, Avaliação indireta, Filosofia do Direito, Teoria do 
Direito

SUMÁRIO
1) Direito e Avaliação Moral. 2) A tese da justificação moral. 3) Uma Possível Réplica 
de Finnis. 4) Conclusão 
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1) Direito e Avaliação Moral

A questão central de Dickson em seu livro Evaluation and Legal Theory é 

até que ponto, e em que sentido, o teórico do direito deve fazer julgamentos 

de valor sobre o fenômeno que ele busca caracterizar, de forma que ele possa 

construir uma teoria do direito de sucesso? Para responder a essa questão, 

Dickson escolhe John Finnis e Ronald Dworkin como seus “adversários” teóricos. 

Segundo Dickson, Finnis adota a premissa metodológica de que, para 

caracterizar adequadamente o direito, o teórico precisa necessariamente 

posicionar-se quanto ao seu mérito ou demérito moral. Em outras palavras, para 

Finnis não é possível descrever adequadamente a instituição social do direito 

sem empreender uma avaliação do point, do propósito do direito em relação aos 

valores morais (DICKSON, 2001, p.7).

É justamente em relação a essa postulação que Dickson se insurge e se 

propõe a demonstrar como é possível que uma teoria do direito incorra em 

avaliações, mas que tais avaliações não são, necessariamente, de ordem moral 

como quer Finnis (DICKSON, 2001, p.37).

Inicialmente, Dickson ressalta a importância de se discernir entre as 

diferentes formas de se avaliar alguma coisa. Nesse sentido, Dickson divide as 

formas de se avaliar em avaliações diretas ou indiretas. As primeiras seriam do 

tipo “X é bom” ou “é bom obedecer à lei”, e as últimas, por sua vez, seriam do 

tipo “X é importante”. Dessa forma, em uma avaliação indireta, não haveria um 

juízo de qualidade (“an ascription of goodness”) sobre o objeto, como no caso 

da avaliação direta, mas tão somente um juízo de importância. 

Dickson prossegue argumentando que uma avaliação indireta do tipo “X 

é uma característica importante do direito” não implicaria numa avaliação no 

sentido de que aquela característica X é boa ou ruim, mas simplesmente que 

a sua existência é importante e por isso deve fazer parte da descrição daquele 

fenômeno. Em suma, Dickson indica que, da postulação “X é importante” não 

decorre que X seja bom (DICKSON, 2001. p.53).

É a partir desse conceito de avaliação indireta do direito que Dickson 

constrói sua argumentação de que é possível fazer uma teoria do direito que 

prescinda de avaliações diretas ou julgamentos morais sobre o direito. Assim, 

Dickson procura demonstrar que a avaliação direta do direito é apenas um tipo 

de avaliação possível, mas não a única. 

A existência de um outro tipo de avaliação (indireta), explicaria teorias, 

a de Joseph Raz, por exemplo, poderiam realizar satisfatoriamente avaliações 

sobre o direito que se restringissem a identificar e explicar o que é importante 

e significativo a ser descrito, sem que isso implicasse necessariamente em uma 

avaliação de cunho moral.
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Não obstante, Dickson afirma que, diante de um argumento dessa natureza, 

Finnis poderia contra-argumentar afirmando que: ainda que se admita a distinção 

entre avaliações diretas e indiretas, e que de uma avaliação indireta não decorra 

necessariamente uma avaliação direta (v.g. não decorre da afirmação de que 

“X é importante”, que “X é bom), a única maneira de se fundamentar uma 

avaliação indireta, de que determinada característica do direito é importante, 

será justificando-a por meio de uma avaliação direta que indique se aquela 

determinada característica é boa ou não.

Nesse sentido, Dickson afirma que Finnis poderia usar como exemplo a 

reivindicação de que o direito possui legitimidade moral. Com efeito, a razão 

para essa reivindicação ser considerada uma característica do direito importante 

ou relevante a ser descrita, seria justamente porque, após uma avaliação direta 

ou moral dessa característica, concluir-se-ia que o direito, de fato, possui 

legitimidade moral (DICKSON, 2001, p.58).

Dickson responde indicando que, muito embora avaliações indiretas possam 

ser justificadas por avaliações diretas, isso não quer dizer que essa seja a única 

maneira de justificar uma avaliação indireta. Ou seja, para saber que algo é 

importante ou significativo, não é necessário fazer uma avaliação de que o 

objeto seja bom ou ruim.

Alguns exemplos de como avaliações indiretas poderiam ser justificadas 

sem a realização de avaliações diretas ou morais seriam, a saber: (i) existem 

características que o direito invariavelmente possui e que, portanto, revelam 

o caráter distintivo do direito e seu modo de operação; (ii) a prevalência de 

certas crenças dos próprios sujeitos de direito sobre determinada característica 

do direito podem indicar que tal característica  exerce um papel central no 

processo de auto-compreensão das pessoas e sua relação com o direito.

Com efeito, para Dickson esses seriam exemplos de como é possível fazer 

uma teoria do direito que utilize critérios de seleção do que é relevante diverso 

dos propostos por Finnis, e, portanto, prescindam de avaliações morais. Em 

seguida, Dickson avança em sua linha argumentativa com a seguinte postulação: 

o approach metodológico correto a ser adotado por uma boa teoria do direito é 

aquele que parte de avaliações indiretas (DICKSON, 2001. p.64).

O approach metodológico sugerido por Dickson teria como vantagem o 

fato de permitir ao teórico explicar e compreender determinadas características 

do direito sem fazer pré-julgamentos sobre as repercussões morais que tais 

características produziriam na avaliação do direito.

Para concluir essa primeira crítica trazida por Dickson sobre a viabilidade 

e superioridade de uma teoria do direito baseada em avaliações indiretas, por 

ela denominada de indirectly evaluative theory, a autora apresenta o exemplo 

de um teórico que queira fazer uma “teoria sobre o que é uma Missa”, como 

analogia a sua postulação (DICKSON, 2001, p.68).
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Assim, um teórico agnóstico que queira descrever uma Missa Católica 

Romana precisará, naturalmente, fazer avaliações já que, para compreender 

uma Missa, ele deverá saber, entre outras coisas, qual é o conceito de uma 

Missa bem celebrada. Isso o obrigará, também, a fazer uma avaliação do que é 

considerado importante pelas várias pessoas envolvidas, e compreender o que 

tais características consideradas importantes significam para essas pessoas.

Consequentemente, ao tentar fazer uma descrição do que é uma Missa, o 

teórico, inevitavelmente, deverá fazer avaliações sobre quais são as características 

mais importantes e significativas de uma Missa e sobre quais ideais uma Missa 

bem celebrada deve se manter fiel. 

Contudo, tais avaliações não serão baseadas em nenhuma consideração do 

tipo a característica X da Missa é boa, por isso ela é importante ou o ideal X da 

Missa é importante por ser um ideal certo – o teórico do exemplo é agnóstico, 

portanto, tais julgamentos são indiferentes para ele. Mais importante do que 

indiferentes, tais julgamentos são desnecessários para compreender quais 

características da Missa são importantes e significativas para uma descrição de 

uma Missa bem celebrada.

2) A Tese da Justificação Moral

A segunda crítica que Dickson faz a Finnis diz respeito a sua posição 

metodológica de que o teórico, para compreender o direito adequadamente, 

deve considerá-lo um fenômeno moralmente justificado:

Se há um ponto de vista pelo qual a obrigação jurídica é tratada ao menos 

presumivelmente como uma obrigação moral...então este ponto de vista irá 

constituir o caso central do ponto de vista do Direito...tal ponto de vista é o ponto 

de vista que deve ser usado como standard ou referência pelo teórico que for 

descrever as características da ordem jurídica. (tradução livre)2

Para Dickson não há uma relação necessária entre a tese da justificação 

moral do direito e a tese da avaliação moral, pois, ainda que se admita que é 

preciso avaliar o direito moralmente para que se possa explicar a sua natureza 

de maneira adequada, as razões que embasaram essa conclusão são insuficientes 

para se avançar no raciocínio e concluir que o direito é moralmente justificado 

e deve ser obedecido.

Com efeito, a tese da avaliação moral exige apenas que o teórico adote 

alguma posição em relação ao valor moral do direito. Portanto, mesmo que 

se exija do teórico que ele se posicione acerca de quais seriam as condições 

necessárias para que o direito fosse moralmente justificado, daí certamente não 

seria possível inferir que o direito de fato seja uma instituição social moralmente 

justificada e que por isso deva ser obedecida (DICKSON, 2001. p.73).

2 “If there is a point of view 
in which legal obligation is treated as at 
least presumptively a moral obligation . . . 
then such a viewpoint will constitute the 
central case of the legal viewpoint . . . such 
a viewpoint is the viewpoint which should 
be used as the standard of reference by the 
theorist describing the features of the legal 
order”. FINNIS, 1980, p.14-15.
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Nesse sentido, por exemplo, um teórico racial (critical race theorist) que 

defenda que em muitos casos o direito gera grandes injustiças contra pessoas 

negras, poderia perfeitamente entender que seja, de fato, necessário avaliar 

o direito moralmente, bem como refletir sobre quais as circunstâncias que o 

tornariam moralmente justificável. Não obstante, tal teórico certamente não 

concordaria com a postulação finnisiana de que o caso central do direito é uma 

instituição moralmente justificada.

Em seguida, Dickson afirma que Finnis poderia redarguir, esclarecendo que 

sua posição acerca da natureza do direito não exclui a possibilidade de um 

teórico concluir que o direito, em muitos ou mesmo em todos casos, não é 

moralmente justificado e não deve ser obedecido. 

Ou seja, o projeto finnisiano não teria a pretensão de adotar um sentido 

unívoco da palavra direito; que excluísse todos os casos que não apresentassem 

todas as características do caso central, definido por essa teoria. Com efeito, 

Finnis utilizaria o direito em dois sentidos: (i) o sentido focal em que o direito 

seria uma instituição moralmente justificada; (ii) e o sentido baseado no critério 

de validade intra-sistêmica em que o critério formal de validade da norma pode 

ser encontrado no próprio sistema jurídico positivado (DICKSON, 2001, p.74). 

Para Dickson esse tratamento ambíguo sobre o conceito de direito 

possibilitaria a Finnis, por um lado, subscrever a tese social positivista de acordo 

com um significado de direito, e, ao mesmo tempo, defender que o direito é um 

fenômeno moralmente justificado segundo o seu sentido focal (DICKSON, 2001, 

p.76).

Dickson ataca essa concepção de “graus de juridicidade” (degrees of law) 

proposta por Finnis. Dickson afirma que a estratégia de adotar como referência 

o significado focal de direito, de modo a determinar o grau de “pureza” de 

outras experiências jurídicas (casos periféricos), é problemática por parecer não 

levar a sério a tarefa de identificar quais as propriedades essenciais do direito. 

Isso porque, segundo a proposta finnisiana, uma determinada norma que 

passasse no teste de fatos sociais relevantes, mas que fosse contrária ao bem 

comum e não fosse moralmente exigível, seria direito no sentido intra-sistêmico, 

mas não no sentido focal. Dickson entende que uma abordagem dessa natureza 

não estaria verdadeiramente comprometida com a tarefa de identificar quais são 

as propriedades essenciais do direito (DICKSON, 2001, p.77).

3) Uma Possível Réplica de Finnis

Proponho-me agora a desenvolver alguns argumentos com base na teoria 

finnisiana que possam responder às críticas feitas por Dickson. Dessa forma, a 

presente seção traz uma hipotética réplica de Finnis aos pontos levantados por 

Dickson já apresentados anteriormente. Ademais, procurarei responder às duas 
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críticas dicksonianas numa única linha argumentativa, por razões que ficarão 

evidentes ao longo da exposição.

Acredito que as críticas de Dickson possam ser enfrentadas a partir de 

uma explicação da abordagem metodológica adotada por Finnis, que baseia na 

utilização do dispositivo filosófico aristotélico de identificação do significado 

focal das coisas, e que possuiria uma maior capacidade explicativa do fenômeno 

jurídico.

Segundo Finnis, o dispositivo aristotélico de identificação do significado 

focal aplicado ao direito, possibilitaria a formulação de uma descrição mais rica 

e diferenciada do direito e que, ainda assim, pudesse ser considerada uma teoria 

geral do direito. Assim, Finnis indica as vantagens de uma abordagem fundada 

no significado focal do direito:

Ao explorar a multi significância sistemática de determinados termos teóricos (sem 

perder de vista o “princípio ou racionalidade” dessa multi-significância), é possível 

diferenciar o maduro do pouco desenvolvido em questões humanas, o sofisticado 

do primitivo, o florescente do corrupto, o belo exemplar do caso desviante...mas 

sempre sem ignorar ou banir para outra disciplina o pouco desenvolvido, primitivo, 

corrupto, desviante ou outro “sentido qualificado” ou “sentido estendido” do tema.

(tradução livre)3

Com efeito, Finnis propõe que, com base nos critérios presentes no 

significado focal, seria possível identificar casos centrais e casos periféricos 

do direito, nos quais aqueles estariam mais próximos do significado focal do 

direito, e estes mais distantes. 

Assim, como exemplo de definição de casos centrais e periféricos com 

base em um significado focal, Aristóteles toma como exemplo o conceito de 

“amizade”. Observando as relações sociais, seria possível identificar amizades 

por interesses econômicos, por conveniência, casuais e, finalmente, a amizade 

“genuína”, que seria assim considerada justamente por ser um caso central, isto 

é, que se aproxime do significado focal estabelecido para o conceito de amizade.

Dessa forma, Finnis entende que incorporar os casos periféricos na descrição 

do direito, auxiliaria na descrição dos casos centrais tornando sua descrição 

mais rica e complexa, ao mesmo tempo que contribuiria para a compreensão do 

“princípio ou racionalidade” que une os casos centrais e periféricos em torno do 

conceito de direito (FINNIS, 1980, p.11).

No entanto, como definir o que é importante e que deve ser considerado 

parte do significado focal de direito? Entendo que, ao responder essa questão, 

Finnis expõe os motivos pelos quais as duas críticas de Dickson não se sustentam.

3 “By exploiting the systematic 
multi-significance of one’s theoretical terms 
(without losing sight of the ‘principle or 
rationale’ of this multi-significance), one can 
differentiate the mature from the undeveloped 
in human affairs, the sophisticated from the 
primitive, the flourishing from the corrupt, 
the fine specimen from the deviant case…
but all without ignoring or banishing to 
another discipline the undeveloped, primitive, 
corrupt, deviant or other ‘qualified sense’ or 
‘extended sense’ instances of the subject-
matter”. FINNIS, 1980, p.10-11.
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Finnis destaca que até mesmo teóricos como Hart e Raz estão de acordo que, 

para se definir o que é importante a ser descrito, o teórico deve necessariamente 

estar preocupado ou se referir a um ponto de vista prático em particular. Em 

outras palavras, nesse indispensável processo de seleção do que é significativo, 

o teórico do direito deve levar em consideração as opiniões dos próprios sujeitos 

de direito e indagar o que eles considerariam importante e significativo tendo 

em vista suas preocupações, decisões e atividades diárias.

De acordo com Finnis, Hart adota o ponto de vista das pessoas que usam as 

regras como standards de avaliação do seu comportamento e dos outros (Hart dá 

o nome de “ponto de vista interno”). Raz, por sua vez, adotaria o ponto de vista 

do “homem comum” ou, em trabalhos posteriores, o ponto de vista daqueles que 

acreditam na validade das normas e as cumprem (FINNIS, 1980, p.13).

Para Finnis a posição adotada por Hart e Raz seria instável e insatisfatória. 

Hart e Raz avançaram no esforço de descrever o direito levando em conta não 

apenas o ponto de vista externo, e apresentaram uma descrição baseada no 

chamado ponto de vista interno ou legal do direito. Contudo, apesar de admitirem 

que esse ponto de vista seria, na realidade, o amálgama de diversos e diferentes 

pontos de vista, eles se recusaram a avançar no esforço de diferenciação na 

descrição do direito.

Portanto, a decisão de não mais comparar e diferenciar, por exemplo, o 

“anarquista subversivo” do “cidadão cumpridor de seus deveres”, tornaria o 

ponto de vista adotado por Hart e Raz instável e insatisfatório, uma vez que 

seria evidente para qualquer pessoa que, distinguir esses dois tipos de pontos de 

vista, seria significativo do ponto de vista prático.

Sendo assim, Finnis entende que não faz sentido a recusa de Hart e Raz em 

avançar e diferenciar os casos centrais do direito dos casos periféricos a partir, 

dessa vez, do próprio ponto de vista interno ou legal.

Assim, depois de se concluir que: (i) é preciso adotar algum ponto de vista 

prático para se descrever o direito, e (ii) que o ponto de vista interno ou legal 

ainda não é suficientemente específico ou focal, tendo em vista a diversidade 

de pontos de vista que o mesmo engloba, o passo seguinte no processo de 

diferenciação do direito seria refinar e selecionar o caso central dentre os 

diversos pontos de vista presentes no ponto de vista interno ou legal (FINNIS, 

1980, p.12-13).

Finnis, então, postula que, se há um ponto de vista pelo qual a obrigação 

jurídica é tratada como, ao menos presumivelmente, uma obrigação moral, e 

que considere a fundação e a permanência da ordem jurídica como um ideal 

moral, oposta a uma ordem discricionária, esse deve ser o ponto de vista a partir 

do qual se deve identificar o caso central do direito. Isso porque, apenas esse 

ponto de vista consideraria de primordial importância a própria existência do 

direito como distinta de outras formas de ordem social (FINNIS, 1980, p.15).
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No entanto, Finnis argumenta que só é possível chegar a essa conclusão 

,admitindo-se que as avaliações do próprio teórico são um componente 

indispensável na seleção, ou formação dos conceitos a serem adotados na 

descrição do direito. 

Nesse sentido, Finnis é peremptório ao defender que é uma ilusão pensar que 

é possível fazer uma descrição do direito sem uma conceitualização preliminar 

por parte do teórico, e, portanto, sem a adoção de um conjunto de critérios de 

seleção do que é importante com base em um ponto de vista prático.

Portanto, no que diz respeito à crítica de Dickson, o projeto finnisiano 

de identificação do significado focal do direito, que sirva como parâmetro de 

comparação entre casos centrais e periféricos, é simplesmente incompatível 

com a noção de que seria possível fazer uma descrição do direito baseada em 

avaliações indiretas, que prescindissem de qualquer avaliação de cunho moral.

Isso porque, como foi demonstrado, é da natureza do processo de 

identificação do caso central que o teórico decida – fazendo avaliações de 

ordem moral – quais são os requisitos de razoabilidade prática que constituirão 

o ponto de vista a ser adotado na identificação do caso central do direito.

4) Conclusão

Gostaria de fazer alguns breves comentários sobre as razões que me fazem 

crer que a abordagem metodológica proposta por Finnis parece mais adequada 

e com um maior potencial explicativo.

Dickson, nas duas críticas que procurei reconstruir nesse ensaio, defende 

a possibilidade e a viabilidade de uma descrição do direito que prescinda de 

avaliações morais, bem como argumenta que não decorreria de uma avaliação 

moral do direito uma conclusão necessária de que o direito é um fenômeno 

moralmente justificável.

Entendo que, ainda que se admita que o projeto dicksoniano de uma teoria 

do direito baseada em avaliações indiretas seja viável, os motivos apresentados 

por Finnis em sua defesa pela adoção do dispositivo aristotélico de identificação 

do significado focal como instrumento na tarefa de descrever o direito, me 

parecem mais convincentes em relação ao potencial explicativo de uma teoria 

baseada em tais fundamentos.

Nesse sentido, acredito que o preço que se paga por uma teoria do direito 

supostamente neutra e fundada em avaliações indiretas parece ser o da clareza 

na descrição do objeto. Em outras palavras, uma teoria do direito que incorpore 

uma ampla gama de pontos de vista, sem aplicar qualquer “filtro” acerca do 

point do direito como instituição social, produz um retrato menos nítido sobre 

o fenômeno jurídico.
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Com efeito, uma abordagem metodológica que seja capaz de oferecer uma 

teoria mais diferenciada não estaria, necessariamente, incorporando elementos 

desnecessários à explicação do objeto. Assim, a identificação do significado 

focal e dos casos centrais e periféricos não seria um “penduricalho” descartável. 

Pelo contrário, nesse caso, tratar-se-ia de um dispositivo e um de tipo de 

diferenciação absolutamente necessários, para uma compreensão adequada do 

fenômeno jurídico em toda a sua complexidade.
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RESUMO
O presente artigo visa esclarecer uma confusão conceitual que ronda o debate sobre 
avaliação na teoria do Direito: a de que é possível realizar uma teoria do Direito não 
valorativa. Utilizando, principalmente, as ideias de John Finnis e de Julie Dickson busco 
responder a seguinte pergunta (posta por DICKSON, 2001, p. 8): “até que ponto e em que 
sentido deve um teórico do Direito realizar julgamentos valorativos acerca do fenômeno 
que quer caracterizar para construir uma teoria do Direito de sucesso?”
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ABSTRACT
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consequences, and ways of coping in  IT professionals. It was also possible to consider 
how this professional is committed to his career in relation to the pressures experienced. 
Thirty seven professionals working in  several positions in private companies and 
government agencies participated in the study. Miscommunication, lack of participation 
in decisions and lack of career growth prospects represent the major pressure factors 
that these professionals experience. Nine out of ten respondents generally use hobbies 
and pastimes to lessen these pressures, and eight in ten resolve these situations 
objectively. Those who never thought of  changing their working  field show a greater 
commitment to their career and they perceive themselves as more satisfied with their 
chosen profession.
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Introdução

Formular uma teoria sobre qualquer assunto é uma tarefa árdua. 

Contrariamente ao que podem pensar aqueles que nunca se aventuraram 

nesta empreitada, as questões, dúvidas e dificuldades surgem muito antes de 

começarmos a descrever ou analisar o objeto teórico propriamente dito. 

Os primeiros desafios dizem respeito às escolhas metodológicas envolvidas 

na forma de abordar seu objeto. Qualquer teórico, seja ele de qual área do 

conhecimento for, inevitavelmente terá que se  deparar com a tarefa de selecionar 

alguns elementos e características do fenômeno que deseja caracterizar. Esta 

seleção é necessária devido aos fins que são – ou, ao menos, deveriam ser 

– comuns a qualquer tarefa teórica: o de simplificação da realidade e o de 

desenvolvimento de uma inteligibilidade.

A estes mesmos desafios e questões também está sujeito o teórico do Direito. 

Por serem os sistema legais extremamente complexos, uma teoria sobre o Direito 

só é capaz de capturar e explicar uma parte dos fatos relevantes (BIX, 2009, 

p. 5). Assim, faz-se necessário selecionar alguns elementos e características 

dentro de um largo universo de possibilidades.2 E esta tarefa de seleção implica, 

invariavelmente, em alguma espécie de avaliação do próprio conteúdo do 

Direito. 

Mas o que é avaliar? Avaliar significa atribuir valor ou significado a 

alguma coisa, como “isto é bom”, “isto é importante”, “isto é essencial”. Sem 

avaliar, não podemos decidir o que realmente importa ou o que é essencial 

para o desenvolvimento de uma teoria.3 Contudo, não são poucos os teóricos 

do Direito que entendem que suas teorias são não valorativas (value free) e que 

para descrever o Direito como ele é não temos que lançar mão de avaliações 

sobre seu conteúdo.4

Julie Dickson, em sua obra Evaluation and Legal Theory, tenta redesenhar 

os paradigmas em que a questão da avaliação no Direito vem sendo posta e 

responder a uma questão central à teoria do Direito: até que ponto e em que 

sentido deve um teórico do Direito realizar julgamentos valorativos acerca do 

fenômeno que quer caracterizar para construir uma teoria descritiva do Direito 

de sucesso? (DICKSON, 2001, p. 3)

O presente ensaio visa esclarecer uma confusão conceitual que ronda o 

debate sobre avaliação na teoria do Direito: a de que é possível realizar uma 

teoria do Direito não valorativa (value-free). Utilizando as ideias desenvolvidas 

por Dickson, mostrarei que a utilização da distinção entre ser e dever ser como 

paradigma interpretativo deste debate é um dos principais causadores da já 

mencionada confusão. Em seguida, explicarei os termos em que Dickson entende 

que o debate poderia ser melhor compreendido: por meio da utilização de uma 

distinção entre avaliações diretas e avaliações indiretas. Feito isto, passarei 

a analisar os motivos pelos quais Dickson entende que, para compreender o 

2 Esta, pelo menos, é a metodologia 
que a teoria analítica do Direito adota. A 
teórica analítica do Direito, um dos métodos 
de abordagem teórica ao Direito, preocupa-se 
em explicar a natureza do Direito tentando 
isolar e explicar aquelas características que 
fazem o Direito ser o que ele é. Assim, para 
ela, os elementos escolhidos para serem 
abordados pela teoria devem ser aqueles que 
são necessariamente verdadeiros – ou seja, 
que estão sempre presentes no Direito – e 
aqueles que possam adequadamente explicar 
a sua natureza – isto é, aquelas propriedades 
essenciais que um dado conjunto de 
fenômenos tem que possuir para poder ser 
considerado Direito. Note, contudo, que ela 
não pressupõe que haja necessariamente 
características comuns no Direito; ela afirma, 
apenas, que caso existam características 
comuns e essenciais, uma teoria do Direito 
deverá encontrá-las. Cf. DICKSON, 2001, p. 
17 – 19. 

3 As avaliações estão 
necessariamente presentes no exercício de 
teorizar também devido ao fato de que, 
como é um dos principais objetivos de uma 
teoria realizar e comunicar argumentos de 
modo eficiente, há certas características que 
uma teoria deve almejar ter: simplicidade, 
elegância, clareza, coerência, dentre outros 
valores. Assim, quem realiza uma teoria 
deve, necessariamente, realizar julgamentos 
avaliativos no curso da construção de sua 
teoria, para tentar assegurar que ela exiba 
estas virtudes no maior grau possível. Este 
seria, de acordo com DICKSON, um sentido 
mais “banal” de avaliação. Cf. DICKSON, 
2001, pp. 31 – 33.

4 Esta ideia é defendida por muitos 
positivistas, como Kelsen (1967, p. 68) – que 
diz que a função da ciência do Direito não 
é avaliar o seu conteúdo, mas realizar uma 
descrição não valorativa – e Hart (2009, p. 
X e p. 309) – que descreve sua teoria como 
sendo uma “sociologia descritiva”. 
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Direito, o teórico deve sim realizar avaliações, mas que estas não devem ser 

entendidas como avaliações morais. Para tanto, mostrarei as duas principais e 

mais convincentes críticas que Dickson tece à teoria de John Finnis – teórico 

jusnaturalista que entende que não é possível compreender o direito sem a 

utilização de avaliações diretas, ou seja, que defende ponto de vista contrário 

ao de Dickson. Em seguida, apresentarei os argumentos que Finnis poderia 

apresentar para rebater as críticas de Dickson. E, por fim, concluirei apresentando 

minha posição sobre este debate. 

1. Novos paradigmas para o debate da avaliação no Direito. 

O debate acerca da avaliação na teoria do direito vem sendo travado pelos 

principais teóricos do Direito com base na chave interpretativa proveniente 

da distinção entre ser e dever-ser (DICKSON, 2001, p. 8). Esta velha distinção 

divide a teoria do Direito, respectivamente, em dois campos distintos: o da 

teoria descritiva, que se preocupa com uma perspectiva do Direito tal como 

ele é, geralmente entendida como não valorativa por se ocupar apenas com 

fatos do mundo e não com razões transcendentais (DICKSON, 2001, p. 30)5; e 

a teoria prescritiva do direito, que se preocupa com como o Direito deveria-

ser e é entendida como sendo valorativa, por inserir na teoria justificativas e 

preocupações morais (DICKSON, 2001, pp. 30 – 31).

A teoria descritiva do Direito tem sido associada a escola do positivismo 

jurídico. Este movimento teórico – que possui inúmeros expoentes como 

Bentham, Austin, Kelsen, Hart e Raz – caracteriza-se pela aceitação da chamada 

“tese da separabilidade”: a ideia de que Direito e moral são duas coisas distintas 

e que para compreender o Direito não é necessário recorrer à moral (DICKSON, 

2001, p. 30 – 31).

Já a teoria prescritiva do Direito é associada a autores que rejeitam a “tese 

da separabilidade”. Embora os autores desta corrente reconheçam que Direito 

e moral são fenômenos distintos (MACCORMICK, 1994, p. 108 e FINNIS, 1980, pp. 

26 – 27), eles entendem que não é possível entender o Direito sem considerar a 

moral. Esta corrente está, usualmente, associada a escola do Direito natural - 

embora não seja ela a única escola que defenda estas ideias6 – e encontra grande 

exposição na obra de John Finnis (DICKSON, 2001, p. 7 – 8). 

Dickson entende que o uso desta distinção entre ser e dever-ser é uma 

das causas da confusão que permeia o debate sobre a avaliação na teoria do 

Direito. Ao reduzir as formas de percepção do Direito a apenas duas opções 

teóricas - a forma como o Direito é e a forma como o Direito deveria ser –, 

perde-se a diferenciação dos diversos tipos possíveis de avaliação, o que levaria 

a uma equivocada conclusão de que todas as avaliações do Direito seriam 

necessariamente morais. É por causa desta distinção que muitos teóricos do 

Direito entenderiam que suas teorias, por não contemplarem análises morais 

5 HART (2009, 386-387) possui, 
na seção “Notas” de sua obra o Conceito 
do Direito, uma breve síntese das principais 
afirmação positivistas.  

6 Ronald DWORKIN é um 
teórico do Direito que tem uma concepção 
interpretativista do Direito, que também 
entende que para compreender o Direito é, 
de certa forma, necessário referir-se ao que 
é bom. Para maiores explicações sobre a obra 
de DWORKIN, recomenda-se a leitura de 
seu livro Law’s Empire. Note que os pontos 
de vista de DWORKIN, apesar de serem 
analisados por DICKSON na obra Evaluation 
and Legal Theory, não serão aqui expostos, 
uma vez que o tema deste ensaio não 
contempla as posições dworkinianas sobre a 
avaliação no Direito. 
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sobre o Direito, devem ser encaradas como não valorativas – embora sejam 

resultado de uma intensa atividade avaliativa.

Dickson sugere, assim, que o debate da avaliação na teoria do Direito 

deveria ser posto de outra maneira: por meio da distinção entre os teóricos 

que entendem ser necessário avaliar diretamente o Direito para entendê-lo de 

maneira própria e aqueles que entendem ser suficiente avaliar indiretamente o 

Direito para capturar sua essência. 

Avaliar indiretamente é o que positivistas, como Joseph Raz, procuram 

fazer em sua teoria: avaliar o Direito por meio da atribuição de valores não 

morais, que não dizem respeito ao que é certo ou errado, justo ou injusto, mas, 

tão somente, ao que é importante, essencial, distintivo (DICKSON, 2001, pp. 58 

– 63). Um exemplo de avaliação indireta seria a veiculada pela afirmação de que 

“uma dada característica é importante para poder entender o Direito”. Para Raz, 

o fato de atribuir-se importância à determinada característica não pressupõe, 

de forma alguma, qualquer posicionamento acerca de sua justeza – e, portanto, 

seria uma avaliação “indireta”. 

Já o teórico do Direito que realiza avaliações diretas sobre seu objeto, 

procura atribuir determinado valor moral a uma de suas características; ele 

procura avaliar o que seria certo ou errado, justo ou injusto, de acordo com 

valores morais. Dickson distingue três principais teses que fornecem razões para 

que um teórico do Direito justifique a necessidade de utilização de avaliações 

diretas: a tese da avaliação moral, que entende que para conhecer o Direito é 

necessário avaliá-lo moralmente; a tese da justificação moral, que entende que 

para compreender adequadamente o Direito, o teórico deve considerá-lo como 

um fenômeno moralmente justificado; e, por fim, a tese das conseqüências 

morais benéficas, que entende que os julgamentos de valores relacionados 

às conseqüências benéficas de esposar uma certa teoria do Direito podem, 

legitimamente, figurar como critérios para avaliar o sucesso desta teoria 

(DICKSON, 2001, p. 9).

2. O debate entre Dickson e Finnis e a questão da avaliação no Direito. 

 2.1. Síntese dos principais pontos da teoria de John Finnis.  

A teoria de John Finnis é um exemplo muito particular e interessante de 

teoria que utiliza avaliações diretas para sua formulação. Embora Finnis seja 

um defensor do Direito natural, sua teoria possui diversos elementos em comum 

com as teorias positivistas. Primeiramente, ele almeja criar uma teoria geral 

do Direito sem, contudo, insistir na busca de um menor denominador comum 

ou de um maior fator comum ou ainda “a” característica em comum. (FINNIS, 

1980, p. 10). Para Finnis, assim como para Hart e para Raz, o Direito só se torna 

inteligível quando atribuímos a ele uma determinada função, um determinado 
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ponto, que sirva como guia para determinar as razões práticas – os motivos 

que orientam as ações – daqueles que a ele estão sujeitos (FINNIS, 1980, pp. 6 

– 9 e PERRY, 1998, pp. 100 – 101). E, talvez adotando uma postura weberiana, 

Finnis (1980, p. 16) acredita que para explicar as ações dirigidas a um fim, é 

imprescindível que seja considerada a intencionalidade dos agentes. A própria 

qualificação de uma ação como “racional” pressupõe a existência de razões que 

sirvam como guias para esta ação. Finnis entende, contudo, que estas razões 

não são subjetivas, mas são valores básicos compartilhados - ao menos, entre a 

maior parte dos agentes. Esta ideia de intencionalidade é um dos pontos centrais 

da teoria deste autor.  

Esta busca pela intencionalidade dos agentes e a atribuição de uma função 

ao Direito levam à crença, compartilhada pelos 3 autores, de que, para descrever 

propriamente o Direito, é necessário determinar um caso central.7 O caso 

central (ou caso focal) seria aquele em que todas as principais e determinantes 

características do que é Direito estariam presentes. A referência ao caso central 

é de extrema importância para a teoria do Direito, segundo Finnis, pois permite 

identificar e distinguir o sistema jurídico maduro do sistema jurídico primitivo, o 

promissor do corrupto, sem, contanto, ignorar e rebaixar os sistemas primitivos 

ou corruptos à uma outra categoria (FINNIS, 1980, p. 11). Embora Hart e Raz 

tenham utilizado desta “técnica” do caso central, Finnis acredita (FINNIS, 1980, 

p. 13) que eles não conseguiram caracterizar este caso de maneira adequada, 

uma vez que eles identificam diferentes pontos de vista para os agentes sujeitos 

ao Direito, mas acabam dando atenção especial àqueles que não são, ao ver 

de Finnis, os pontos centrais do Direito – ou seja, aqueles fatores que levam o 

Direito a se tornar e se manter como um tipo de ordem social diferenciada – mas 

são pontos de vista, de certa forma, parasitários (FINNIS, 1980, p. 14).  

É na caracterização deste caso focal que a teoria de Finnis diverge 

frontalmente da teoria de Hart ou Raz, uma vez que ele entende que para 

caracterizar o caso focal de Direito é necessário avaliá-lo moralmente – o que 

Dickson denomina “avaliação  direta”. Para que possamos compreender o que é 

o fenômeno do Direito, Finnis (1980, pp. 14 – 15) entende que devemos adotar 

um ponto de vista em que o estabelecimento do que é legal, como distinto do 

discricionário ou da ordem costumeira estática, é visto como um ideal moral ou 

uma razão de justiça. Para Finnis, a intencionalidade dos agentes sujeitos ao 

Direito – elemento que fornece a eles as razões práticas para suas ações – está de 

tal maneira interligada com a busca de alguns valores básicos e auto-evidentes 

(FINNIS, 1980, pp. 83 - 84) – especialmente o da justiça - que não seria possível 

compreender o Direito sem considerá-los.  

Segundo Dickson, Finnis, no desenvolvimento de sua teoria, adota duas 

teses avaliativas diretas: a tese da avaliação moral e a tese da justificação moral. 

Por não concordar com a necessidade de qualquer tipo de avaliação direta na 

descrição do Direito, Dickson tece ferrenhas críticas à teoria de Finnis e à sua 

7 FINNIS (1980, p. 9) identifica a 
origem deste conceito de “caso central” no 
conceito de “significado focal” de Aristóteles. 
Ele entende que o conceito é – ou corresponde 
ao – conceito de “tipo ideal” de Max Weber.
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posição em relação a cada uma das duas teses acima indicadas.

2.2 O debate entre Dickson e Finnis e a tese da avaliação moral 

A primeira crítica de Dickson diz respeito a ideia defendida por Finnis de que 

para considerar e explicar as características essenciais do Direito é necessário 

avaliá-lo moralmente – ou seja, a aceitação de Finnis da tese da avaliação 

moral.  

 O argumento central desta crítica de Dickson é o seguinte: não decorre 

do fato de que determinada característica X é importante (proposição avaliativa 

indireta) que ela seja necessariamente boa ou justa (proposição avaliativa direta) 

– ou seja, não é porque “X é importante” que “X é justo”. Tampouco decorre 

do fato de que proposições avaliativas indiretas sobre o Direito possam ser 

justificadas por meio de proposições avaliativas diretas, que elas necessariamente 

só possuam esta forma de justificação - ou seja, não é porque posso afirmar que 

“X é importante porque X é justo”, que a única maneira de determinar que “X 

é importante” é por meio de uma avaliação moral de X (como a que atribui 

justiça) (DICKSON, 2001, p. 58).

Dickson entende que a escolha das características essenciais do Direito 

poderia ser dada por motivos diversos, tais como: a de ser uma característica 

que o Direito invariavelmente exibe e que, portanto, pode ser considerada como 

um caráter distintivo do modo de operação legal; pela prevalência de certos 

entendimentos por parte daqueles que estão sujeitos a X, o que indicaria uma 

centralidade desta característica no entendimento que eles possuem sobre X; 

pelo fato que a característica X tem importância sobre aspectos da razoabilidade 

prática; ou, ainda, em relação à maneira pela qual a característica X é relevante 

para as diferentes questões avaliativas que definem como boas ou ruins tanto X 

quanto a instituição social que a exibe (DICKSON, 2001, pp. 59 – 60). 

O ponto central do argumento de Dickson é a ideia de que avaliações diretas 

não são necessárias para compreender um dado fenômeno, como o Direito. 

Ressalta-se, aqui, que ela não nega que não seja possível realizar avaliações 

diretas sobre o Direito ou que não há qualquer relação entre o Direito e a moral. 

Inclusive, diz ela, uma que vez que a teoria avaliativa do Direito tenha cumprido 

sua missão de isolar e explicar as características importantes do Direito, 

podemos, então, levar a cabo juízos avaliativos diretos sobre elas (DICKSON, 

2001, pp. 63 – 64).

Finnis, conforme já exposto, acredita que avaliações diretas são sim 

necessárias para caracterizar o Direito – e, portanto, discordaria da posição 

de Dickson veiculada supra. Finnis não negaria que, efetivamente, poderíamos 

realizar uma teoria sobre determinado assunto sem lançar mão de avaliações 

morais sobre seu objeto; seu ponto é apenas o de que para desenvolver uma 

teoria sobre o Direito – e não sobre outro fenômeno qualquer – precisamos 

valer-nos de proposições que visem compreender o que é certo e o que é errado, 
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o que é justo e o que é injusto. 

O Direito para Finnis sempre esteve ligado a um conceito geral de justiça e 

de determinação geral das razões práticas (razões para agir) compartilhadas por 

aqueles que a ele estão sujeitos. No Direito, ao menos em seu caso focal, sempre 

esteve presente uma certa ideia de igualdade - embora tenha havido, e ainda 

há, sociedades onde esta igualdade não é extensível a todas as pessoas – e uma 

certa ideia de coordenação da vida dos iguais. O Direito sempre teve, de alguma 

forma, uma associação com valores e objetivos básicos. Avaliações sobre o que 

é bom ou mau, sobre o que é justo ou injusto, são, portanto, parte constitutiva 

do próprio Direito. Não se pode imaginar um caso central de Direito que não 

almejasse, ou que ao menos não aparentasse almejar, a realização de justiça. 

Todas as normas do Direito aspiram à justiça, mesmo que no caso concreto 

sejam criadas, de forma acidental, normas injustas; contudo, ninguém cria 

normas para que sejam especificamente injustas (MACCORMICK, 1994, p. 112).

Assim, como o conceito de Direito e de justiça estão intimamente ligados, 

não se pode entender o Direito sem recorrer à moral. Para Finnis, um teórico 

deixaria de abordar temas importantes caso não entendesse o Direito como uma 

prática que visa realizar justiça. Afinal de contas, se ele não está orientado para a 

consecução do que é justo, para que, então, ele se orienta? Quando observamos, 

por exemplo, uma sessão judicial, os juízes parecem não estar simplesmente 

aplicando mecanicamente as leis válidas8 do Direito, mas envolvidos em 

discussões orientadas pela busca da justiça, pela busca do que é certo.

Negar esta relação intrínseca entre Direito e Moral levaria o teórico do Direito 

a não descrever de forma adequada o fenômeno social objeto de seu estudo. 

Não levar em consideração as razões morais que determinam a obediência dos 

sujeitos ao Direito faz com que o teórico do Direito não possa explicar o porquê 

de determinadas características serem importantes para o Direito. Poderíamos 

sim, por exemplo, indicar que a autoridade é um conceito que importa para o 

Direito. Mas como justificar a autoridade? Por que ela importa para nós? 

O positivismo, segundo Finnis (2000, pp. 1610 – 1611), identifica elementos 

como sendo importantes simplesmente porque as pessoas entendem que eles 

assim são. Esta escola de pensamento não conseguiria explicar as razões de 

autoridade imprescindíveis para que determinada conduta seja considerada 

obrigatória para uma pessoa. Finnis entende que sua teoria do Direito seria 

melhor e mais explicativa pois esclarece, assim como os positivistas, por 

que determinada norma, promulgada por uma autoridade legitima, deve ser 

considerada Direito. Contudo, ele vai além e explica também porque aquela 

autoridade deve ser obedecida, oferecendo razões que não são meramente 

formais, mas que conseguem justificar porque as pessoas seguem, ou deveriam 

seguir, o Direito (FINNIS, 2000, pp. 1610 – 1611). Ou seja, para Finnis, se 

queremos conhecer o motivo pelo qual dada autoridade vigora ou por qual 

razão determinada lei deve ser seguida, não podemos simplesmente aceitar a 

8 “Leis válidas” são aquelas 
que foram devidamente promulgadas por 
uma autoridade competente. O conceito de 
“validade” não diz respeito à qualquer valor 
moral ou material da norma, mas tão somente 
à forma pela qual ela foi criada.  
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resposta de que “as coisas são assim”. E a única forma de descobrir quais são as 

razões práticas que orientam as ações daqueles que são sujeitos ao Direito é por 

meio da avaliação moral (FINNIS, 2000, p. 1608).

2.3. O debate entre Dickson e Finnis e a tese da justificação moral 

A segunda principal crítica de Dickson à teoria de Finnis diz respeito à 

sua adesão à tese por ela denominada tese da justificação moral do Direito. 

Dickson (2001, pp. 79 – 80) entende que, para Finnis, o Direito seria justificado 

moralmente por que apenas com ele nós conseguimos melhor desfrutar dos bens 

básicos em nossa vida e que isto é, ao menos, melhor do que nada ou, ainda, 

pode ser considerado um ganho em relação a como as coisas seriam caso ele 

não existisse.

O ponto inicial de sua crítica é que a tese da avaliação moral – a de que 

devemos avaliar moralmente o Direito para poder compreendê-lo – não leva, 

necessariamente, à conclusão de que o Direito seria uma instituição social que 

gera uma obrigação moral de obediência – ou seja, a tese da justificação moral 

– como Finnis faz parecer (DICKSON, 2001, pp. 77 – 78). Dickson entende, por 

exemplo, que um teórico do Direito que tivesse valores anarquistas poderia 

muito bem aceitar a tese de que para avaliar o Direito devemos analisar os ideais 

morais a que o Direito aspira. Contudo, isto não quer dizer que este teórico 

anarquista necessariamente encare o Direito como sendo algo moralmente bom 

(DICKSON, 2001, p. 79). Esta falta de diferenciação entre estas duas teses - e, 

globalmente falando, entre o que é Direito e o que é moral - levaria, na opinião 

de Dickson, a uma forte incongruência teórica de Finnis.

Finnis, ao aderir à tese da justificação moral, entende que o Direito é 

justificável moralmente e que, portanto, deve ser obedecido. Contudo, Finnis 

– ao contrário do que geralmente é atribuído aos jusnaturalistas – também 

entende que leis injustas devidamente positivadas, que satisfaçam as condições 

intrassistêmicas de promulgação da norma, devem ser consideradas Direito – 

mas, no entanto, não deveriam ser obedecidas. Ora, se o Direito é aquilo que é 

justo e que, portanto, deve ser obedecido, como explicar o fato de que Direito 

também pode contemplar o que é injusto e que não deve ser obedecido?

Dickson (2001, p. 77) argumenta que Finnis não consegue, ao contrário dos 

positivistas, responder à importante questão de se uma lei que ofende o bem 

comum – e que, portanto, não traz uma obrigação moral de ser obedecida -, mas 

que satisfaz os critérios intrassistêmicos, pode ser considerada ou não Direito. 

Por não responder adequadamente esta questão, Dickson entende que a teoria de 

Finnis perde o elemento da distintividade – a busca de elementos que distinguem 

o fenômeno estudado dos outros fenômenos do mundo, características que 

indicam onde é seu início e onde é seu fim. E como a distintividade de uma 

teoria é uma qualidade que as teorias devem almejar, a teoria positivista parece 

ser mais adequada ao estudo e à descrição do Direito do que a teoria de Finnis – 
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por conseguir oferecer uma resposta precisa acerca dos limites do Direito.

Uma lei injusta que atenda aos requisitos intrassistêmicos de promulgação 

é, para os positivistas, Direito. Eles não tem problemas em afirmar isto, uma 

vez que não defendem a necessidade do Direito ser moralmente bom ou justo. 

Assim, se a separação de Direito e moral ajuda a distinguir o Direito, por que não 

a utilizar? Por que encarar o Direito como sendo algo moralmente justificado se 

isto traz mais confusões do que esclarecimentos?

Apesar desta crítica de Dickson ser mais contundente do que a primeira, não 

é difícil pensar na resposta que Finnis ofereceria à ela. Assim como qualquer 

outro jusnaturalista, Finnis (1980, pp. 351) não preceitua que a moral e o Direito 

sejam a mesma coisa. O que ele defende, todavia, é que ambas devem ser levadas 

em consideração quando queremos caracterizar o Direito. Assim, ele reconhece 

que uma norma do Direito injusta ainda é Direito em um certo sentido – pois 

promulgada por um autoridade moralmente legitima – embora seja uma perversão 

do Direito e afaste-se daquilo que entendemos como sendo o caso central de 

Direito. A ideia de graus de Direito existe justamente para diferenciar quando 

temos um Direito central e quando temos um Direito periférico. Quando, por 

exemplo, queremos descrever, para um terceiro, o que é o Direito, nós não nos 

valemos da descrição de um Direito injusto, mas sim de um Direito justo – mesmo 

que reconheçamos que o Direito injusto ainda é Direito. Embora a teoria de Finnis 

possa, de alguma forma, pecar por não saber bem como lidar com o requisito da 

pura legalidade, eliminar a necessidade de busca de justiça pelo Direito e adotar 

apenas um critério intrassistêmico para reconhecer o que é Direito, falha na tarefa 

de explicar os motivos pelos quais a autoridade do Direito é tida como legítima, 

bem como em elucidar a maneira pela qual uma norma jurídica cria razões práticas 

de obediência para seus sujeitos – objetivos que Finnis entende serem centrais para 

a teoria do Direito. E este erro do positivismo – de nunca coerentemente conseguir 

nada além de reportar atitudes e comportamentos convergentes (FINNIS, 2000, p. 

1611) – só pode ser superado quando se adota uma perspectiva do Direito que seja, 

em seu caso central, um fenômeno moralmente justificado. 

Conclusão

O debate da avaliação no Direito realmente está posto em termos errados. 

A distinção entre ser e dever ser esconde o fato de que nenhuma teoria pode 

ser totalmente não valorativa (value-free). Para selecionar os elementos e as 

características essenciais ou importantes para descrever um determinado objeto, 

o teórico invariavelmente tem que exercer uma atividade de avaliação: ele deve 

olhar para o fenômeno, identificar suas características e avaliar quais delas são 

imprescindíveis para sua descrição. E o Direito, como fenômeno complexo que 

é, não consegue escapar à esta lógica.

Contudo, há avaliações que não são morais, que não dizem respeito 
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ao que é bom ou ruim, ao que é certo ou errado ou, até mesmo, ao que é 

justo ou injusto. Avaliar significa simplesmente atribuir valor a determinada 

coisa e estes valores não necessariamente têm que ser morais; importância e 

essencialidade, por exemplo, são dois valores muito úteis para a construção de 

uma dada teoria que não tem ligação direta com a moral. A distinção proposta 

por Dickson – entre avaliações diretas e avaliações indiretas – é, sem dúvidas, 

uma grande contribuição ao debate da avaliação no Direito, pois consegue, de 

forma magistral, demonstrar que a atividade de avaliação não é algo exclusivo 

dos teóricos prescritivistas do Direito, mas comum a qualquer teoria analítica.

Positivistas e jusnaturalistas parecem ter preocupações diferentes quando 

da formulação de suas teorias: enquanto os jusnaturalistas parecem entender 

o Direito como um passo intermediário para responder a questão sobre como 

devemos agir, os positivistas parecem ter uma abordagem quase científica do 

Direito. São approaches diferenciados, que parecem iluminar pontos de vistas 

diferentes sobre um mesmo objeto. 

Dickson e Raz parecem ter uma visão mais institucional do Direito, que 

privilegia o elemento da vontade e parece mais apto a explicar o que formalmente 

pode ser entendido como Direito. Por meio dos princípios e da teoria positivista, 

é possível, com uma incrível facilidade, distinguir o que é e o que não é Direito 

– afinal de contas, basta verificar se determinada norma foi devidamente 

promulgada pela autoridade competente, para rotulá-la como Direito. Contudo, 

o positivismo parece pecar ao não conseguir explicar adequadamente as razões 

práticas que guiam a vida daqueles que estão sujeitos ao Direito e que justificam 

a sua existência. Concordo com Finnis (2000, p. 1608) quando ele diz que 

“nenhum fato ou conjunto de fatos, por mais complexos que sejam, podem por 

si mesmos fornecer razões para a ação”. E, os positivistas, por se aterem somente 

aos “fatos sociais” e descartarem as razões morais, acabam não conseguindo 

justificar o porquê do Direito ser visto como legítimo por àqueles que a ele estão 

submetidos.

Por sua vez, a teoria de Finnis, se consegue identificar os valores básicos 

e os requisitos da razoabilidade prática que justifica o Direito, peca ao não 

conseguir estabelecer limites claros ao fenômeno jurídico. A crítica de Dickson, 

de que ao analisarmos o Direito junto com a moral perdemos um importante 

elemento de distintividade do Direito, é válida, uma vez que a idéia de graus 

de Direito realmente cria fronteiras duvidosas sobre o que seria ou não Direito.

Ambas as teorias têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Compará-las e 

dizer qual delas é mais explicativa é uma tarefa difícil, uma vez que, ao que me 

parece, possuem objetivos, até certo ponto, diferentes. Finnis busca realizar uma 

teoria que realize a “crítica dos pontos de vista prático, para distinguir o que é 

praticamente razoável daquilo que é praticamente irrazoável” (FINNIS, 1980, p. 

18) e que seja uma “contribuição às reflexões práticas daqueles que se preocupam 

em agir, quer como juízes, quer como estadistas, quer como cidadãos” (FINNIS, 
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1980, pp. 18 – 19). Dickson e Raz, por sua vez, buscam elaborar uma teoria do 

Direito que privilegie o conceito de “autoridade” e das “razões exclusionárias” 

para retirar ao máximo qualquer grau de “subjetividade” do teórico do Direito. 

Como bem apontado por Bix (2009, p. 27 e p. 78) os objetivos que teóricos 

como Finnis ou como Dickson e Raz têm ao formular suas teorias parecem ser 

distintos: os jusnaturalistas entendem o direito como um passo intermediário 

na questão de como agir e, portanto, defendem que ele não pode ser entendido 

em um contexto em que não haja uma boa razão (moral) para a ação. Já os 

positivistas parecem entender o Direito como sendo uma “instituição social” 

e, portanto, possuem uma abordagem quase “científica”, tratando-o como um 

fenômeno social a ser estudado sem grandes paixões.  

Por um lado, concordo com Dickson e acredito ser possível avaliar o Direito 

sem, necessariamente, avaliá-lo moralmente – avaliar indiretamente, para usar 

sua própria terminologia – e, portanto, não acredito que o único olhar possível 

sobre o Direito seja aquele que incorpore, necessariamente, a moral. Por outro 

lado, acredito que, quando queremos entender o Direito em seu caso focal, 

dissociá-lo da ideia de justiça – ou da moral – faz com que o teórico não consiga 

explicar as razões de autoridade9 que o Direito fornece para sua obediência e, 

tampouco, explicar por qual motivo o conjunto de normas e princípios que 

regem uma sociedade são legitimamente aceitos por aqueles que a ele estão 

sujeitos. 
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jusfilosóficos1
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RESUMO
O presente estudo analisa a dignidade humana na sociedade líquida. Com base nas 
obras de Zigmunt Bauman, fez-se o estudo das teorias que delinearam a sociedade pós-
moderna e as as mudanças paradigmáticas. Apresentamos o perfil da pessoa-indivíduo 
na sociedade do hiperconsumo bem como o papel do estado na promoção da dignidade 
humana. Por fim, tratou-se da dignidade do pobre na sociedade líquida, e apresentou-se 
como o poder judiciário tem tratado das questões que envolve a pobreza nesta sociedade 
de excesso.

PALAVRAS-CHAVE
Modernidade, Zygmund Bauman, consumidores
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Acho que não ficamos cegos. Acho que sempre fomos cegos. Cegos apesar de 

conseguirmos ver. Pessoas que conseguem ver, mas não enxergar. 

Ensaio sobre a cegueira, José Saramago.

Nós somos os homens ocos

Os homens empalhados

Uns nos outros amparados

O elmo cheio de nada. Ai de nós!

Nossas vozes dissecadas,

Quando juntos sussurramos

São quietas e inexpressas...

Poesia T.S. Eliot

Introdução

Quais riscos pesam sobre a humanidade? Quem é o ser humano-indivíduo 

sob análise da pós-modernidade?

Os problemas da modernidade e o caminhos para a mudança de paradigmas 

até a pós-modernidade e a complexidade líquida, fluida e volátil a que estamos 

imersos...que excessos ou insuficiências nos trouxe à Pós-Modernidade...e a 

dignidade humana também se esvai?

Já vivemos na era dos extremos tão bem retratada por Hobsbawn. 

Estar no século XXI ,após uma série de desafios humanos, desenvolvimento 

biotecnológico, o desenvolvimento dos direitos humanos, a globalização, a 

ascensão de novos direitos traz à pessoa humana novos focos do direito à luz 

do verdadeiro sentido da vida, diante do efêmero. Para Bauman (2010, p. 12), 

O que a modernidade em sua versão antiga enxergava como o iminente ponto final 

de sua tarefa, como o início do tempo de descanso e de ininterrupto e purificado 

regozijo das realizações passadas, agora tratamos como uma fata morgana, uma 

miragem: em nossa perspectiva, não havia no final do caminho qualquer linha 

de chegada, qualquer sociedade perfeita, totalmente boa, “sem melhoramentos 

a contemplar”. A mudança perpétua seria o único aspecto permanente (estável, 

“sólido”, se se quiserem assim dizer) de nossa forma de viver. A pós-modernidade, 

como ela se apresentava naquele momento, era a modernidade despojada de 

ilusões. 
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Analisando a individualidade humana vê-se o quão complexo é a relação 

dos indivíduos e a sociedade. Assim, tratar do princípio da dignidade da pessoa 

humana na sociedade, de massa, sociedade de consumo conduz-nos a uma 

análise crítica do verdadeiro sentido de ser pessoa, digna e cidadã na sociedade 

à luz de uma nova modernidade, a fluida, ond,e somos sujeitos-indivíduos.

1. A modernidade líquida: mudanças paradigmáticas.

“Quando foi quando éramos intactos

Projectos imaturos

Fomos modernos

Nos couberam ternos, gravatas e moldura

Cultura e inferno.”

Modernidade, Cazuza.

Ao tratar da pós-modernidade, deve-se analisar detidamente os estudos do 

sociólogo Zygmunt Bauman, que com lentes ajustadas, passou a analisar com 

toda  maestria a sociedade pós-moderna, apresentando-a com a ideia de que 

tudo o que é sólido pode derreter, ou melhor, liquefazer.

O sentido dos pilares perpétuos, duradouros, perenes, densos ou sólidos 

sofreram com as mudanças paradigmáticas da pós-modernidade, de modo que 

a era da  instantaneidade, do fluido, do finito, do volátil, do líquido ou leve 

apresentou alterações consideráveis na sociedade. Segundo Bauman (2010, p. 

13),

“(...) entramos em um modo de viver enraizado no pressuposto de que a 

contingência, a incerteza e a imprevisibilidade estão aqui para ficar. Se o fundir a 

fim de solidificar era o paradigma adequado para a compreensão da modernidade 

em seu estágio anterior, a perpétua conversão em líquido, ou o estado permanente 

de liquidez, é o paradigma estabelecido para alcançar e compreender os tempos 

mais recentes – esses tempos em que nossas vidas estão sendo escritas.”

Deixar o certo, o perene e experienciar a leveza, a liquidez nos conduz a 

um novo olhar para os rumos que a sociedade, o Direito e as pessoas-indivíduos 

tomarão. 

Viver entre multidões na solidão do existir, com estruturas sólidas 

fadigadas, rachadas, implodidas conduz-nos a uma nova sociedade. Aquilo que 

nos unia em torno do bem comum, a defesa dos direitos sociais, a supremacia 

da dignidade humana são agora temas sob o foco de uma reanálise. Há uma 

cisão perturbadora, devem-se descobrir novos caminhos, encontrar a utilidade 

das novas formas de viver e (re)construir um novo sentido da vida humana, 
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promovendo a sua dignidade. 

Vidas despedaçam-se diante do sentido volúvel, solúvel; há tanta liberdade 

na individualidade, que a opressão solitária impõe a busca por um novo existir, 

diante do “ter” e do “ser”.

Na pós-modernidade estamos livres, há uma emancipação que fora tão 

desejada; mas seria a ‘‘libertação é uma bênção ou uma maldição? Uma maldição 

disfarçada de bênção, ou uma bênção temida como maldição?” (BAUMAN, 

2001, p. 26)

Analisando a pessoa-indivíduo em seus aspectos da vida contemporânea 

observamos a transformação do humano em mercadoria na pós-modernidade, 

da coisificação do humano, demasiadamente inumano! 

Os valores sólidos que estruturavam e sustentavam a sociedade ruíram 

diante da liquidez, que por vezes fez esvair-se pelos dedos das mãos todas as 

certezas que conduziram a humanidade até então... Passamos do cíclico, circular 

para a vida linear, perturbadoramente irrealizável para muitos...3

A solidez era retratada na família, religião, trabalho, mas havia uma ânsia 

pela liberdade e a busca permanente dissolveu os sólidos e então, o líquido se 

fez!

A liberdade para a pessoa-indívíduo o fez ainda mais solitário. O que antes 

era gerado pelo zelo ao bem comum, tendo o Estado um papel fundamental 

para a convivência harmônica agora o que se almeja é a realização dos desejos 

pessoais individuais, em detrimento do coletivo.

Na sociedade liquefeita vive-se a individualidade imersa no excesso do 

consumo, na homogeneidade das massas.

Quem são os verdadeiros destinatários dos bens (produtos) e serviços 

ofertados no mercado? Todos? Há discriminação socioeconômica?

É mister ponderar vários aspectos e fatos diante da sociedade consumidora, 

ou melhor, consumista. Quais serão as necessidades prementes de todos? Qual 

a finalidade das mercadorias e serviços para o consumo? O viver coletivamente 

é essencial para a satisfação individualizada em sua plenitude? Qual o papel do 

Estado para a garantia do bem comum e a efetivação da suprema felicidade?

 O modo de vida consumista traz à pessoa humana infinitos desejos, a 

apropriação, posse. Assim, a acumulação de bens tem por base o conforto que 

proporcionam e o respeito que outorgam a seus donos. (BAUMAN, 2008a , p. 42) 

Os desejos urgentes são marcas da hipermodernidade, a pessoa-indivíduo 

é caçador de emoções, o mundo alimenta a superficialidade, a frivolidade de 

expressões de afeto. 
3 Na obra A arte da vida, Bauman 
trata da busca pela felicidade na sociedade 
líquida moderna.
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O consumo é gerado pelo sentido de estabilidade que na sociedade 

consumista apresenta-se volátil. Estamos diante de impulsos, compulsões e 

vícios pelo consumo em contraposição às necessidades vitais de bens e serviços 

de muitos.

Bauman trata, portanto, de tema relevante e atual que é a dignidade da pessoa 

humana na sociedade capitalista do hiperconsumo, os distúrbios decorrentes da 

vontade pelo consumo, da conflituosidade e do verdadeiro sentido da dignidade 

na sociedade pós-moderna. O autor apresenta o norte para onde a humanidade 

caminha...

“Não se engane: agora, como antes – tanto no estágio leve e fluido da modernidade 

quanto no sólido e pesado - a individualização é uma fatalidade, não uma escolha. 

Na terra da liberdade individual de escolher, a opção de escapar à individualização 

e de se recusar a participar do jogo da individualização está decididamente fora 

da jogada”. 

Neste sentido,

O advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética humanas a um território 

não-mapeado e inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos para lidar 

com os afazes da vida perdeu sua utilidade e sentido. (BAUMAN, 2001, p. 49)

Bauman retrata de forma fiel essa sociedade pós-moderna que se vangloria 

por ser líquida e inóspita, que passa uma vida tendo sem saber quem é. 

A modernidade líquida resume-se em instantaneidade, realização imediata.

Vivemos em um tempo...o tempo da exaustão, da perda do sentido da vida, do 

pertencimento e de perdas de interesses...da fuga fácil e da perseguição inútil...

tudo é fugaz!

Bauman apresenta-nos a realidade a fim de que possamos viver sob a nova 

ótica. Para isso, é fundamental compreender que o interesse privado sobrepõe-se 

ao público, a superestrutura do Poder Público reduz-se, a aglomeração humana 

não significa união de ideias comuns, portanto, nada tem duração eterna. 

2. A vida líquida na sociedade pós-moderna

“Eu vejo a vida

Melhor no futuro

(...)

Eu vejo um novo

Começo de era(...)

Hoje o tempo voa amor

Escorre pelas mãos(...)”

Tempos modernos, Lulu Santos.
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O modo de viver na sociedade líquida moderna foi assim retratada por 

Bauman:

A vida numa sociedade líquida-moderna não pode ficar parada. Deve modernizar-

se ou perecer(...) Cutucada pelo horror da expiração, a vida na sociedade liquida-

moderna não precisa mais ser empurrada pelas maravilhas imaginadas no ponto 

final dos trabalhos modernizantes. A necessidade aqui é correr com todas as forças 

para permanecer no mesmo lugar, longe da lata do lixo que constitui o destino dos 

retardatários. (BAUMAN, 2009a, p. 09)

A vida para o hiperconsumo, esta é a vida líquida, 

Ela projeta o mundo e todos os seus fragmentos animados e inanimados como 

objetos de consumo, ou seja, objetos que perdem a utilidade (e portanto o viço, a 

atração, o  poder de sedução e o valor) enquanto são usados. Molda o julgamento 

e a avaliação de todos os fragmentos animados e inanimados do mundo segundo 

o padrão dos objetos de consumo: (BAUMAN, 2009a, p. 17)

A compressão do tempo e do espaço foram causadoras de grande impacto 

sociocultural, político e econômico. A pós-modernidade trouxe a globalização, a 

standardização da forma econômica que instituiu o sistema político e econômico 

único, o capitalismo.4

3. Efeitos colaterais do consumo na sociedade pós-moderna: a dignidade 
dos pobres na sociedade de consumidores.

Quem colhe, quem planta também tem direito de comer (...) Estragando só 

pro povo ter consciência que a lei da sobrevivência é votar e não comer - O 

Rappa

Nestes últimos anos, em nossas palestras e debates afirmamos que vivemos 

num mundo em que se criam as necessidades e se produzem as soluções, esta é 

a sociedade do hiperconsumo.

Na sociedade líquida, só existe aquele que tem condições de manter-se 

economicamente no sistema; fora isto, torna-se um estranho a incomodar a 

pseudo felicidade.

Há em todas as partes do mundo, estranhos uma massa esquecida, abandonada 

à sorte do amanhecer e anoitecer, não vistos pelos cegos pelo “poder”. Devemos 

sempre nos questionar: a quem interessa a manutenção da pobreza no mundo?

O pobre na sociedade líquida traz a marca do desprezo da massa remediada 

ou abastada; há um abismo social, cultural e econômico que o coloca à sombra 

nas cidades.5

Lamentavelmente na sociedade líquida esquece-se da responsabilidade de 

fazer a diferença na vida do outro, de ser solidário e fraterno. No modo de 

viver egoísta, vive-se na era da solidão liquefeita, permeada pela melancolia 

4 Embora na atualidade Cuba 
passe por um período de abertura, é o 
único país latino americano que conseguiu 
erradicar a miséria absoluta, o analfabetismo, 
a mendicância.

5 A notícia intitulada Porto Alegre 
instala barreiras “antimendigo”, apresenta a 
medida para afastar da cidade as pessoas em 
situação de rua, como se lê a seguir:
“ a Prefeitura de Porto Alegre (RS) decidiu 
instalar barreiras de concreto “antimendigo” 
em uma passarela da cidade. Erguidas em 
quatro vãos de uma passarela sobre o Arroio 
Dilúvio, um riacho que atravessa a Avenida 
Ipiranga, elas lembram a medida polêmica 
tomada pelo então prefeito José Serra (PSDB) 
na avenida Paulista, em São Paulo.
Ainda serão construídas mais duas. Uma das 
barreiras foi instalada na esquina da avenida 
Ipiranga com a Erico Veríssimo, uma das mais 
conhecidas da cidade. A prefeitura já havia 
tentado convencer as pessoas a deixar o local 
e a parar de consumir bebidas alcoólicas. 
A maioria não acatou a determinação.A 
população que vive no local varia em Porto 
Alegre, há pouco mais de mil moradores de 
rua. Nas esquinas da avenida Ipiranga, é 
comum os moradores de rua pedirem esmolas 
durante o dia.Especialistas em ressocialização 
criticaram a medida tomada pela Smov 
(Secretaria Municipal de Obras e Viação) e 
pela Fasc (Fundação de Assistência Social 
e Cidadania). “Muros não resolvem, apenas 
dividem a população”, disse o coordenador 
do Grupo Violência e Cidadania da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 
José Vicente Tavares.Segundo ele, as pessoas 
não poderão ficar no local, mas se abrigarão 
em outro, sem deixar as ruas. Muitos dos 
moradores têm problemas psicológicos e 
deveriam ser tratados e orientados, afirmou. 
Léo Voigt, coordenador do Núcleo de Políticas 
Sociais da Prefeitura de Porto Alegre, afirmou 
ontem que as barreiras são uma “proteção”.
Ele disse que a utilização dos vãos pelos 
moradores de rua dificulta o acesso do órgão 
a eles. Por isso, não são tomadas medidas de 
recuperação social, afirmou.”
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.
br/folha/cotidiano/ult95u130442.shtml>. 
Acesso em 20 de agosto de 2011
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em busca da felicidade e da realização de desejos deletérios, exacerbados pelo 

consumo. Assim, para a pessoa-indivíduo, como consumidor,

(...) as condições criadas pelo fracasso do projeto da modernidade significam acima 

de tudo uma ânsia jamais aliviada de aumentar a apropriação de mercadorias. 

Necessidades individuais de autonomia pessoal, autodefinição, vida autêntica ou 

perfeição pessoal são todas traduzidas em necessidade de possuir e consumir bens 

oferecidos pelo mercado  (BAUMAN, 2010, p. 256)

A sociedade de consumo tem por fim realizar os desejos humanos esta 

sociedade pós-moderna tem feito isto, antes deste período “ n e n h u m a 

sociedade pode realizar ou sonhar” (BAUMAN, 2009a, p. 103). 

Na sociedade de consumo a insatisfação é permanente; isto se dá pela 

depreciação e desvalorização dos produtos de consumo logo após serem realizados 

enquanto desejo do consumidor. (BAUMAN, 2009a, p. 105) A liquefação da 

dignidade humana se faz a partir de uma série de valores desfeitos, isto porque,

Na hierarquia herdada dos valores reconhecidos, a síndrome consumista degradou 

a duração e promoveu a transitoriedade. Colocou o valor da novidade acima do 

valor da permanência.(BAUMAN, 2009a, p. 109)

Diante do que foi exposto, cabe agora observar a proteção do consumidor 

pobre à luz da Constituição Federal de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor, 

em virtude destes serem vulneráveis diante consumo de bens e serviços.

Dentre os fundamentos da República Brasileira, está insculpido na 

Constituição Federal a erradicação da pobreza. Sobre isto afirmou Rizzatto 

Nunes (2009, p. 32):

Em matéria de Direito do Consumidor esse aspecto é importantíssimo: é a própria 

Constituição Federal – de maneira inteligente – que reconhece algo real, o de que 

a população brasileira é pobre! A pobreza é elemento a ser levado em conta para 

a análise do sistema jurídico nacional, sempre visando encontrar alternativas para 

suplantá-la.

Como se trata a dignidade da pessoa pobre na sociedade pós-moderna, 

consumista e como os tribunais têm enfrentado as condições socioeconômicas 

precárias diante do Estado Fornecedor?

Na sociedade pós-moderna, se liquefez até a dignidade humana, no embate 

entre o luxo e o lixo, e a busca pela saciedade do prazer e realização de desejos 

fugazes pelo consumo instantâneo e o descartável6, onde a pobreza deve ser 

“administrável”.7 

Como exemplo, apresentamos abaixo julgados que tratam da condição de 

pobreza e sua relação com dignidade:

TJSP - Apelação Criminal n.° 1.046.196.3/2 – Cubatão – Voto n.° : 9.181

Apelantes : Ministério Público do Estado

7 Definir pobreza é por demais 
complexo; neste sentido, Crepo e Gurovitz 
definiram: “conclui-se que a pobreza é um 
fenômeno multidimensional em que há a 
falta do que é necessário para o bem estar 
material. Associa-se a esse conceito a falta 
de voz, poder e independência dos pobres, 
que os sujeita à exploração; à propensão à 
doença; à falta de infra-estrutura básica, 
à falta de ativos físicos, humanos, sociais 
e ambientais e à maior vulnerabilidade e 
exposição ao risco.” (in RAE , 2002)

6 Como os países africanos se 
comportam diante da globalização? Na 
realidade é um continente esquecido, lá 
morre-se de fome, por guerras civis. Um 
genocídio em pleno século XXI onde pessoas 
que sequer entram no cômputo dos países 
desenvolvidos ou em desenvolvimento...
pouco se trata da responsabilidade social de 
cada um de nós. Como trataremos em tópico 
a seguir, somos todos corresponsáveis, somos 
todos sujeitos de direitos humanos iguais. 
Há uma disparidade vergonhosa, há miséria, 
glamour, corrupção..
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Apelado : Marinalva Augusta Pereira

Crime ambiental. Acusada que compra barraco em área de preservação permanente. 

Inexistência de prova quanto a ter sido ela a responsável pela construção e pela 

destruição da vegetação nativa. Impedimento da regeneração da vegetação - 

crime permanente – e poluição por lançamento de esgotos, todavia, configurados. 

Recurso da acusação provido em parte, para condenar a acusada tão-somente 

quanto aos crimes dos artigos 48 e 54, § 2°, inciso V, ambos da Lei n.°9.605/98. 

Penas mínimas e regime aberto. Substituição que atende à finalidade da lei penal. 

...

Ocupação irregular e dano ambiental. Indenização. O Estado tem razão quando 

alega que o agente da degradação deve ser condenado a indenizar o dano ambiental 

e a recompor a área degradada; mas, em que pese o acerto da tese, não vejo razão 

para modificação da sentença. Como diz o juiz, os réus são pessoas que vivem em 

grande pobreza e ocupavam o local para moradia, favorecido pela favelização da 

região e pela inércia do Estado, que nada fez a tempo para impedir a ocupação; 

não tem condições financeiras para arcar com a indenização nem com o custo da 

recomposição, de modo que a condenação pretendida se converte em um exercício 

acadêmico, em uma condenação sem possibilidade de concretização. A Fazenda 

obteve ganho no principal, que é a recuperação da área; não precisava vir ao 

Tribunal para o restante. O voto é pelo desprovimento do recurso da Fazenda.

No caso a seguir, a SABESP buscou o corte do fornecimento de água em 

virtude do não pagamento das contas por parte do consumidor. Diante da 

essencialidade do serviço e com base na dignidade da pessoa humana, poder 

judiciário deu a resposta pela manutenção da dignidade humana:

TJSP -25a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.062.773-0/7

Comarca: Avaré 2a Vara Cível

Agravante(s): Benedita Romano dos Santos

Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (não citada)

VOTO N°13.080

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANDADO DE SEGURANÇA - Corte no 

fornecimento de água pela concessionária caso não seja feito um parcelamento 

da dívida. Impossibilidade, face aos princípios da continuidade e da essencialidade 

na prestação dos serviços públicos. Consumidor inadimplente, sendo pobre na 

acepção jurídica do termo. Dignidade da pessoa humana, constitucionalmente 

garantida, preservada. Decisão reformada. Recurso provido.

(...)

Bem assim o posicionamento do culto Ministro LUIZ FUX em acórdão relatado 

no Resp n° 691516- RS, 1a Turma, publicado no DJU em 24.10.05, pág. 193,  in 

verbis”: ... ‘omissis’... “Ressalva do entendimento do relator, no sentido de que 

o corte do fornecimento de serviços essenciais - água e energia elétrica -como 

forma e compelir o usuário ao  pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites 

da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 
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porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua 

vida, curvo-me ao posicionamento majoritário da Seção.

4. A aplicação da legislação infraconstitucional deve subsumir-se aos princípios 

constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade da pessoa humana, que 

é um dos fundamentos da República e um dos primeiros que vem prestigiado na 

Constituição Federal.

(...) Dá-se provimento.

E ainda, o acórdão a seguir que trata de uma consumidora deficiente visual, 

pobre e sozinha é processada pela SABESP que cobra o pagamento de um valor 

absurdo em virtude de vazamento oculto de água :

TJSP - 20a Câmara de Direito Privado “D”;

Recorrente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -

Sabesp;

Recorrida e recorrente adesiva: Patrocínia dos Santos;

Processo n° 29902-3/03 - 4a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara,

comarca de São Paulo;

Voto n° 505.

Vazamento de água no interior do imóvel. Consumo imputável ao consumidor. 

Depois da passagem da água pelo hidrômetro, a responsabilidade não é mais da 

concessionária.

Suspensão do fornecimento de água para consumidora pobre, deficiente visual, que 

mora sozinha, para compeli-la ao pagamento de contas de água. Impossibilidade. 

Aplicação do artigo 22 do CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana. Recursos não providos.

No caso supra, o Poder Judiciário deu a resposta com base na dignidade da 

pessoa humana, na proteção da pessoa pobre diante da injusta cobrança de uma 

valor, para a recorrida, impagável.

Há uma saída para a sociedade liquefeita atender todos os cidadãos/ 

indivíduo? Torna-se mister a interface entre as Políticas Públicas, o Mercado 

e o consumo bem como os fatores que causam riscos ao piso existencial 

mínimo e fatores que contribuem para a lesão dos direitos consumeristas. Há 

também que se desvencilhar do paradigma econômico dominante e pensar no 

“Decrescimento”.8 

Isto significa que deve-se reconhecer a finitude dos bens ambientais, por  

bem como adotar um novo modelo que não seja da “acumulação infinita”, um 

crescimento que seja sustentável e que atenda às reais necessidades da sociedade.

8 Teoria desenvolvida em 1970 por 
Nicholas Georgescu-Roegen e na atualidade 
defendida pelo economista e filósofo Serge 
Latouche que trata da serenidade, sobriedade, 
frugalidade e austeridade no consumo 
material.
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Considerações finais

Nossa sociedade transformou-se em algo que ela sempre desejou, mas agora 

não sabe o que fazer com o resultado almejado.A liberdade e o individualismo 

não são o caminho para a concretude da felicidade. 

Não subsistimos sozinhos, precisamos uns dos outros para vivermos e 

sermos felizes, sem contudo deixarmos de lado a liberdade de cada um. 

A vida é feita de lições e oportunidades; na sociedade pós-moderna a 

instantaneidade garante a felicidade proporcionado pelo hiperconsumo, pelo 

prazer de ter bens materiais, cujas referências são tocadas e apropriadas. Na 

busca da felicidade e na sua realização da sociedade liquifeita, estilhaça-se a 

dignidade, perde-se o sentido do existir do próprio Poder Público, perde-se a 

noção do bem comum, do direito da coletividade.

O Estado deve assegurar o mínimo vital para cada cidadão, de todas 

as  classes sociais, deve assegurar a felicidade, um direito inalienável. Mas, 

há diversos exemplos da omissão pelo Estado, do desrespeito aos princípios 

constitucionais, do desrespeito à dignidade da pessoa humana. 

A promoção de políticas públicas para a erradicação da pobreza não promove 

a dignidade humana na sua inteireza. Temos em meio ao povo os “estranhos”, 

mães e pais pobres, filhos anêmicos, desempregados, idosos diabéticos e 

hipertensos e tantos outros cidadãos que sequer imaginam a hiperestrutura que 

o Estado criou para cuidar de cada um... em defesa dos direitos humanos.

Embora toda a realidade exposta na sociedade líquida, o Poder Judiciário 

do Estado de São Paulo, como apresentamos, tem lançado o olhar sobre as 

causas das pessoas pobres e dado respostas em prol da dignidade humana do 

consumidor pobre.
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Metodologia na teoria do 
direito: o debate entre John 

Finnis e Julie Dickson 

Lívia Freitas Xavier1

RESUMO
O presente ensaio visa a discutir a divergência argumentativa entre John Finnis e Julie 
Dickson no tocante à metodologia jurídica. Tendo em vista esse objetivo, parte-se da 
exposição da proposta metodológica de Finnis, em Natural Law and Natural Rights, 
bem como de sua crítica à pretensão descritiva dos positivistas, passando, em seguida, 
à apresentação das duas principais objeções de Julie Dickson, em Evaluation and Legal 
Theory (Legal Theory Today), ao posicionamento daquele autor, para, então, cotejar 
sobre as eventuais respostas de Finnis a tais objeções. Na conclusão, diante da natureza 
do debate descrito, sugere-se que a questão metodológica é central para as atuais 
discussões acerca do Direito.

PALAVRAS-CHAVE
Metodologia, teoria jurídica, debate, John Finnis, Julie Dickson. 

SUMÁRIO
Introdução; 1. A metodologia jurídica de John Finnis e o erro dos positivistas; 2. Críticas 
de Julie Dickson à proposta metodológica de John Finnis; 3. Possíveis respostas de 
Finnis às objeções de Dickson; Conclusão; Bibliografia.

1 Mestranda em Direito e 
Desenvolvimento pela Escola de Direito da 
FGV/SP. Especialista em Direito Tributário 
pela PUC/SP.
livia_f.xavier@hotmail.com
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Introdução 

O objeto do presente ensaio é a divergência argumentativa entre John 

Finnis e Julie Dickson quanto à metodologia na teoria jurídica. O objetivo é 

descrever o debate metodológico entre esses autores a partir do exame de dois 

textos: (i) Natural and Natural Rights (1980), de Finnis e Evaluation and Legal 

Theory (2001), de Dickson. 

O estudo está dividido em quatro partes. Na primeira, apresenta-se a proposta 

metodológica de Finnis para a teoria jurídica, bem como sua crítica à forma de 

aproximação do objeto adotada pelos positivistas. Na segunda parte, apontam-

se as duas principais objeções de Dickson ao posicionamento finnissiano. No 

terceiro momento da discussão, antecipam-se as possíveis respostas de Finnis 

às censuras de Dickson e, por fim, na conclusão, diante da natureza do debate 

descrito, sugere-se que a questão metodológica é central para as atuais discussões 

sobre teoria do direito.

1. A metodologia jurídica de John Finnis e o erro dos positivistas 

Finnis entende o direito como uma instituição social e, portanto, como 

constituído por ações, práticas, hábitos, disposições e discursos do ser humano 

(FINNIS, 2006. p. 17). Sendo assim, afirma que para entender o direito é 

necessário compreender também os propósitos, objetivos e valores dessas 

práticas e hábitos, conforme a concepção das pessoas neles envolvidas.   

Ele reconhece, contudo, que tais práticas e concepções não são uniformes. 

Elas divergem de acordo com o tempo, lugar, língua e sujeitos a elas relacionados. 

Esse autor inicia, assim, Natural Law and Natural Rights se perguntando como 

seria possível a construção de uma teoria geral descritiva do direito, diante de 

tamanha diversidade, ou seja, como o teórico do direito deve eleger o que é 

relevante para caracterizar seu objeto de estudo, já que o repertório de dados é 

tão vasto.

No referido texto, ele mesmo responde a tal questionamento, ao sugerir a 

seleção de um caso central. Esse instrumento teria sido introduzido por Aristóteles 

e corresponde a uma ferramenta de analogia, pela qual é possível identificar 

casos típicos e atípicos do objeto de estudo. Trata-se de uma questão de grau: o 

caso central do direito seria seu significado focal, o qual possuiria alto grau das 

características necessárias à distinção do direito de outras instituições sociais. 

Por seu turno, o caso periférico seria uma versão atenuada do caso central, 

ele só conteria parte da realidade, seria uma situação particular referente ao 

significado focal.

O uso desse mecanismo de diferenciação entre caso central e periférico, 

segundo Finnis, permitiria o estabelecimento preciso do que é o direito. Ocorre, 

porém, que para eleger um caso central seria imprescindível, ainda, a escolha de 
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um critério distintivo. O teórico teria, portanto, que avaliar o que é significativo 

e importante para diferenciar um caso central de um fronteiriço. Ele deveria 

delimitar as razões pelas quais se pode afirmar que determinada situação 

corresponde ao significado focal do direito e outra não. 

Nessa escolha, Finnis defende que o teórico deve ter em mente as práticas 

que servem de referência à identificação do objeto a ser descrito. Para esse 

autor, ao se indicar uma característica como central do direito, é necessário 

considerar um ponto de vista prático. Prático, no sentido de propósitos e razões 

para ação. Deve-se avaliar as diferenças e aproximações entre o caso central 

e o fronteiriço a partir dos motivos e justificativas para agir daqueles cujas 

atividades e concepções constituem o direito. 

O ponto de vista dos participantes, portanto, ocupa posição nuclear na 

proposta metodológica finnissiana. Segundo ele, o ponto de vista interno é o 

que determinará o caso central. É importante ressaltar, entretanto, que não se 

trata de qualquer ponto vista interno, pois, para Finnis, é o ponto de vista que 

trata a obrigação legal como uma obrigação moral que deve ser considerado o 

critério delimitador do significado focal do direito.

Percebem-se, então, dois aspectos importantes na metodologia finnissiana: 

(i) o reconhecimento da necessidade de escolhas e avaliações por parte do 

teórico jurídico e (ii) a indicação da razoabilidade prática ou moral2 como o 

critério delimitador do caso central. 

      Uma vez compreendidos esses elementos, já é possível entender as críticas 
de Finnis aos positivistas. Passemos, assim, a elas.

Finnis afirma que as diferentes descrições do direito decorrem das diferentes 

escolhas e opiniões dos teóricos quanto ao que é importante e significativo no 

campo dos dados com o qual eles estão lidando, logo, considera que a avaliação 

é inerente à atividade de teorização jurídica. 

Essa consideração fundamenta a primeira crítica de Finnis aos positivistas, 

pois, segundo ele (2006. p. 22), autores como Bentham, Austin e Kelsen 

defendiam a possibilidade de exposição do direito, sem qualquer avaliação. Eles 

entendiam que era possível descrever o objeto de estudo, sem a realização de 

escolhas por parte do teórico. 

Havia, entre esses pensadores, uma pretensão de absoluta neutralidade, 

todavia, eles mesmos, ainda que sem admitir, teriam realizado escolhas quando 

indicaram suas definições para a palavra direito. 

Hart e Raz, na opinião de Finnis, superaram aqueles primeiros positivistas, 

pois reconheceram a importância da seleção de um significado focal, bem como 

a do ponto de vista interno para desenvolvimento de uma teoria geral do direito. 

Tais teóricos, entretanto, teriam incorrido em outro erro: deixaram de eleger o 

significado focal do ponto de vista interno.

2 Finnis fala que o termo moral é 
impreciso, logo, prefere utilizar “razoabilidade 
prática”. Ver FINNIS,  2006. p. 28. 



56

II Colóquio  Metodologia na teoria do direito: o debate entre John Finnis e Julie 
Dickson

VOLUME 2PARTE A

 Esses dois autores identificaram o ponto de vista interno3, contudo, segundo 

Finnis, não aplicaram a técnica do caso central para distinguir os diversos graus 

de ponto de vista interno e, assim, não foram até as últimas conseqüências do 

método, por eles, escolhido para descrever o direito. Isso, portanto, teria tornado 

suas posições insatisfatórias e incompletas.

Essa postura em relação à teoria de Raz e a inclusão do aspecto moral 

na descrição do direito foi objeto de uma das principais críticas de Dickson a 

Finnis. O próximo tópico aborda, justamente, esse assunto.

2. Críticas de Julie Dickson à proposta metodológica de John Finnis

Antes de tratar sobre a posição metodológica de Finnis, Dickson tece 

uma crítica preliminar à classificação das teorias do direito em “descritivas” 

e “normativas”, pois entende que o critério, normalmente, utilizado para 

separar tais teorias em um ou outro grupo diz respeito à ausência ou presença 

de avaliação por parte do teórico. Para ela, a atividade de formulação teórica 

sempre exige avaliação e, por isso, aquele critério é inútil na diferenciação das 

teorias jurídicas.  

Segundo Dickson, há, pelo menos, dois modos pelos quais uma teoria do 

direito não poderia estar livre de avaliação: (i) um sentido trivial correspondente 

aos chamados juízos metateóricos referentes à coerência, clareza, simplicidade, 

exaustividade e elegância; (ii) outro concernente àquilo que é importante e 

significativo para caracterizar o objeto de estudo. 

Essa autora assevera que tanto Finnis, quanto Raz reconhecem tal 

necessidade de avaliação por parte do teórico jurídico. Os pontos de consenso 

entre esse dois teóricos, contudo, terminariam aí, pois, conforme Dickson, Finnis 

dá um passo além e inclui a avaliação moral na descrição do direito. 

Finnis, além de considerar a necessidade de avaliação quanto ao que é 

importante e significativo para caracterizar o direito, entenderia que é preciso 

avaliar essas características moralmente a fim de se descrever o direito de 

maneira apropriada. 

Para Dickson, Finnis sustenta que, uma vez iniciado o processo de avaliação 

sobre os elementos importantes do direito, não haveria como concluí-lo, antes 

de se chegar a uma avaliação moral do fenômeno jurídico.

Esse passo seguinte de Finnis em relação a Raz é alvo da primeira crítica de 

Dickson à proposta metodológica daquele.

Para justificar sua objeção ao posicionamento finnissiano, Dickson parte 

da distinção entre proposições avaliativas diretas (aquelas que avaliam algo no 

sentido de ser bom ou mau – elas implicariam proposições do tipo: “X é bom”) 

e proposições avaliativas indiretas (aquelas que avaliam, sem incorrer em juízos 3 Idem. Ou “ponto de vista legal”, 
na nomenclatura utilizada por Raz. p. 26.
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sobre o sentido bom ou mau de algo – elas implicariam proposições do tipo: “X 

é uma característica importante do direito”). 

A partir dessa distinção, ela tenta comprovar a possibilidade de uma teoria 

jurídica ser avaliativa sem incorrer em juízos morais, pois o teórico poderia se 

valer, apenas, de proposições avaliativas indiretas para descrever o direito, bem 

como refutar o argumento de Finnis de que só existe um tipo de avaliação de 

tal forma que quando alguém inicia um trabalho avaliativo, não há como parar, 

salvo na avaliação moral do direito. 

Além disso, ela defende que a relação entre proposições avaliativas diretas 

e indiretas não é sempre de dependência, uma vez que é possível avaliar o 

que é importante e significativo para o direito, sem ingressar em proposições 

avaliativas diretas sobre se essas características são boas ou más. Os filósofos 

jurídicos não têm que ingressar em avaliações diretas ou morais para efetuar 

juízos concernentes a quais são as características importantes e significativas 

do direito. Ela dá diversos exemplos disso, entre eles: (i) a possibilidade do 

filósofo jurídico entender que uma característica é importante por revelar o 

caráter distintivo do direito em relação a outras formas de organização social; 

(ii) ou em virtude das crenças prevalecentes a respeito dessa característica entre 

as pessoas que estão sujeitas ao direito. 

Já a segunda objeção de Dickson a Finnis diz respeito àquilo que ela chama 

de tese da justificação moral.

 Segundo Dickson, Finnis assumiria que (i) a avaliação moral das 

características importantes e significativas do direito conduziria o filósofo 

jurídico à conclusão de que (ii) o direito é um fenômeno moralmente justificado 

que se encontra dotado de autoridade moral e, por isso, deve ser obedecido. 

Dessa forma, para ela, aquele autor confundiria a chamada (i) tese de avaliação 

moral, com (ii) a da justificação moral do direito, ou, pelo menos, entenderia 

que a demonstração da verdade de (i) já comprovaria a de (ii).

Ela defende que, ainda que se aceitasse a necessidade de avaliação moral do 

direito, isso não levaria à conclusão de que ele é moralmente justificado. Mesmo 

com a assunção à primeira tese, permaneceria uma brecha significativa entre o 

primeiro argumento e o argumento posterior. Não existiria, segundo a autora, 

uma relação de dependência entre uma tese e outra.

Em seguida, ao antecipar uma eventual resposta de Finnis a essa segunda 

crítica, Dickson ressalta outro erro do autor: atribuir dois sentidos à palavra 

direito. Para ela, isso significaria o uso ambíguo do termo, bem como a falta de 

preocupação em identificar as propriedades essenciais desse objeto. 

Conforme Julie Dickson, o sentido focal do direito, em Finnis, corresponderia 

a uma regra elaborada em favor do bem comum de uma comunidade e, portanto, 

moralmente justificada. Ao passo que o outro sentido, diferente do significado 
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focal, equivaleria a uma regra introduzida no sistema pelo procedimento 

apropriado, ou seja, uma norma dotada de validade intra-sistêmica, contudo, de 

conteúdo injusto e, assim, carente de justificação moral para seu cumprimento.

A seguir, são indicadas, com base no texto de Natural and Natural Rights, 

as eventuais respostas de Finnis a tais críticas.

3. Possíveis respostas de Finnis às objeções de Dickson

Primordialmente, deve ser destacado que a crítica de Dickson à utilização 

dos termos “descritiva” e “normativa” na qualificação de teorias do direito não 

poderia ser aplicada a Finnis, quando este se refere à pretensão descritiva dos 

primeiros positivistas. Isso, pois, ao utilizar a palavra “descritiva”, ele reprova a 

crença dos positivistas clássicos na possibilidade de explicação do direito sem 

ingresso em quaisquer avaliações, inclusive, nas chamadas avaliações indiretas 

pensadas por Dickson. A crítica de Finnis se refere, assim, à pretensão dos 

positivistas de absoluta neutralidade científica. 

Segundo Finnis, os primeiros positivistas, como Bentham, Austin e Kelsen, 

acreditavam na existência de um objeto pronto e acabado, alheio à interferência 

do sujeito cognoscente. Eles ignoraram, portanto, a necessidade de se proceder 

a escolhas ou avaliações quanto ao que é significativo e relevante no campo 

jurídico. Desse modo, escolheram uma metodologia “ingênua” (FINNIS,  2006. 

p. 20), já que, para Finnis, todos os teóricos, necessariamente, elegem o que é 

importante para caracterizar seu objeto de estudo, diante do vasto repertório de 

dados a sua disposição. 

Finnis, portanto, assim como Dickson, tinha consciência da necessidade 

de avaliação por parte do teórico, contudo, por ter identificado em alguns 

positivistas a pretensão de criar uma teoria neutra do direito, alheia a qualquer 

avaliação, referiu-se a tal intenção com “descritiva”. Ele não utilizou tal palavra, 

então, de maneira inadequada, pelo menos, naqueles termos indicados por 

Dickson.  

Feita essa consideração preliminar, voltemo-nos, agora, às eventuais 

respostas de Finnis às objeções de Dickson diretamente voltadas ao 

posicionamento metodológico dele.

Como foi asseverado em linhas anteriores, Finnis aplica a técnica do 

significado focal com vistas a construir uma teoria geral descritiva do direito. 

Para ele, Hart e Raz teriam sido mais sofisticados que os primeiros positivistas, 

ao reconhecerem a relevância da eleição de um significado focal, bem como 

do ponto de vista interno na exposição do direito. Ocorre que, segundo Finnis, 

esses dois falharam, pois não aplicaram o método do significado focal em sua 

plenitude. Eles não elegeram o significado focal do ponto de vista interno. 

Deixaram, assim, de avaliar o critério diferenciador do significado focal do 
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direito. 

Dickson critica a posição de Finnis e defende a de Raz, afirmando que não é 

necessário avaliar moralmente o direito para descrevê-lo adequadamente. Para 

ela, avaliações indiretas já seriam suficientes para explicar tal objeto, sendo 

dispensável, desse modo, aquilo que ela chama de avaliação direta, proposições 

sobre o caráter moral das características importantes e significativas do direito.

De fato, a moral, no sentido de razoabilidade prática, é elemento central 

na metodologia finnissiana. Isso, pois ele considera o direito como instituição 

social, composto, portanto, de diversas práticas e discursos humanos.  

Sendo o direito uma instituição social, Finnis entende que a mera observação 

externa do fenômeno jurídico não seria capaz de propiciar um conhecimento 

adequado deste, já que ela não consegue alcançar o ponto de vista daqueles 

submetidos ao direito e cujo discurso o constitui. Para ele, o conhecimento do 

ponto de vista interno é, portanto, vital à compreensão adequada do direito.

Conforme já se referiu acima, a técnica que Finnis utiliza para construir 

uma teoria geral do direito é o significado focal. Desse modo, sempre que ele 

se depara com situações cuja diversidade no tempo, lugar e sujeitos é vasta, 

ele aplica esse método a fim de fazer generalizações. Ao observar, então, a 

diversidade de pontos de vista internos entre os sujeitos participantes do 

fenômeno jurídico, ele avalia esses diferentes graus de pontos de vista e elege o 

moral como critério delimitador do significado focal do direito. 

A inclusão do aspecto moral torna a análise de Finnis mais coerente com o 

método por ele utilizado, pois, caso tivesse parado na mera listagem dos diversos 

tipos de pontos de vista internos – conforme, em suas palavras, fizeram Hart 

e Raz, ele não teria aplicado totalmente o método que elegeu para descrever o 

direito em termos gerais.

Finnis utiliza o mesmo método de Hart e Raz na descrição do direito, 

pelo menos, na visão finnissiana, todos eles teriam se valido do significado 

focal para construir uma descrição geral do direito, bem como considerado a 

importância do ponto de vista dos participantes nessa empreitada. A diferença 

entre esses três teóricos, contudo, é que Finnis levou o método até as últimas 

conseqüências e, assim, acabou por incorporar a moral ou racionalidade prática 

em sua descrição. 

A objeção de Dickson à inclusão da moral ou razoabilidade prática na 

descrição finnissiana do direito parece não ter considerado esse aspecto 

da coerência em relação ao método, já que sua crítica se fundamenta na 

desnecessidade da avaliação direta, sem fazer qualquer referência à técnica do 

significado focal. 

Por fim, depois de trabalhado o aspecto da coerência metodológica, 

resta pensar a possível resposta de Finnis à crítica de Dickson sobre a tese da 
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justificação moral.

Conforme a própria Dickson adiantou em seu texto, quando cogitou sobre o 

contra-argumento de Finnis à objeção dela, não se pode afirmar que este autor 

defenda uma tese da justificação moral, já que ele considera leis injustas como 

direito e, portanto, como dotadas de obrigatoriedade. 

É importante destacar mais uma vez, que, segundo Finnis, o direito é um 

fenômeno social e, portanto, sua adequada compreensão exigiria o conhecimento 

do ponto de vista daqueles cujo discurso o constitui, bem como do aspecto da 

moral ou razoabilidade prática.

Sendo assim, na metodologia finnissiana, entender o que os juízes, 

advogados e demais operadores do direito consideram quando da realização de 

suas ações é vital para conhecer o direito. O ponto de vista desses operadores 

é de extrema relevância para o filósofo jurídico, inclusive, por questões de 

razoabilidade prática, já que não seria razoável descartar o posicionamento das 

principais instituições jurídicas de uma comunidade na descrição do direito. 

Se essas instituições não levam em conta a justiça de uma lei a fim de 

declará-la válida, não seria razoável, tampouco, excluir qualquer lei positiva 

da descrição do direito, sob a alegação de que ela é contrária ao bem comum. 

Desse modo, as normas positivas, desde que dotadas de validade intra-sistêmica, 

fazem parte do direito e devem ser cumpridas, pois, nas palavras de Finnis:

“Não contribui para o pensamento claro, ou para qualquer propósito prático bom, 

manchar a positividade da lei negando a obrigatoriedade legal no sentido legal 

ou intra-sistêmico de uma regra que foi recentemente confirmada como sendo 

legalmente válida e obrigatória pela mais alta instituição do “sistema legal”.4   

Os argumentos apresentados acima já seriam suficientes para responder 

à objeção de Dickson. Essa réplica, todavia, não estaria completa caso se 

concluísse a discussão neste ponto, pois faltaria uma explicação para a forma 

ambígua com que, segundo Dickson, Finnis teria utilizado a palavra direito.

Como já asseverado antes, Finnis se valeu da técnica do significado focal 

para construir uma teoria geral descritiva do direito. Segundo ele, esse método 

evitaria a mera listagem das diversas concepções e práticas que compõem 

o direito e permitiria que o teórico produzisse mais que uma conjugação de 

lexicografia e história local.

Para Finnis, portanto, quando o teórico elege um significado focal do direito 

ele não confere dois ou mais sentidos ao fenômeno jurídico, mas, ao contrário, 

assume a necessidade de avaliação dos dados e procede à escolha devida para 

caracterizar seu objeto, tendo em mente, contudo, as limitações dessa opção 

diante da imensidade do campo de estudo. 
4 FINNIS, John. Lei Natural e 
Direitos Naturais. Tradução: Leila Mendes. 
São Leopoldo: Unisinos, 2006. P. 342.
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Aceitar a existência de um significado focal e outro periférico do direito 

significa, na metodologia finnissiana, escolher os elementos importantes do objeto 

e agrupá-los num sentido central, sem desconsiderar, todavia, a complexidade 

do fenômeno jurídico e a possível existência de situações imperfeitas dele.

Conclusão

Conforme visto acima, Finnis produziu uma teoria descritiva do direito cujo 

elemento central é a moral ou razoabilidade prática. Para ele, o significado focal 

do ponto de vista interno é o da razoabilidade prática, logo, esse é o critério 

delimitador do significado focal do direito.

Por outro lado, essa exaltação do aspecto moral fundamentou a principal 

crítica de Julie Dickson ao pensamento finnissiano. Essa autora tenta demonstrar 

a suficiência do uso de proposições avaliativas indiretas para se descrever 

adequadamente o direito. 

 A coerência dos argumentos finnissianos em relação ao método escolhido 

para explicar seu objeto de estudo, contudo, é a maior defesa às severas 

censuras lançadas em oposição a suas idéias. Essa resposta de Finnis, construída 

a partir do texto de Natural Law and Natural Rights, traz à baila uma questão 

interessante: o caráter do atual debate em filosofia jurídica.

Stephen Perry (s.d.) já evidenciara isso quando afirmou que, em razão da 

dupla natureza do direito, o problema metodológico é inevitável para o teórico 

jurídico. Segundo ele, esse objeto pode ser estudado tanto sob a perspectiva 

social5 que dispensa considerações acerca do ponto de vista interno dos 

participantes, quanto pelo viés normativo concernente às razões para ação. 

A depender do pressuposto adotado, assim, uma metodologia diferente será 

exigida para o teórico.

Essa divergência de perspectivas acerca do direito parece ser a fonte dos 

diferentes métodos defendidos por Finnis e Dickson. Eles não tratam do mesmo 

objeto quando se referem à palavra “direito”, pois não vêem o direito sob a 

mesma ótica, logo, acabaram escolhendo metodologias diferentes. Suas teorias 

jurídicas não poderiam ser comparadas, desse modo, a partir das conclusões 

que chegaram acerca do objeto, mas, apenas, segundo a coerência entre suas 

conclusões e o método eleito para se aproximar do direito. 

O debate contemporâneo da filosofia jurídica, então, resume-se a questões 

metodológicas e uma teoria é considerada mais ou menos legítima a depender 

da coesão dos resultados em relação método.
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Neurodireito: as implicações 
jurídicas das descobertas da 

neurociência 

Márcia Araújo Sabino de Freitas1

RESUMO
O artigo objetiva discutir aplicações de descobertas da neurociência no direito. Entender 
como funciona o cérebro humano é de grande importância para se apreender noções 
caras ao direito, como livre-arbítrio, culpabilidade e responsabilidade; e também para 
compreender processos ligados à prática dos tribunais, como julgamentos morais 
e testemunhos. A despeito da promessa de grande impacto no sistema legal, tais 
descobertas não chegam a exterminar sua validade, mas criam reflexões filosóficas 
sobre suas bases, desnudam a ficção que há por trás de seus dogmas, e estabelecem 
novas possibilidades fáticas e perspectivas probatórias.

PALAVRAS-CHAVE
Direito; neurociência.

SUMÁRIO
Introdução. 1. Surgimento e desenvolvimento do neurodireito. 2. Possíveis aplicações da 
neurociência nos tribunais. 2.1. Neuroimagens funcionais. 2.2. Neuroprofissionais como 
peritos ou testemunhas. 2.3. Formação e fixação das memórias pelo cérebro. 3. Bases 
neurais dos juízos morais: subsiste a noção de livre-arbítrio? 4. Interações cérebro-
máquina. Considerações finais.
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Introdução

As descobertas da neurociência sobre o funcionamento do cérebro 

encontram aplicação em diversas áreas do conhecimento, inclusive, inspirando 

mudanças práticas e releituras teóricas.

Em educação, é útil na escolha e comprovação de estratégias mais eficientes 

de ensino, que respeitam a forma como o cérebro funciona (GUERRA, 2010). As 

engenharias ganharam novo campo de atuação com a fabricação de próteses 

e robôs comandados simplesmente pelo pensamento. Tais interfaces cérebro-

máquina, por sua vez, encontram aplicação principalmente na área médica, 

sinalizando, para pessoas com severas incapacidades motoras, oportunidade 

de interagirem com o ambiente (CRIOLLO, 2010). A computação tem subsídios 

para criar, em ambiente virtual, inteligências artificiais bio-inspiradas capazes 

de aprender por si e formar memórias (BORGES, 2010). A psiquiatria, com as 

neuroimagens funcionais, poderá ter novas formas de diagnóstico e tratamento 

de transtornos mentais (GOODENOUGH; TUCKER, 2010). Para o marketing e a 

propaganda, conhecer como funciona o cérebro humano é descobrir como se 

comportam e decidem os consumidores. Já a ética estuda a ordem valorativa 

e moral desses avanços científicos e seus impactos na sociedade e na pessoa 

humana. 

Da mesma forma, fala-se hoje de neuroeconomia, neuropsicologia, 

neurolingüística, neuroftalmologia... E, como o direito permeia todas as 

relações sociais, não ficaria imune a tais avanços científicos: fala-se, também, 

de neurodireito.

Mas quais os impactos da neurociência sobre o direito? Em quê ela pode 

auxiliá-lo a resolver problemas teóricos e conflitos forenses? Este trabalho visa, 

ainda que de forma sucinta e sem pretensões exaustivas, a traçar respostas 

precárias a essas perguntas. Precárias porque o impacto da neurociência no 

direito, embora já vislumbrado com importância, não é ainda mensurável. Além 

disso, as pesquisas científicas não hão de ter fim, o que faz com que existam 

não apenas resultados não-conclusivos, mas uma infinita possibilidade de 

descobertas.

1. Surgimento e desenvolvimento do neurodireito

A junção de direito e neurociência cognitiva começou a ser levada a 

sério no final dos anos 90, quando acadêmicos dos dois campos de estudo 

passaram a discutir em conjunto e, crescentemente, a publicar livros e artigos 

(GOODENOUGH; TUCKER, 2010). Além disso, estudiosos da neuroética, que foi 

introduzida como termo no final dos anos 80 (AGGARVAL, 2009), perceberam 

que seus trabalhos teriam implicações jurídicas e convidaram juristas para 

participar das discussões (GOODENOUGH; TUCKER, 2010). 
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Universidades e escolas de direito reconheceram a importância da área e 

começaram a realizar cursos e sediar eventos temáticos, até que, no início deste 

século, a grande mídia despertou para o assunto e levou-o para o público leigo 

com publicações em jornais e revistas de grande circulação, como New York 

Times, USA Today e New Yorker (GOODENOUGH; TUCKER, 2010).

Várias cortes norte-americanas já estão lidando com o uso de neuroimagens 

funcionais em seus julgamentos (AGGARVAL, 2009). Para além dos Estados 

Unidos, Londres tem sido um grande centro de estudo, assim como Milão e 

Berlin, e até mesmo a Índia já utilizou testes neurocientíficos como evidência de 

culpa em um julgamento criminal (GOODENOUGH; TUCKER, 2010).

Com o financiamento de fundações e instituições de pesquisa, vários 

estudos já estavam sendo desenvolvidos, mas, com a neurociência chegando aos 

tribunais, surgiram diversas publicações questionando seu uso indiscriminado 

(v.g.: GRANACHER, 2008; AGGARVAL, 2009), ao mesmo tempo em que se 

tornaram ainda mais necessárias publicações didáticas sobre neurociência 

direcionadas a juízes e advogados. Um exemplo é o Guia de neurociência para 

juízes (A judge’s guide to neuroscience), publicado nos Estados Unidos com 

o apoio da MacArthur Foundation, no seio do projeto Direito e neurociência 

(Law and Neuroscience Project), que vem sendo desenvolvido desde 2007 

(MANSFIELD, 2010). 

No Brasil, ainda que timidamente, a área vem crescendo, e já conta com 

alguns trabalhos publicados e até mesmo com alunos bacharéis em direito em 

programas de pós-graduação em neurociências (ANAIS DO IV SIMPÓSIO DE 

NEUROCIÊNCIAS DA UFMG, 2010; HORTA, 2010).

2. Possíveis aplicações da neurociência nos tribunais

2.1 Neuroimagens funcionais

Os conhecimentos advindos da neurociência têm diversas possibilidades de 

uso na resolução de litígios, sobretudo os testes neurocientíficos, que podem se 

tornar um elemento no conjunto probatório dos autos.

Testes neurocientíficos que têm gerado repercussão nos tribunais são as 

neuroimagens funcionais. Elas permitem visualizar “a atividade de uma população 

de neurônios numa região mais ou menos precisa do cérebro” (FIORI, 2008, p. 

51), e podem ser obtidas por diferentes métodos, como: eletroencefalografia 

(EEG), magnetoencefalografia (MEG), tomografia por emissão de pósitrons (PET 

– positron emission tomography), tomografia por emissão de fóton único (SPECT 

– single photon emission computed tomography) e ressonância magnética 

funcional (fMRI – functional magnetic resonance imaging) (HERHOLZ, 2004; 
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FIORI, 2008; CRIOLLO, 2010). Em termos gerais, os dois primeiros se baseiam nas 

variações de campo magnético geradas pelas correntes elétricas sinápticas (os 

neurônios em atividade geram correntes elétricas), e os últimos, nas mudanças 

metabólicas (um neurônio ativo consome energia e oxigênio, o que faz aumentar 

a vazão sanguínea nas regiões cerebrais de maior atividade naquele momento) 

(FIORI, 2008).

Uma das mais propagadas aplicações dessas imagens nos tribunais seria 

na detecção de mentiras. Para essa finalidade, seriam mais precisas do que o 

tradicional polígrafo, criado em 1921 (DOSSEY, 2010), e que avalia o engano por 

meio de medição de reações não especificadas do sistema nervoso autônomo 

(MANSFIELD, 2010).

Utilizando a fMRI, por exemplo, uma abordagem possível seria detectar os 

padrões de concentração e criatividade ligados à invenção de uma mentira, já 

que o trabalho mental de mentir é normalmente mais difícil do que simplesmente 

relatar o conteúdo da memória. No entanto, se a mentira foi pensada e discutida 

anteriormente, a tarefa de mentir poderia ser revertida para a memória, e então, 

o teste ficaria comprometido ou nada detectaria (GOODENOUGH; TUCKER, 

2010).

Mas, além disso, essas imagens não são como fotos comuns. Para que 

forneçam informações confiáveis, não basta que se olhe para elas; é necessário 

utilizar estratégias sofisticadas de processamento e análise estatística dos dados, 

bem como estabelecer paradigmas comportamentais, sendo que os indivíduos 

são naturalmente diferentes (MANSFIELD, 2010).

Apesar de todas essas limitações, há notícia de utilização desses testes 

como detectores de mentiras em julgamentos norte-americanos, e, na Índia, 

um desses testes, talvez precipitadamente, já participou dos fundamentos de 

condenação em um caso de homicídio em 2008, o que gerou enorme controvérsia 

(GOODENOUGH; TUCKER, 2010). O caso indiano é tido como o primeiro em que 

uma pessoa foi considerada culpada por um assassinato com base em evidência 

advinda de um teste neurocientífico. A ré foi imediatamente presa, mas, em 

2009, após manifestações de que o teste não teria a precisão necessária para 

condená-la, seu advogado ingressou com recurso e ela foi solta enquanto 

aguarda o segundo julgamento (DOSSEY, 2010).

As imagens do cérebro também podem ser usadas como meio de prova em 

outros casos, como o de aferição de incapacidade ou capacidade relativa de 

determinado agente por meio de constatação de traumas cerebrais, vício em 

drogas ou transtorno mental. Decerto que, nestes casos, as neuroimagens devem 

ser apenas um meio a mais de constatação desses fatos, pois jamais excluiriam 

os testes clínicos, psicológicos e a reflexão teórica, mas poderiam trazer dados 

de grande valia, inclusive jurídica.

A respeito de psicopatias, há pesquisas sobre a forma de tomada de decisão 
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em psicopatas e sobre os fatores no cérebro que estariam ligados à violência 

(ROSEN, 2007). De um lado, segundo Jeffrey Rosen (2007), a neurociência 

poderia retirar a responsabilidade de psicopatas criminosos, e, de outro, poderia 

comprometer pessoas que ainda não cometeram delitos, mas que poderiam vir 

a cometer, em razão de inclinações para o comportamento criminoso. Mas, é 

importante destacar que o argumento de que “meu cérebro fez isso por mim” 

não é válido neurocientificamente (GOODENOUGH; TUCKER, 2010). Em segundo 

lugar, o direito não pune atos que não foram cometidos, não há permissão legal 

para coagir pessoas que supostamente teriam tendências criminosas, mas que 

nunca efetuaram as condutas legalmente reprováveis. Então, tais considerações 

da doutrina acerca do “cérebro do psicopata” parecem não encontrar, ao menos 

por ora, respaldo na lei e nem mesmo comprovação científica efetiva, pois ainda 

não parece ser possível extrair esse tipo de conclusão das pesquisas mencionadas.

As neuroimagens funcionais poderiam ser utilizadas também no auxílio da 

solução de litígios, envolvendo a existência ou não de determinada atividade 

cerebral ou de perda total ou parcial de consciência, como os que envolvem 

pacientes terminais, definições do momento da morte, eutanásia, entre outros. 

Mas, como já foi dito, em nenhum dos casos forenses, o teste neurocientífico 

atua como prova isolada, e até mesmo por suas limitações técnicas, deve ser 

interpretado no contexto do conjunto probatório dos autos.

Além de suas limitações técnico-científicas, outro problema do uso de 

neuroimagens nos tribunais diz respeito ao potencial de convencimento que 

costumam ter perante os jurados (GOODENOUGH; TUCKER, 2010). O que se 

diz “científico”, e ainda mais, “neurocientífico”, parece ter grande impacto na 

assunção de veracidade por parte das pessoas, mesmo que as neuroimagens 

ainda tenham diversas limitações. Os jurados, impressionados com as imagens, 

poderiam atribuir a elas força probatória exagerada, como se fossem provas 

indiscutíveis.

Além disso, descobriu-se que vários jurados acham entediante o advogado 

que não utiliza nos julgamentos recursos visuais como apresentações em 

PowerPoint. Acredita-se que isso seja em razão dos filmes policiais e programas 

de televisão terem aumentado as expectativas sobre os advogados, com impacto 

negativo sobre aqueles que utilizam meios tradicionais de comunicação 

(GRANACHER, 2008). A preocupação seria, então, que as neuroimagens fossem 

utilizadas mais pelo seu apelo visual e impactante do que por rigor probatório.

Apesar de esses testes terem limitações e ainda serem necessárias mais 

pesquisas a respeito, ainda parece ser interessante o uso das neuroimagens nos 

tribunais – desde que os julgadores tenham consciência de suas limitações e de 

seu papel no julgamento, que é o de uma evidência dentre outras no processo 

(GOODENOUGH; TUCKER, 2010) –, afinal, quanto mais elementos e informações 

eles dispuserem sobre os fatos, mais rica pode ser a compreensão do caso em 

litígio.
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2.2 Neuroprofissionais como peritos ou testemunhas

Pessoas que, em acidentes, sofreram traumatismos cranianos ou lesão medular 

podem ingressar com demandas diversas na Justiça, pleiteando indenizações 

(cíveis ou trabalhistas) por danos materiais e morais, ou acusando a prática 

de delitos. Também podem gerar processos judiciais ligados à responsabilidade 

médica, em que o paciente, em razão de erro médico, teria sofrido alguma lesão 

no sistema nervoso. Nesses casos, um neuroprofissional pode ser chamado a 

atuar no processo como perito, ou até mesmo como testemunha (TAYLOR, 2001), 

– e aí estaria mais uma possível aplicação dos conhecimentos da neurociência 

nos tribunais.

Dentre outras especificidades, esses profissionais geralmente têm que: a) 

confirmar ou não a presença da lesão; b) dar informações sobre ela, como 

sua causa e extensão; c) relatar como ela incapacita o indivíduo na realização 

de tarefas do dia-a-dia e atividades profissionais; e d) se há possibilidade de 

tratamento, qual seria esse tratamento, e quais lesões ou sintomas eventualmente 

poderiam ser curadas ou atenuadas (TAYLOR, 2001). Dessa forma, a participação 

do neuroprofissional nessas causas é de central importância, pois pode dar 

subsídios na verificação de ocorrência do nexo causal entre a conduta do réu 

e o dano sofrido pelo autor, na precisão do dano causado e ainda auxiliar, por 

meio do fornecimento das informações sobre as consequências da lesão e o 

tratamento, na fixação de sanções ou do valor de indenização.

Em via de mão dupla, casos como estes exigem que advogados e 

neuroprofissionais se aproximem e compreendam, ao menos minimamente, a 

linguagem dos tribunais e da neurociência, para que possam trabalhar juntos e 

trazer boas contribuições ao processo e na realização da justiça.

2.3. Formação e fixação das memórias pelo cérebro

Outra possível aplicação da neurociência nos tribunais diz respeito à 

maneira como são formadas e fixadas as memórias pelo cérebro, e também à 

possibilidade de modulá-las. Isso pode se relevante ao ser examinar depoimentos 

pessoais das partes ou testemunhos.

Quando se fala em modulação da memória, refere-se ao fato de ser possível 

“enfraquecer” ou “fortalecer” memórias por circunstâncias que dão contorno 

aos acontecimentos. Modulam a memória condições como: emoções, estado de 

atenção, estresse, etc. Em geral, lembra-se com mais facilidade de acontecimentos 

que tiveram um forte componente emocional, positivo ou negativo (LENT, 

2001). De outro lado, em situações de grande estresse, podem ocorrer “brancos” 

de memória, devido à hiperativação da amígdala (IZQUIERDO, 2001), parte do 

cérebro que associa as emoções com a memória (LENT, 2001).
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Dessa forma, em um julgamento, vítimas e testemunhas podem não se 

lembrar de detalhes de um acidente ou crime que presenciaram, ou mesmo 

da ocorrência de todo o evento, em razão do grande estresse nelas provocado. 

Em outros casos, podem dar muitos detalhes sobre acontecimentos que lhes 

foram emocionalmente relevantes (como o nascimento de um filho, o próprio 

casamento ou a morte de um ente querido), mas sem dar muita importância, ou 

sem se lembrar com acurácia, de fatos que não lhes causaram emoções, mas que 

poderiam ser relevantes para a instrução do processo.

Além disso, podem se lembrar de fatos que não aconteceram. Ou seja, sem 

que estejam mentindo, pois realmente acreditam na ocorrência desses eventos, 

podem ter falsas memórias. Isso ocorreria por dois motivos: primeiro, em razão 

de a memória ser reconstruída cada vez que é acionada, reunindo lembranças que 

estão distribuídas por várias partes do cérebro; segundo, porque a imaginação, 

ou visualização mental, se muito vívida, pode deixar traços no cérebro que 

são indistintos daqueles deixados pelos acontecimentos reais (HERCULANO-

HOUZEL, 2002).

Esse fato pode ser de extrema relevância em julgamentos, vez que, por 

exemplo, pessoas podem ingressar com ações sob a crença de que foram vítimas 

de crime; testemunhas podem relatar fatos falsos por terem imaginado situações 

que lhes foram contadas repetidamente, ou até mesmo por terem presenciado 

uma parte dos eventos testemunhados e imaginado fortemente o que poderia ter 

ocorrido na sequência, não distinguindo os fatos reais daqueles subentendidos 

ou idealizados. 

Sobre memórias falsas, Suzana Herculano-Huzel (2002) apresenta um 

exemplo real: “Em seguida a uma ‘epidemia’ no final dos anos 80 de supostas 

memórias de abusos na infância, várias pesquisas mostraram que essas memórias 

são facilmente induzidas pelo entrevistador”. Isso poderia gerar, como foi dito 

anteriormente, processos por crimes que nunca ocorreram, mas dos quais as 

vítimas têm fortes memórias. No caso de crimes sexuais, em que o depoimento 

da vítima pode ser a única prova contra o suposto criminoso, que por essa 

razão, costuma ter grande força probatória, as falsas memórias poderiam levar 

a enormes erros judiciários. 

E mais, diante de falsas evidências, ou da mera menção de que elas existem, 

é possível que indivíduos acreditem ter cometido atos que não realizaram. Vários 

estudos demonstraram que diversas formas de evidências falsas podem fazer 

com que as pessoas não só acreditem, mas confessem coisas que nunca fizeram. 

Alguns desses estudos mostraram que testemunhas mentirosas e vídeos falsos 

podem levar a confissões de atos nunca praticados, e até mesmo sem exibir 

essas falsas evidências, apenas alegando-se a sua existência (NASH; WADE, 

2008). 
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Robert Nash e Kimberley Wade (2008) afirmam que isso tem relevância 

em julgamentos norte-americanos, pois os interrogadores podem, legalmente, 

tentar extrair confissões fabricando evidências ou dizendo aos suspeitos que 

elas existem. Mas, mesmo em países nos quais não seria ético utilizar falsas 

provas ou fazer menção a elas, conhecer esse mecanismo do cérebro de admitir 

como verdadeiros fatos que não foram vividos, como se se convencesse de um 

lapso de memória que não ocorreu, é relevante para a análise de depoimentos e 

testemunhos, pois as pessoas podem confessar o que não fizeram, sem acreditar 

que estejam mentindo.

Todas essas descobertas mostram que depoimentos e testemunhos podem 

não ser totalmente confiáveis. Decerto que essa simples afirmação não pode 

retirar-lhes a validade, é necessário fazer exames e testes nos interrogados para 

se chegar a essa conclusão em cada caso, além de que, nos autos, sempre se deve 

avaliar uma prova no conjunto com as demais.

Finalmente, a respeito da fixação e modulação das memórias, a neurociência 

ainda pode trazer mais uma contribuição aos julgamentos dos tribunais com 

o surgimento de fármacos para o melhoramento (enhancement) de memórias, 

que podem “aumentá-las” quando forem necessários maior detalhamento e 

precisão, ou suprimi-las, quando se desejar diminuir o sofrimento de uma pessoa 

(GOODENOUGH; TUCKER, 2010). A despeito de essas drogas ainda estarem sob 

estudo, a sua utilização também poderia encontrar limites éticos.

3. Bases neurais dos juízos morais: subsiste a noção de livre-arbítrio?

Os juízos morais têm base neural. Alterando a base neural, seria possível 

distorcer ou modificar os juízos morais de uma pessoa. De início, percebeu-se isso 

analisando pacientes que apresentaram drásticas mudanças no comportamento 

social após terem sofrido lesões cerebrais (MOLL NETO; OLIVEIRA-SOUZA; 

ZAHN, 2008). Mas qual a importância disso para o direito?

Jorge Moll Neto (2003), ao discorrer sobre a relevância do tema, no resumo 

da sua tese de doutorado, diz que os seres humanos são dotados de “um sentido 

natural de justiça que permeia grande parte das nossas interações sociais” e 

que “esse ‘sentido moral’ é tão amplo e automático que, muitas vezes, dele não 

nos apercebemos como fundamental para nosso raciocínio e decisões do dia-a-

dia, ou nos meandros do funcionamento de sistemas legais, políticos e sociais”. 

Ou seja, permeia o sistema jurídico um conjunto de sentidos de justiça, ou de 

julgamentos morais coletivos, que elegem os valores a serem resguardados pela 

lei. 

E mais do que isso, todo o direito está estruturado sobre a idéia de que 

as pessoas são dotadas de livre-arbítrio, e, por isso, são responsáveis por 

suas escolhas. Dessa forma, se agirem em desrespeito à lei, sofrerão a sanção 

prevista. Mas, e se não forem efetivamente livres em seus julgamentos morais? 
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Filosoficamente, de um lado, poderia se discutir a capacidade e a responsabilidade 

dos infratores. De outro, também poderia se questionar as decisões daqueles 

que julgam, sejam os juízes, jurados, ou toda a sociedade que reprova ou não 

determinado comportamento.

Parece ser possível alterar os julgamentos morais, o senso de justiça, 

manipulando as bases neurais dos indivíduos. E isso até mesmo sem realizar um 

procedimento invasivo, sem que seja necessário causar lesões cerebrais.

É o que a pesquisa de Young et al (2010) fez: aplicando um campo magnético 

em uma determinada região do cérebro, por meio de estimulação magnética 

transcraniana (TMS – transcranial magnetic stimulation) próxima a uma região 

específica da cabeça dos sujeitos de pesquisa, foi interrompida a função daquela 

região do cérebro, influenciando os julgamentos morais dessas pessoas, que, 

sem a ativação do campo magnético, julgavam as situações morais apresentadas 

de outra forma.

Traduzindo para linguagem mais acessível o que significam os resultados 

dessa pesquisa, a equipe de Suzana Herculano-Houzel explica que:

“De acordo com um estudo recém-publicado na revista americana PNAS, um 

ímã aplicado ao lugar certo da cabeça, no momento certo, é capaz de afetar 

sua capacidade de fazer julgamentos morais, ou seja, decidir o que é certo ou 

errado. Como resultado, a pessoa ‘magnetizada’ fica menos propensa a condenar o 

comportamento de pessoas que tentam causar o mal a alguém, mas não conseguem” 

(E SE UM ÍMÃ PUDER AFETAR O SEU JULGAMENTO MORAL?, 2010).

Acredita-se que essa parte do cérebro, cuja atividade elétrica dos neurônios 

foi perturbada nos experimentos pela aplicação do campo magnético, seja 

necessária para que se avalie a intenção dos atos de outras pessoas (E SE UM 

ÍMÃ PUDER AFETAR O SEU JULGAMENTO MORAL?, 2010). Ora, a avaliação 

da intenção é de grande importância ao direito, que pune não apenas as ações 

bem-sucedidas, mas também as condutas que não conseguiram alcançar o 

objetivo desejado pelo agente, mas que foram realizadas com esse fim, como é o 

caso da tentativa de homicídio. Se, como é o caso da pesquisa, as pessoas podem 

perder a capacidade de avaliar as intenções dos outros com a ativação de um 

forte campo magnético, seus julgamentos morais, nessas condições, ficariam 

prejudicados.

Indo mais além, se lesões cerebrais, ou até mesmo um campo magnético 

(devidamente ajustado e direcionado), podem alterar os julgamentos morais, 

filosoficamente, pode-se discutir a liberdade de pensar, decidir e agir, o que 

colocaria em xeque algumas bases do sistema legal. 

Uma vez que estamos ligados aos nossos corpos, e que nossas memórias, 

emoções e juízos morais têm base neural, não haveria, a rigor, absoluto livre-

arbítrio, pois as bases neuronais podem ser manipuladas, modificando nosso 

sentido moral, emoções e memórias (memórias estas que dariam as informações 
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que servem de substrato para nossas ações).

No entanto, parece-nos que não há valor, nem mesmo a liberdade, que seja 

absoluto, nem por si mesmo, e nem se concebido dentro de contextos históricos, 

sociais e culturais. O direito trabalha com ficções, ou seja, presume-se o livre-

arbítrio como absoluto, a despeito de sua limitação fisiológica, até prova em 

contrário. Da mesma forma, presumem-se as pessoas capazes para a realização 

de atos, julgamentos e escolhas, afora exceções legais, que podem depender de 

dilação probatória. 

Assim, acredita-se que tais descobertas da neurociência não exterminam 

a validade do sistema jurídico, mas criam reflexões filosóficas sobre suas 

bases, desnudam a ficção que há por trás de seus dogmas, e estabelecem novas 

possibilidades fáticas e perspectivas probatórias.

4. Interações cérebro-máquina

Adauto Novaes, ao tratar da “ciência no corpo”, chama a atenção para 

o fato de que os avanços científicos “trazem em si problemas na ordem do 

pensamento, da ética, da política e de fenômenos culturais jamais pensados: 

dogmas, filosofias, maneiras de explicar o homem e o mundo são postos em 

questão” (NOVAES, 2003, p. 7). Diz que as descobertas da ciência apontam para 

uma enorme desordem mental, e, no plano jurídico, exemplifica com a questão: 

“as célebres noções de sujeito de direito e direito natural teriam hoje o mesmo 

valor diante da bioética, do biopoder e da biotecnologia?” (NOVAES, 2003, p. 7). 

Com o mapeamento do DNA, os estudos de células-tronco, os bebês de 

proveta, os transgênicos e as interações cérebro-máquina, decerto que a resposta 

não pode ser positiva. Nesse contexto, por fazerem parte de descobertas recentes 

da neurociência, abordaremos as interações cérebro-máquina.

Há muito convivemos com marca-passos e próteses das mais diversas: nosso 

corpo não é o mesmo de outrora e as interações corpo-máquina já fazem parte 

do cotidiano. No entanto, mais do que próteses cranianas para a recuperação de 

lesões, eis que surgem máquinas movidas por sinais cerebrais.

Miguel Nicolelis é conhecido por experimentos espetaculares que usam 

sinais de cérebros de macacos para fazer robôs se movimentarem (REGALADO, 

2010). O cientista já fez robôs andarem vários quilômetros, e partir de onde 

estava o macaco que enviava os sinais motores simplesmente pelo pensamento, 

mostrando que é possível, em suas palavras, libertar o cérebro do corpo. 

Essas pesquisas podem dar origem a uma nova geração de tecnologia: as 

neuropróteses, que poderiam restabelecer comportamentos motores nas pessoas 

que os perderam (NICOLELIS, 2011).

Voltando ao plano jurídico referido por Adauto Novaes (2003), com robôs 

se movendo em outros países por meio de sinais elétricos emitidos por primatas, 
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e, ao que parece, num futuro próximo, primatas humanos, o sujeito de direito, 

ou seja, a pessoa humana, continuaria a mesma? Para abarcar a nova realidade 

desse futuro próximo, de mentes sem corpos, ou corpos mecânicos controlados 

por mentes humanas fisicamente distantes, tradicionais noções jurídicas, como 

as de pessoa e de responsabilidade, teriam que ser repensadas. Caso contrário, 

como lidar com situações em que robôs, movidos pelo pensamento de alguém 

que está em lugar longínquo, cometessem ilícitos civis e até mesmo penais? 

Como provar o nexo causal do dano com a conduta daquele indivíduo que, 

de outro país, apenas envia, pelo pensamento, sinais motores ao robô? Como 

verificar a intenção do ato, e como decidir se houve culpa ou dolo? E se, em 

outro caso, as neuropróteses eventualmente não obedecerem aos desígnios da 

pessoa e causarem dano a outrem? Essa pessoa seria condenada pela falha na 

interface cérebro-máquina? E como o direito trataria as mudanças nas formas 

de comunicação humana e até mesmo de armazenamento de informações daí 

decorrentes?

Perguntas como estas, que parecem pertencer a um futuro distante, podem 

exigir soluções jurídicas em menos tempo do que se imagina. Mas, o que parece 

certo por ora, é que o direito terá que refletir sobre noções básicas jurídicas para 

continuar a regular com eficácia esse novo mundo de cérebros e máquinas.

Considerações finais

Falar em ímãs que modificam os julgamentos morais das pessoas, robôs 

comandados pelo pensamento, neuropróteses e rastreamento de psicopatias 

por imagens funcionais do cérebro, nos remete a cenas de filmes de ficção 

científica. No entanto, pelo caminhar das descobertas da neurociência, esse 

cenário imaginário vai se identificando com a realidade, e promete mudanças 

tão profundas na sociedade, que o direito, regulador das relações sociais, não 

poderia a elas ficar imune, e se deparará com importantes reflexões sobre 

seus dogmas. Mas, como o desenvolvimento científico não aguarda a reflexão 

jurídica, a neurociência já bate às portas dos tribunais, invadindo o conjunto 

probatório dos autos e o discurso de advogados e juízes pelo mundo. 

Como o direito lida com as intenções humanas, capacidade, culpabilidade e 

responsabilidade, os pontos de possíveis conexões entre direito e neurociência 

são múltiplos (WOLF, 2008). O presente artigo tratou apenas de algumas 

das diversas possíveis aplicações da neurociência no direito, sem propósitos 

exaustivos ou conclusivos. O objetivo foi apenas trazer o assunto para debate, 

propondo mais dúvidas do que respostas, se inserindo na ainda tímida literatura 

brasileira que procura provocar a comunidade jurídica para as descobertas da 

neurociência que prometem grande impacto no sistema legal.
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1. Introdução

O homem é um ser sociável por natureza e ao longo de sua evolução, 

buscou formas de conviver e organizar o poder político na sociedade, surgindo 

a democracia como a forma de governo que melhor atendeu às necessidades 

sociais.

O modelo ideal de regime democrático varia conforme a realidade de cada 

país.

Não existe modelo correto, atemporal e onipresente. A História presenciou 

a democracia ateniense, a democracia americana, a brasileira dos meados do 

século XX, a brasileira de hoje e assim por diante.

O desafio é destilar para cada caso concreto um regime que possa concatenar 

a representação política de milhões de pessoas, conciliar infindáveis interesses 

(econômicos, éticos, profissionais, de classe), satisfazer as necessidades mínimas 

da população (inclusive a de liberdade), montar um sistema que evite tanto 

quanto possível a corrupção, os desvios e a falsa representação do eleitorado, 

gerir um Estado provedor e que interfira o mínimo possível na vida das pessoas 

e que pese o menos possível nas costas dos contribuintes.

Constituindo como último desafio a conciliação da democracia eleita 

por um país específico com a democracia esperada pelos demais, vez que o 

mundo contemporâneo praticamente perdeu suas fronteiras com o advento da 

globalização.

2. Democracia

O conceito de democracia vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, 

buscando-se continuamente o modelo mais adequado com base nos vários 

sistemas de governo.

Montesquieu nos ensina que existem três espécies de governo, o monárquico, 

o despótico e o republicano. O primeiro é aquele em que um só governa segundo 

leis fixadas e estabelecidas; no outro, um só governa mas sem leis ou regras 

e, por final, o republicano, que é aquele em que o povo em conjunto, ou parte 

dele, possui o poder soberano, hipótese em que teremos uma democracia, e 

nesse aspecto o povo por vezes será o monarca, quando fizer uso do sufrágio 

para impor a sua vontade, e em outras o súdito (Montesquieu, 2004, p. 51/52).

Para Montequieu o princípio da democracia está na virtude2, e essa se faz 

extremamente necessária já que no governo popular aquele que faz executar as 

leis também a ela estará submetido e arcará com seu peso (Montesquieu, 2004, 

p. 62).

O princípio inspirador da democracia é a liberdade, liberdade enquanto 

capacidade de participar da produção de leis de aplicação coletiva que contudo, 

2 Para Montesquieu a virtude na 
república é o amor à pátria, ou seja, o amor à 
igualdade. É a virtude política e esta é a mola 
que faz mover o governo republicano. 2004, 
p. 39.
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incluam e não sacrifiquem os anseios da individualidade.

Giovanni Sartori diz que “todos os termos que entram significativamente 

na(s) definição (ões) de democracia foram modelados pela experiência e 

refletem o que aprendemos enquanto experimentadores ao longo da história. 

Argumentativamente, há muitas democracias possíveis, isto é, logicamente 

concebíveis; mas não há muitas historicamente possíveis.” (SARTORI, 1994, p. 

18)

Juan J. Linz define, de forma simplificada, democracia como “uma forma 

de governo da vida em uma pólis, na qual os cidadãos possuem direitos que são 

assegurados e protegidos.” (Linz, 1999, p. 29)

Segundo Simone Goyard-Fabre, o termo “democracia”, por sua etimologia, 

designa o poder do povo, e assim, podia ser definida, stricto sensu, no início. 

Hoje as democracias são regimes nos quais a vontade do povo é a fonte do 

poder.(Goyard-Fabre, 2003)

Norberto Bobbio considera como definição mínima de democracia, a 

oposição a todas as formas de governos autocráticos, caracterizada por um 

conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está 

autorizado a tomar as decisões coletivas e mediante quais procedimentos, com 

previsão e facilitação da participação, a mais ampla possível, dos interessados. 

(Bobbio, 2000, p. 30)

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a democracia é o sistema pelo 

qual “se procura realizar o ideal de fazer coincidir, no máximo possível, os 

governantes e os governados. Isto para que todo ser humano continue livre 

no Estado, sujeitando-se a um poder de que também participe”. (Ferreira Filho, 

2010, p. 108)

A definição mais célebre de democracia é a “fórmula de Lincoln”: “governo 

do povo, pelo povo e para o povo.”3

Ante as definições de democracia apresentadas pelos ilustres pensadores 

citados, verifica-se uma gama de teorias para caracterizar o processo democrático. 

Jacob Rowbottom afirma que alguns dão uma descrição mínima de 

democracia, como um processo para autorizar líderes políticos, por intermédio de 

eleições periódicas, enquanto outras teorias guardam uma visão mais otimista e 

apontam para um envolvimento maior dos cidadãos que afirmam suas decisões 

de forma coletiva. (ROWBOTTOM, 2010)

Dentre os diferentes – e não muito afastados – conceitos doutrinários, de qualquer 

forma, emergem os elementos liberdade e igualdade a nortear os rumos democráticos 

e a sua concretização mediante eleições livres e competitivas com amplos espaços 

para oposição. Estes últimos valores, aliás, por muito tempo sustentaram o sufrágio 

universal como a conquista maior da humanidade. (CAGGIANO, 2011)
3 Abraham Lincoln no discurso de 
Gettysburg em 19 de novembro de 1863.
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Não obstante as dificuldades, quanto à definição enfrentadas pela 

democracia, é consenso na maioria das civilizações modernas, ser a melhor 

forma de organização social. As regras formais da democracia introduziram 

técnicas de convivência, destinadas a resolver os conflitos sociais sem o emprego 

da violência, acompanha a renovação gradual da sociedade através do livre 

debate das idéias, da mudança das mentalidades e do modo de viver; é campo 

fértil para a fraternidade entre os indivíduos e para o desenvolvimento social.

Nos dizeres de Manoel Gonçalves (FERREIRA FILHO, 1974) “... a Democracia 

corresponde à força insopitável que move a Evolução”, perseguida por estadistas, 

políticos e revolucionários.

O trabalho árduo que resta para cada nação é definir o tipo de democracia 

melhor atende às vontades e anseios de seu povo.

3. Tipos de Democracia

Apontam-se dois tipos principais de democracia, a direta e a indireta ou 

representativa.

A democracia dos antigos era direta e a moderna é a representativa. O 

exemplo mais expressivo da democracia direta é a dos gregos antigos (Atenas), os 

criadores da própria democracia. Na Assembléia Popular, os cidadãos atenienses 

(homens detentores de um certo padrão mínimo de riqueza, excluindo mulheres, 

escravos, metecos [estrangeiros residentes] e estrangeiros visitantes) discutiam 

e deliberavam sobre todos os problemas do Estado e assuntos comuns em geral 

da sociedade ateniense.

Como bem observa o Professor Manoel Gonçalves, a democracia direta na 

atualidade não pode ser adotada por nenhum Estado, em razão da dificuldade 

em reunir milhões de pessoas para deliberarem sobre os assuntos do Estado e a 

incapacidade do povo para compreender os problemas técnicos e complexos do 

Estado-providência. (FERREIRA FILHO, 2010, p. 109)

Ante a impossibilidade de implantação de uma democracia direta, nos resta 

debater a democracia indireta ou representativa

A democracia representativa é um fenômeno moderno, historicamente 

vinculado à Guerra de Independência norte-americana e, mormente, à Revolução 

Francesa e à Assembléia Constituinte instaurada no desfecho dessa revolução 

(1789-1791), embora a concepção moderna de Estado remonte ao século XVI 

com Maquiavel. Os mais importantes teóricos da democracia moderna foram os 

iluministas franceses (Montesquieu, Rousseau, Voltaire). Entretanto, a prática 

oficial democrática moderna tem como pioneiros os norte-americanos, com seu 

primeiro Presidente tomando posse em 1789 (George Washington). A Declaração 

de Independência é de 4 de julho de 1776; e a Constituição original dos Estados 

Unidos (composta de um preâmbulo e sete artigos) foi ratificada em 17 de 
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setembro de 1787. Outros grandes homens atuantes na Guerra de Independência 

norte-americana e/ou na instalação e consolidação institucional da democracia 

moderna representativa foram Thomas Jefferson e Benjamin Franklin.

Nos dizeres de Rubens Beçak a democracia representativa por um lado, 

“...nasce com o viés da imperatividade da vontade do representado, no seu 

desenvolver, especialmente devido à evolução do parlamentarismo na Inglaterra, 

ver a desvinculação.”(Beçak, 2009)

4. Democracia Indireta ou Representativa

“A democracia indireta é aquela onde o povo se governa por meio de 

“representante” ou “representantes” que, escolhidos por ele, tomam em seu 

nome e presumidamente no seu interesse as decisões de governo. O modelo 

clássico de democracia indireta é a chamada democracia representativa.”(Beçak, 

2009, p. 111)

Foi concebida para legitimar a forma aristocrática de governo, com o povo 

dando o poder a uma minoria através de eleições. Montesquieu e Siéyès lançam 

os princípios do sistema representativo na Revolução Francesa.

A representação surge da ideia de que o Homem médio não tem preparo 

suficiente para deliberar as questões políticas, assim, para o bem da coletividade, 

tal tarefa devia ser entregue aos mais capacitados, que seriam os representantes 

do povo.

Na era Moderna o sistema representativo passou a ter contornos aristocráticos, 

uma vez que apenas uma minoria do povo tinha o direito de eleger uma minoria 

ainda mais restrita, que passava a deter o poder de representar e decidir o 

destino de todos.

Afigura-se, então, o sufrágio censitário, pois eram excluídos do sistema os 

menos abastados e as mulheres, do direito de votar e ser votado.

Somente no final do século XIX, surgem os sistemas baseados no sufrágio 

universal, cujo processo de universalização estende-se até meados do século 

XX.

Para Manoel Gonçalves, o sufrágio universal possibilitou que os representantes 

fossem escolhidos por todo (ou quase todo) o povo, uma democracia em que 

o povo se governa indiretamente por intermédio de representantes eleitos. 

(FERREIRA FILHO, 2010, p. 112)

JJ Canotilho afirma que o princípio da representação é baseado em três 

postulados: “1 – exercício jurídico, constitucionalmente autorizado, de “funções 

de domínio”, feito em nome do povo, por órgãos de soberania do Estado; 2 

-derivação direta ou indireta da legitimação de domínio do princípio da 

soberania popular; 3 - exercício do poder com vista a prosseguir os fins ou 
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interesses do povo.’’ (Canotilho, 7ª edição, 2ª reimpressão, p. 293)

Não obstante as distorções e dificuldades enfrentadas pela democracia 

representativa, essa ainda se apresenta como a primeira opção de implementação 

da democracia.

5. A Democracia Representativa do Século XXI

Um fato não mudou quanto à forma como a democracia é vista até os dias 

presentes, a democracia representativa continua sendo o modelo mais viável a 

ser implantado em qualquer país, especialmente naqueles que estão vivendo a 

maturação democrática.

Na democracia representativa, o poder é dado aos representantes pelo povo; 

o produto da decisão política deve corresponder à vontade e necessidade do 

povo, sob pena de ser contestado como se tem assistido no mundo árabe.

Com o fenômeno da Globalização e acessibilidade dos meios de informação, 

quase que em tempo real, as nações que não apresentam, mesmo que de forma 

distorcida, os elementos democráticos citados, será prontamente discriminada 

pela comunidade mundial.

Nesse cenário, as Nações enfrentam duas democracias representativas uma 

interna e outra externa. Na interna, o Estado deverá atender as exigências de 

seu povo e, na externa as expectativas da comunidade mundial, que por vezes 

se contrapõem.

Não obstante a democracia representativa; ser a primeira opção democrática, 

como já afirmado, inicia-se no prisma supra citado, os problemas da democracia 

representativa nesse século.

A ingerência mundial não respeita as peculiaridades de cada Nação, cujas 

especificidades influirão de forma direta na maneira de se exercitar a democracia 

representativa; os paradigmas utilizados por um país nem sempre são aplicáveis 

a outro.

A democracia deve ser instalada e amadurecida ao longo do tempo, é uma 

semente que deve ser plantada e cultivada pelo povo, é como uma planta que se 

transplantada já adulta não vingará.

Vemos hoje a tentativa de imposição dos países economicamente mais 

fortes do seu modelo democrático como o melhor; tal fato por vezes atropela o 

amadurecimento da democracia em países que estão iniciando seu cultivo.

Para Robert Dahl a democracia deve ter como pilares a inclusividade e a 

oposição. (DAHL, 2005)

De forma prática a inclusividade pode ser alcançada com relativa rapidez, 

bastando haver vontade legislativa; contudo, o povo que não está habituado às 
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consequências oriundas de sua escolha pode fazê-la de forma irresponsável ou 

desqualificada. No caso da oposição o cenário apresenta-se ainda mais nebuloso, 

pois depende do desenvolvimento de idéias e fortalecimento das instituições. 

A oposição, é indispensável para assegurar a participação tanto das maiorias 

quanto das minorias, o que não acontece da noite para o dia.

As democracias consolidadas devem servir de exemplo, não podem impor 

seu modelo pronto sob pena do naufrágio democrático em países que estão 

iniciando sua caminhada, exemplo atual é a invasão dos Estados Unidos no 

Iraque; há que haver a conjunção da vontade do povo com o que a comunidade 

mundial entende por boa democracia e haver o respeito do tempo necessário para 

implantação e maturação da democracia no país que inicia a sua experiência.

A Professora Mônica Herman Salem Caggiano traz à luz outra questão 

enfrentada pela democracia representativa na atualidade. A representação 

política está em crise uma vez que o povo não se contenta mais com o mero ato 

de votar escolhendo seus governantes, representantes que irão tomar as decisões 

políticas fundamentais. Os representados clamam por uma participação mais 

ativa e direta na produção das decisões políticas, com a garantia da possibilidade 

de discussão e deliberação (CAGGIANO). Nesse contexto vislumbra-se a 

democracia deliberativa.

Ronald Dworkin, que se debruça em uma democracia que poderíamos 

entender como consolidada4, critica as forças políticas; vez que essas carecem 

de um debate que parta de um fundamento comum, que na sua opinião são 

os direitos fundamentais. E mais, a desinformação, ignorância ou desinteresse 

dos cidadãos tem tornado esse debate medíocre, sem capacidade de alcançar 

o objetivo maior da democracia. Não obstante essa constatação, Dworkin 

reconhece que a melhor forma de governo continua sendo a democracia, 

preferencialmente a associativa, e apresenta sua proposta expondo que: “Baseio-

me nessas dimensões da dignidade para argumentar a favor de posições políticas 

que creio que hoje constituem a melhor interpretação do liberalismo. Sobretudo, 

entre outras teses, que qualquer teoria adequada dos direitos humanos exige 

que uma nação não prejudique nada do mesmo modo que suas leis e tradições 

proíbam prejudicar aos seus próprios cidadãos; que somente um Estado laico 

tolerante respeita a responsabilidade pessoal de seus cidadãos na eleição de 

seus valores éticos; que um Estado legítimo deve perseguir a igualdade ex ante 

mediante um sistema impositivo inspirado no antigo ideal político de um seguro 

coletivo; e que a democracia requer uma cultura de respeito e de debate político, 

e não somente a simples regra da maioria.” (DWORKIN, 2008)

Nadia Urbinati considera que a democracia representativa é uma forma 

de governo original, uma alternativa à democracia direta, que cria governo 

limitado e responsável, que não é nem aristocrática nem substituta da democracia 

direta, mas uma forma da democracia se recriar e se aprimorar. Uma teoria da 

democracia representativa envolve uma revisão da noção de representação e da 

4 Ronald Dworkin discute a 
política dos Estados Unidos em seu livro Is 
democracy possible here?
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concepção moderna de soberania popular, que conteste o monopólio da vontade 

na definição e na prática da liberdade política. Marca o fim da política do 

sim ou não, e o início da política como uma arena de opiniões contestáveis e 

decisões sujeitas à revisão a qualquer tempo. (URBINATI, 2006 p. 191-228)

A democracia representativa, hoje, é um retorno da doutrina de Rousseau.

Rousseau no século XVIII concorda que a democracia direta era para os 

deuses, portanto os homens deviam se contentar com a democracia representativa.

A decisão política na obra de Rousseau é a vontade geral, ela é formada 

pela colheita e somatória de todas as vontades particulares. O filósofo hostiliza 

as sociedades parciais que eram os partidos políticos, entes de intermediação. 

Rousseau quer que todos os indivíduos da sociedade sejam ouvidos. (ROUSSEAU, 

2010)

Para Nadia Urbinati, a democracia representativa deve ser assim entendida 

como em Rousseau, isso quer dizer uma democracia consociativa ou pluralista, 

um modelo de democracia que autoriza a participação de todo tipo de elemento 

social. A proposta de democracia nos moldes de Nadia conduziria a um reforço 

de instrumentos para garantir o pluralismo. Liquidaria o monopólio dos partidos 

quanto às candidaturas, admitindo candidaturas apoiadas pela sociedade civil, 

não aceita propostas de voto distrital ou distrital misto. É uma alternativa 

à proposta de democracia deliberativa. Pretende o reforço da democracia 

representativa ponderada, que não é a representação como nós a conhecemos, é 

mais ampliada. (URBINATI, 2006)

6. Conclusão

O homem enquanto ser social sempre buscou a melhor forma de se organizar, 

constituindo a democracia a opção perseguida e adotada ao longo dos séculos.

A premissa da democracia é a liberdade.

Verifica-se que a democracia trilha um caminho de constante mutação 

e evolução, no sentido de acompanhar as mudanças sociais. Surgiu como 

democracia direta e desdobrou-se na modernidade em várias outras. Cita-se 

como exemplo a democracia representativa, a democracia formal, a democracia 

procedimental, a democracia pelos partidos, a democracia participativa, a 

democracia consociativa e a democracia deliberativa, sendo que a democracia 

representativa apresenta-se como a primeira escolha democrática.

Muito embora a democracia representativa esteja presente nos países 

democráticos, mesmo que de forma distorcida, percebe-se que ela está em 

crise e transformou-se em alvo de crítica para os estudiosos, que não mais se 

contentam com a forma pura da democracia representativa, em razão de não 

atender aos anseios sociais contemporâneo.
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Em verdade, a democracia representativa deverá fundir-se com outras formas 

de democracia para atender às necessidades sociais de um mundo globalizado. 

Cada país, em razão de suas peculiaridades, deverá definir a equação somatória 

de democracias a serem fundidas com a democracia representativa.
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Arbitragem  e Administração  
Pública 

Antonio Fernando Costa Pires Filho1

RESUMO
A intensidade da vida moderna gera inúmeras situações que requerem rapidez e 
eficiência. A arbitragem é solução viável para controvérsias envolvendo particulares e 
Poder Público, porque relativizamos o monopólio da Justiça Estatal em busca de solução 
técnica e célere, homenageando a consensualidade das partes. Nem todo direito público 
é indisponível. Quando a Administração contrata em pé de igualdade com o particular 
está colocando em jogo direitos patrimoniais, perfeitamente discutíveis na seara da 
arbitragem. A doutrina e jurisprudência vêm neste passo.

PALAVRAS-CHAVE
Arbitragem – Administração Pública – Poder Público – Contratos – Direitos Disponíveis 
– Direitos Indisponíveis – Consensualidade

SUMÁRIO
Introdução. 1.  Arbitragem e agências reguladoras. 1.1.  Solução de conflitos e contratos 
de concessão. 1.2. Agência reguladora somente enquanto terceira interessada em 
processos arbitrais entre particulares (concessionários). 2.  Arbitragem nas concessões. 
2.1. Previsões de cláusula arbitral em legislação específica de concessões. 2.1.1.  Energia 
elétrica. 2.1.2.  Petróleo e gás. 2.1.3.  Telecomunicações. 2.1.4 . Transportes terrestres 
e marítimos. 3. A necessidade de previsão da arbitragem no edital de licitação das 
concessões. 3.1. E se os contratos de concessão forem contratos de adesão? 3.2. 
Arbitragem “ad hoc” nas concessões. 3.3. Cabe arbitragem por equidade nos litígios 
envolvendo concessões? 3.4. Qual a lei substantiva e processual aplicável nas soluções 
arbitrais em contratos de concessões? 3.5. Interesse de terceiros no litígio entre 
concessionária e administração pública. Conclusões.  Referências.

1 Mestrando em Direito da 
Sociedade da Informação pelo Centro 
Universitário UniFMU em São Paulo
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Introdução

Já se superou a posição de que não cabe arbitragem entre entes privados 

e Administração Pública. Se os direitos forem disponíveis, como, por exemplo, 

reajustes de tarifas, a própria Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) prevê o uso do 

instituto. As diversas leis de concessões preveem o uso da arbitragem, desde que 

concordes ambas as partes (Lei nº 11.196/05 e Lei nº Lei nº 8.987/95).

O STF, no Agravo de Instrumento nº 52.181 (j. 14.11.73, RTJ 88/382), já se 

posicionou favoravelmente ao uso da arbitragem em questões envolvendo a 

Administração Pública2. O STJ, em três ocasiões, assentou que é perfeitamente 

possível o uso da arbitragem nesses casos (RE 612.439/RS – energia elétrica – 

sociedade de economia mista e sociedade privada; RE 606.354/RS e AInoMS 

11.308/DF).

A Administração Pública, todavia, precisa firmar consensualmente o 

compromisso de se submeter à via arbitral. Do contrário, as lides continuam a ser 

solvidas pelo Poder Judiciário. Se o Poder Público resolve aderir à arbitragem, 

deve agir com boa-fé, abstendo-se, futuramente, de arguir sua condição de ente 

estatal. A própria Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92) prevê a honestidade na 

conduta do administrador público (art. 11).

O Judiciário tem reprimido esse tipo de conduta, que configura venire 

contra factum proprium. Se o Estado firma cláusula compromissória, então 

deve submeter-se à arbitragem. A exceção, como veremos, são questões de 

competência própria do Estado, como edição de normas reguladoras e aplicação 

de sanções. Estas, por serem funções típicas de Estado – indisponíveis – não 

podem ser submetidas à arbitragem.

O TCU, ainda nos dias de hoje, mostra-se reticente à arbitragem envolvendo 

o Poder Público (PEREIRA; TALAMINI, 2010, p. 16).

Mas nada impede, realmente, que o Poder Público participe de julgamento 

arbitral quando a questão seja de direitos disponíveis. Ficam excluídas as questões 

de Estado. As questões meramente patrimoniais, todavia, não necessitam da 

intervenção do Judiciário, e este vem mantendo as sentenças arbitrais quanto 

ao mérito.

Se o Estado pode contratar na órbita privada (um aluguel, p. ex.), parece 

lógico que possa submeter seus interesses meramente patrimoniais à arbitragem. 

A disponibilidade de interesse patrimonial não se confunde com disponibilidade 

de interesse público (este sim, indisponível).

O uso da arbitragem com o Poder Público num dos pólos da relação 

homenageia, outrossim, o princípio da eficiência e celeridade (PEREIRA; 

TALAMINI, 2010, p. 19). O próprio artigo 173, parágrafo 1º, inciso II, CF, parece 

conduzir a Administração Pública para a arbitragem, ou seja, para a seara privada 

quando, evidentemente, os interesses em jogo forem meramente patrimoniais.

2 AI 52.181, STF, j. 14.11.73, acesso 
no sítio www.stf.jus.br, em 29.05.11, no link 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
listarJurisprudencia.asp?s1=%2852181 %2EN
UME%2E+OU+52181%2EACMS%2E%29&ba
se=baseAcordaos
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1. Arbitragem e agências reguladoras

O tema envolvendo as agências reguladoras, como ANATEL, ANEEL, etc, 

e, no outro pólo, um particular, em litígio arbitral, ainda é incipiente. Não 

há nenhum julgado neste sentido. Tem-se julgados, isso sim, sobre a agência 

reguladora funcionando como árbitro, em alguns casos esparsos, mas isso 

merece censura por parte da doutrina, eis que a agência reguladora estaria, 

em verdade, funcionamento como Órgão Administrativo Julgador, e não como 

terceiro desinteressado, escolhido pelas partes. Estaríamos diante de Processo 

Administrativo, e não Arbitragem. O tema envolvendo a agência reguladora 

como parte do litígio arbitral ainda é novo.

Essas agências reguladoras têm natureza autárquica, criadas por lei, e têm 

papel de regulação das atividades a elas afetas. São tipicamente estatais, mas a 

diferença básica em relação a uma autarquia é que possuem mais autonomia, 

não submetendo suas decisões e aplicação de sanções a Ministérios ou outros 

Órgãos superiores. É a autonomia em relação ao Poder Central. Alguns até mesmo 

defendem a passagem de Estado Social para o Estado Regulador (PEREIRA; 

TALAMINI, 2010, p. 21).

As agências reguladoras exercem as seguintes competências: a) 

NORMATIZAÇÃO; b) FISCALIZAÇÃO; c) APLICAÇÃO DE SANÇÕES; d) 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS.

As agências reguladoras emitem normas gerais, que devem ser conformes à 

Constituição e às leis. Detêm, pois, inequívoca capacidade normativa. Algumas 

agências reguladoras preveem a participação popular (participação social) na 

produção normativa – consultas e audiências populares.

Pois bem, as normas gerais editadas e que geram conflitos podem ser 

submetidas à via arbitral, desde que concordes três requisitos: a) é necessário que 

as normas gerais produzam efeitos concretos; b) sua edição não seja confundida 

com o ato de fiscalização; c) os direitos devem ser disponíveis.

Num desequilíbrio econômico-financeiro dum contrato de concessão, com 

necessidade de recomposição e sem direitos indisponíveis discutidos, a agência 

reguladora pode aderir à arbitragem. Então, o mesmo raciocínio aplica-se 

na questão das normas gerais ou regulatórias (emissão de normas de efeitos 

concretos): se gerarem conflitos relacionados a direitos disponíveis, pode-se 

acionar o árbitro eleito pelas partes. Se um ato normativo geral atingir o equilíbrio 

de um contrato, pode a questão ser solucionada pela via arbitral (por exemplo, 

um ato normativo que imponha mudança de fornecimento de equipamentos a 

uma empresa, não previstos no edital, gerando custos excessivos) (PEREIRA; 

TALAMINI, 2010, p. 26).

O que não é possível é o ingresso do árbitro no exame de conveniência do 
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ato, para corrigir opções regulatórias. Não cabe o controle da opção regulatória. 

Assim, o uso da arbitragem no tocante às normas regulatórias deve se dar 

somente quanto aos efeitos patrimoniais da atuação regulatória.

Ainda, pode a norma geral ou regulatória ser declarada nula pelo Tribunal 

Arbitral se em desconformidade com relação à Constituição, pois até mesmo a 

Administração Pública pode rever sua atuação, anulando a norma. Os efeitos 

gerados pela norma inconstitucional são passíveis de análise por parte do árbitro, 

afastando-se dita norma. O mesmo é comumente observado no Judiciário: 

este não se substitui à Administração, porém invalida a atuação concreta da 

Administração que destoe da Constituição e das leis.

Quanto à competência sancionatória, parece claro que não pode ser 

submetida à arbitragem, por revelar autêntica competência estatal. Não se trata, 

nunca, aqui, de direito disponível. As normas impostas à Administração Pública 

(e o dever de apenar das agências reguladoras) são de conduta, das quais a 

agência não pode abrir mão.

Se o particular envolvido no rompimento de um contrato sentir-se 

prejudicado pela aplicação de uma sanção, só poderá valer-se do Judiciário, 

mesmo que o mérito da questão tenha sido submetido à via arbitral. A aplicação 

da sanção fica de fora da apreciação do árbitro.

A composição quanto à sanção, por envolver direito indisponível, não 

poderá ocorrer, o que não invalida, de outra banda, a ocorrência da perícia 

arbitral para apuração do quantum ou de fatos que influem na conduta. É 

evidente que o poder de polícia não pode ser transacionado, mas a perícia 

arbitral pode verificar a existência da conduta que gerou a sanção, valores, 

etc. O que não é viável é a delegação da aplicação ou não da sanção a terceiro 

(árbitro), uma vez que a competência é indelegável.

A aplicação de sanções não pode ser revista na via arbitral. Uma vez aplicada, 

pode o sujeito recorrer administrativamente, em processo administrativo regular, 

ou tentar a via judiciária caso não obtenha sucesso, pois não haverá recurso 

hierárquico a superior, dada a independência da agência reguladora.

Ademais, lembramos da autoexecutoriedade inerente a todos os atos 

administrativos. A agência reguladora não depende de terceiros para, verificada 

a falta, aplicar a sanção. 

Todavia, a agência pode rever seu ato e até mesmo promover o consenso, a 

transação. Sim, pois o consenso entre as partes é a meta. A legislação consagra 

os “acordos substitutivos” como ajustes de conduta (exemplo: parágrafo 1º, do 

artigo 29, da Lei nº 9.656/98 – ANS pode firmar compromisso de ajustamento 

de conduta). De se notar que a transação (consensualidade) está até mesmo 

presente na seara penal, na Lei nº 9.099/95. A Administração pode buscar menos 

o caráter punitivo e mais o caráter finalístico da atividade sancionatória. A Lei 
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nº 8.884/94, em seu artigo 53, prevê que a qualquer momento a Administração 

Pública (o CADE) pode firmar compromisso de cessação de prática lesiva, sempre 

que entender que tal atinge os fins protegidos por lei.

Salientamos, porém, que a prática da atuação consensual depende de 

autorização em lei específica. Sem a previsão legal, a sanção será aplicada sem 

revisão do árbitro (por óbvio, não fica excluída a ampla defesa do apenado 

na esfera administrativa). O fato de existir margem, concedida por lei, para 

consensualidade (atenuação de uma sanção ou firmamento de um compromisso), 

não conduz, repetimos, à possibilidade da via arbitral no campo da competência 

para aplicar sanções, justamente por ser este um poder-dever. A mitigação, 

se ocorrente, deriva sempre de previsão legal. No campo da competência 

sancionatória não há espaço para a arbitragem.

Pois bem, a solução dos conflitos entre os agentes regulados propriamente 

ditos, ou entre esses e a agência reguladora permite a arbitragem.

Em primeiro lugar, vemos com certa frequência a própria agência reguladora 

funcionando como árbitro e dirimindo litígios. Veja-se a previsão expressa na Lei 

nº 9.427/96, da ANEEL, que diz que compete à agência dirimir as divergências 

entre as concessionárias, produtores e consumidores (art. 3º). À ANATEL cabe 

compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras de serviços 

de telecomunicações (art. 19, da Lei nº 9.472/97). O mesmo ocorre com a ANP 

(art. 20, da Lei nº 9.478/97).

A doutrina não vê com bons olhos a atuação das agência como cortes 

arbitrais (PEREIRA; TALAMINI, 2010, p. 36).

Diz-se que as agências reguladoras não se despem da qualidade de 

Administração quando julgam, como árbitros, litígios entre particulares. Sempre 

atuarão como Estado, e não à margem do Estado, que é o que, em última análise, 

a arbitragem requer. Ademais, a função de Corte Arbitral não é típica de Órgão 

Administrativos, não se poderia admiti-la. O árbitro deve ser aquele terceiro 

investido pelas partes nos moldes da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96).

A composição entre particulares (concessionárias) levada a efeito pelas 

agências reguladoras, pois, não é autêntica arbitragem. A decisão desenrola-

se num autêntico Processo Administrativo, que não pode ser confundido com 

processo arbitral. A decisão da agência está, sim, sujeita à revisão judicial, o 

que lhe retira o caráter de decisão arbitral. E, mais, no contrato de concessão 

assinado, se prevista a atuação da agência reguladora como árbitro, a isto o 

particular pode não querer ter aderido (típico caso de contrato de adesão). 

Caberia à parte impugnar o edital de licitação para contestar essa cláusula que 

prevê a agência reguladora funcionando como Corte Arbitral, pois a imposição 

retira a consensualidade.

A Administração, como árbitro, não pode se despir das qualidades e 
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competências de Administração, para investir-se dos poderes e prerrogativas dos 

árbitros da Lei de Arbitragem. A submissão à arbitragem não pode prescindir 

da voluntariedade das partes, manifestada pelo compromisso arbitral, e este não 

pode assumir caráter de adesão. Esta manifestação de vontade não está, por 

exemplo, no processo administrativo. Realmente, a falta de voluntariedade e a 

falta de normas próprias da arbitragem na atuação administrativa como Corte 

Arbitral maculam o julgamento final das agências reguladoras.

Como consequência, teremos verdadeiro Processo Administrativo, e não 

arbitral, passível de revisão judicial. Alguns denominam a atividade de “atividade 

administrativa arbitral” (PEREIRA; TALAMINI, 2010, p. 39).

Há quem considere que a agência reguladora, por ser técnica, atuaria, 

sim, como árbitro, em função parajurisdicional, em substituição à jurisdição. 

O conhecimento técnico específico seria uma vantagem para investir a agência 

reguladora na função de árbitro, desde que esta observasse os preceitos da Lei 

de Arbitragem, e não o processo administrativo, e preceitos jurisdicionais, como, 

por exemplo, o princípio da inércia.

Mas a posição não se sustenta, pois as decisões das agências reguladoras 

serão sempre administrativas e, portanto, passíveis de revisão por parte do 

Judiciário, enquanto que a decisão arbitral é definitiva. Ademais, é impossível 

submeter-se à Administração Pública ao princípio da inércia, uma vez que sua 

atuação é obrigatória na defesa do interesse público. De molde a defender o 

interesse coletivo, a agência reguladora não fica, nunca, inerte: ela age. Assim, 

não pode ser árbitro.

Realmente, mesmo que se instaure um “litígio arbitral” com uma 

agência reguladora como árbitro, tratar-se-á, verdadeiramente, de processo 

administrativo, passível, sempre, de revisão judicial.

A posição das partes no processo civil é igual. No processo administrativo 

(supostamente arbitral) não, a Administração Pública (agência reguladora) estará 

sempre acima, pois isso decorre da proteção do interesse público. Não há igualdade 

entre o particular (concessionária) e o juiz arbitral (Poder Público – agência 

reguladora) quando a agência funcionar como Corte Arbitral. Ainda, o processo 

judicial (processo civil) pode não necessariamente buscar o interesse público 

(pode apenas resolver lides particulares), enquanto o processo administrativo 

está adstrito ao interesse público. Por fim, no processo administrativo vigora o 

informalismo, o que não ocorre no processo judicial ou arbitral.

Uma outra situação poderia ser vislumbrada: a agência reguladora como 

árbitro num litígio entre dois concessionários regulados (agentes regulados).

Admite-se a submissão à agência reguladora de litígios entre concessionários 

de serviço público. Todavia, apenas no que diz respeito à regulação do setor. 

A Administração Pública pode funcionar como “juíza administrativa”, em 



93

II Colóquio  Arbitragem  e Administração  Pública

VOLUME 2PARTE B

processo administrativo, em casos de conexão de telefonia (por exemplo, 

ANATEL), mas jamais num litígio envolvendo compra e venda de um imóvel 

entre dois concessionários, ou reajuste de tarifas. Em tais casos, quando não se 

questiona a prestação dos serviços como relevante para o interesse público, mas 

simplesmente conflito alheio à esfera administrativa, as partes devem buscar a 

arbitragem, e não o julgamento administrativo. 

1.1. Solução de conflitos e contratos de concessão

A Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95 – art. 23) prevê modo amigável de 

solução de conflitos (inc. XV, art. 23). Com a Lei nº 11.196, foi introduzido 

o artigo 23-A na Lei de Concessões, prevendo expressamente a arbitragem. 

A Lei das PPPs (Parcerias Público-Privadas – Lei nº 11.074/04) também prevê 

expressamente o uso da arbitragem, assim como a Lei nº 10.848/04 para o 

setor de energia elétrica (a CCEE – Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica funciona como árbitro). No setor de telecomunicações, a Lei nº 9.472/97 

prevê expressamente a arbitragem. No setor de transportes aéreos e aquáticos, 

regulados pelas agências ANTAQ e ANTT, prevê-se expressamente a arbitragem 

(Lei nº 10.233/01). No setor de petróleo, há previsão expressa de arbitragem na 

Lei nº 9.478/97 (art. 43).

Esse campo dos contratos entre particulares (concessionários) e o Poder 

Público é o que mais gera conflitos. Os contratos denotam, realmente, relação 

contratual pura, embora mitigada pelas regras de interesse público nos contratos. 

Os longos prazos, as tarifas, o desequilíbrio econômico-financeiro são alguns 

pontos que suscitam controvérsias nesses contratos entre particulares e à 

Administração Pública. Assim, frequentemente surgem problemas atinentes à 

interpretação e aplicação dos contratos.

O mesmo dito acima para solução de controvérsias entre agências 

reguladoras e particulares vale aqui: os direitos devem ser disponíveis e de 

cunho patrimonial. Admite-se arbitragem para reajuste de tarifas, recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro, avaliação de bens reversíveis para fins 

de indenização do particular (concessionário), enfim, aspectos claramente 

econômicos do contrato de concessão.

Note-se: o direito de revisão de preços não está submetido à arbitragem, 

entanto a estipulação do quantum está. O dever de revisão, contudo, pode estar 

submetido à arbitragem se o contrato previu a revisão em função de eventos 

objetivos, como variação de preços de mercado.

A adoção da arbitragem, nesses casos entre concessionários e Poder Público 

ou entre concessionários e fornecedores particulares, deve estar previsto no Edital 

de Licitação, que inclusive pode ser impugnado. Sem consensualidade não pode 

haver arbitragem. Igualmente restará excluída a arbitragem se o litígio envolver 

sanções ou normas gerais, tratadas acima, pois são competência inderrogável 
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do Poder Público. O litígio que envolva direitos disponíveis e indisponíveis ao 

mesmo tempo não poderá ser solvido na via da arbitragem (a não ser que o 

Poder Público reconheça que a norma geral afastada pelo Tribunal Arbitral não 

gera efeitos em relação à norma em si, e que, quanto à sanção, o próprio Poder 

Público, ao analisar a sentença arbitral, a revogue).

Outro problema, como aventado acima, é que muitos contratos de concessão 

já preveem a cláusula de arbitragem como único meio de solução de litígios, 

aos quais os concessionários simplesmente aderem (verdadeiros contratos de 

adesão). A cláusula arbitral (cláusula compromissória) passa a ser obrigatória 

(pelo menos para muitos pontos do contrato).

A sujeição do particular que ganha a licitação e assina um contrato pré-

redigido suprime a voluntariedade (consensualidade) necessária à escolha da 

arbitragem?

Nos contratos de consumo regidos pela Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa 

do Consumidor, essa cláusula é repudiada e inválida (inc. VII art. 51: são nulas 

de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória da 

arbitragem).

A solução parece estar na impugnação do Edital. Se o concessionário 

concordar, não há empecilho. Se a impugnação for mal sucedida, resta-lhe a 

concordância, pois as definições pré-estabelecidas estão em todos os contratos 

de licitação da Lei nº 8.666/93. Se as cláusulas são compatíveis com a legislação, 

e visam ao interesse público, nada há de errado. O regime dos contratos 

administrativos impõe clausulas pré-definidas. Diz-se que isto é normal. 

Todavia, a adesão a um contrato pré-definido sem chance de impugnação não é 

compatível com a Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96).

O Supremo Tribunal Federal, em 2006, na ADIN 3.100/DF (Rel. Min. Gilmar 

Mendes – j. 11.10.2006, DJU 20.10.2006)3, posicionou-se favoravelmente à 

obrigatoriedade da cláusula de adesão de arbitragem a ser levada pela CCEE – 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica num contrato de concessão. A 

tendência do Supremo Tribunal Federal parece ser no sentido da validade da 

cláusula pré-definida.

1.2. Agência reguladora somente enquanto terceira interessada em 
processos arbitrais entre particulares (concessionários)

Podem as agências reguladoras intervirem, na condição de interessadas, nos 

processos arbitrais instaurados entre concessionários particulares?

Parece que somente pode haver a intervenção quando o conflito questionar 

a aplicação de normas reguladoras, de cuja aplicação a agência esteja legalmente 

incumbida. Há decisões arbitrais que podem vir a afetar o interesse público, 

como meio ambiente ou direito de concorrência, e, nesses casos, parece claro 

3 ADIN 3.100/DF, j. 11.10.06, 
acesso no sítio www.stf.jus.br, em 29.05.11, 
no link http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=491804
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que a agência reguladora pode intervir, para dar cumprimento à lei. E, se a 

decisão versar sobre a norma reguladora em si, a agência participará na condição 

suprema de ente público, podendo levar a questão ao Judiciário posteriormente, 

eis que se trata de competência normativa e, portanto, interesse indisponível.

Mas, em outros casos envolvendo agentes privados, tais como litígios sobre 

imóveis ou repasse de valores, a agência reguladora carece de interesse para 

intervir. Isto deriva da autonomia da vontade das partes. Os concessionários 

são livres para convir quanto à adoção da arbitragem, e não se pode impô-la 

às agências reguladoras ou a terceiros de qualquer sorte. A sentença arbitral 

afetará apenas as partes envolvidas, e não a terceiros.

O Tribunal Arbitral pode entender que é caso de litisconsórcio necessário, 

convidando a agência reguladora para integrar a lide. Mas, se esta recusar, o 

processo deve ser extinto nos termos do parágrafo único, do artigo 47, do CPC. 

Se se chegar à conclusão de que a agência reguladora deveria participar do 

processo, mas não o fez, extinguindo-se o processo arbitral, pode ser o caso de 

questão que nem deveria ter sido submetida à arbitragem.

Assim, para a participação da agência reguladora como terceiro é necessária: 

a) a verificação do objeto do litígio (este deve repercutir no setor controlado 

pela agência); b) a agência não pode ser obrigada a participar. A agência pode 

manifestar interesse, desde que os direitos sejam disponíveis e que ela não 

renuncie às suas competências (como, por exemplo, abrir mão de competências 

sancionatórias).

Se se verificar que a agência deve participar da arbitragem com interesse 

direto, aí já não mais será na condição de terceira interessada, mas de parte. 

Mas, nada impede a participação como terceira ou amicus curiae, fornecendo 

memoriais, formulando alegações e esclarecendo questões técnicas ao árbitro, 

nas condições acima. Assim o permite o princípio do livre convencimento do 

árbitro (art. 21, Lei nº 9.307/96). Todas as provas que se reputarem necessárias 

também devem ser produzidas (portanto, a agência pode ser chamada para 

audiência de oitiva, na condição de amicus curiae).

Mesmo prestando informações, participando, etc, a agência reguladora, na 

condição de amicus curiae, não é afetada pela sentença arbitral se for somente a 

terceira interessada indiretamente. Não se pode impor uma sentença a quem não 

foi parte no processo. Mas os efeitos jurídicos de uma sentença podem esbarrar 

na esfera jurídica de terceiros, gerando efeitos contra estes. Nesses casos, a 

agência reguladora pode buscar o socorro do Judiciário. Se uma sentença 

arbitral, por exemplo, impuser limites à competência da agência reguladora, o 

socorro ao Judiciário será inevitável.

2. Arbitragem nas concessões
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Arbitragem em concessões, por serem as concessionárias empresas técnicas 

(p. ex., eletricidade), demandam atuação mais técnica, perita e especial, de um 

árbitro especializado, que refoge ao Poder Judiciário. Celeridade e tecnicidade 

são os pontos-chave.

O objetivo atual da Administração Pública é a efetiva realização do interesse 

público, e a arbitragem pode configurar exigência atual da população, erelativa 

à atuação do Estado. O propósito é melhorar decisões unilaterais públicas que 

nem sempre dão resultado socialmente eficaz. Interesse público e interesse 

particular devem, hodiernamente, ser ponderados. Interesse público não se 

confunde com interesse do Estado, ou estatal, ou da Administração Pública.

O caso concreto realmente pode vindicar arbitragem. A arbitragem pode 

mais bem equilibrar o interesse público e particular em jogo.

O contrato de concessão assume peculiar relevo quanto à arbitragem. É 

contrato administrativo de prestação de serviços, com os já conhecidos privilégios 

do ente concedente em relação a um contrato particular normal. A prestação 

de serviço no contrato de concessão visa ao interesse público, à dignidade da 

pessoa humana insculpida no inciso III, do artigo 1º, CF. Daí termos que o 

contrato de concessão deve ser cumprido com perfeição.

Tratando-se de direitos disponíveis e da autonomia contratual da 

Administração Pública, e tendo-se em mira, sempre, o interesse público 

subjacente, tem-se que é válida a clausula arbitral quanto a alguns aspectos 

(disponíveis) do contrato de concessão. A supremacia do interesse público e a 

indisponibilidade não afastam, prima facie, a arbitragem. É preciso observar-se 

os interesses em disputa.

Lembramos que a cláusula compromissória não pode ser obrigatória no 

contrato de concessão, sem possibilidade de ao menos haver impugnação. 

Devemos ter, sempre, a facultatividade na escolha da arbitragem (voluntariedade). 

A vontade das partes deve indiscutivelmente estar presente, renunciando 

expressa e conscientemente à jurisdição estatal (livre consentimento das partes).

Quanto à capacidade para contratar, não se discute que a Administração 

Pública é parte capaz para contratar. Logo, também é parte capaz para escolher 

a arbitragem. A capacidade tem de ser avaliada em conjunto com a competência, 

isto é, se o ente que firma o contrato de concessão não tinha competência 

(poder) para figurar no contrato, a capacidade para a escolha da arbitragem 

restará maculada.

Os direitos patrimoniais envolvidos devem ser disponíveis. Direito disponível 

é aquele que pode ser livremente exercido por seu titular independentemente de 

norma cogente (KLEIN, in PEREIRA; TALAMINI 2010, p. 71). Não significa que a 

Administração Pública está renunciando ou transigindo com o interesse público, 

mas apenas escolhendo forma de disputa e solução de litígios que vão redundar 
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em aperfeiçoamento (ou não) do interesse público. Dispensa-se a intervenção do 

Judiciário para submeter a questão a um árbitro.

A indisponibilidade deve, pois, advir de lei específica, como se observa, no 

plano particular, no artigo 852, do Código Civil (questões de estado em que é 

impossível a arbitragem). A arbitragem é vedada para a alienação de domínio 

público, alienação do poder fiscal, alienação do poder de polícia, alienação 

do poder regulamentar e do poder de organizar os serviços públicos e mais 

alguns exercícios de funções tipicamente públicas, todos plasmados no texto da 

Constituição e em leis específicas. Admites-se a arbitragem, então, desde que 

não se renuncie à competência estatal típica.

A transferência de execução de prestação de serviço tipicamente público 

a terceiros não implica renúncia de competência para fiscalizar, mudar, 

reorganizar os serviços, etc. O que se verificará na arbitragem é a regularidade 

do serviço, e não a competência. A arbitragem é, pois, cabível para controvérsias 

eminentemente patrimoniais entre Estado e particular (autonomia negocial 

do Estado). Pode inclusive ocorrer arbitragem para se discutir indenização 

material causada pelo direito extrapatrimonial (indisponível). Não se discutirá o 

indisponível, mas apenas a indenização material (patrimonial disponível).

Bens patrimoniais não se confundem com direitos patrimoniais. Direitos 

patrimoniais são passíveis de valoração pecuniária, dos quais se extrai a 

utilidade econômica. Assim, nem todos os bens patrimoniais da Administração 

Pública constituem direitos patrimoniais discutíveis na via arbitral. Somente os 

bens dominicais tem essa qualidade. Para discussão de bens de uso comum ou 

especial na via arbitral necessita-se de lei expressa autorizando a desafetação.

O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão, portanto, 

pode ser discutido na via arbitral. A cláusula de preservação do equilíbrio 

econômico retrata direito patrimonial disponível. A disputa quanto à reversão 

de bens no término de um contrato de concessão também pode ser objeto de 

decisão arbitral.

A questão da competência (validade da instauração da arbitragem) pode ser 

suscitada pelo próprio árbitro no início do litígio (art. 8º da Lei de Arbitragem), 

alegando que se tratam de direitos indisponíveis ou de questão de atos públicos 

decorrentes de competência. Tal poderá, também, ser impugnado a final (art. 32 

da Lei de Arbitragem), em que o Poder Judiciário declarará inválida a arbitragem 

em si, e não o seu mérito. De qualquer sorte, pode o árbitro, sim, avaliar questões 

de competência.

Por exemplo, uma vez reconhecida invalidade de uma cláusula contratual 

(que versaria sobre direito indisponível), o árbitro será chamado a dirimir 

as consequências patrimoniais dessa invalidade. O árbitro pode, inclusive, 

preencher lacunas (integração sobre pontos que as partes não estipularam) e 

interpretar cláusulas contratuais. O árbitro pode decidir, também, sobre extinção 
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ou execução do contrato de concessão, que interessa à concessão pelo seu longo 

prazo de duração. O árbitro pode até analisar aspectos anteriores à formação 

do contrato de concessão, desde que não atinja, em sua decisão, terceiros. 

Se terceiros forem atingidos, resta apenas a via judicial, pois não são partes 

contratantes (a não ser que os terceiros envolvidos concordem voluntariamente 

a firmar cláusula arbitral com o Poder Concedente e a empresa concessionária, 

todos ao mesmo tempo).

Notamos, nessa altura, que o artigo 23-A, da Lei de Concessões (Lei nº 

8.987/95), introduzido pela Lei nº 11.196/05, expressamente prevê a arbitragem 

em litígios envolvendo a Administração Pública nos casos em que especifica. 

Assim, refuta-se parte de argumentação da doutrina que pede autorização em 

cada lei específica prevendo a arbitragem. A própria Lei da Arbitragem, não 

fosse o comando genérico da Lei das Concessões, autoriza a Administração 

Pública a litigar nos termos da Lei de Arbitragem.

Há, de outro giro, novo e interessante argumento (KLEIN, in PEREIRA; 

TALAMINI 2010, p. 82). É a nova interpretação do princípio da legalidade 

para se demonstrar que é desnecessária autorização legal para arbitragem e 

Poder Público. A Administração Pública estaria mais vinculada à Constituição 

do que à legislação (princípio da legalidade). Assim, centrada na Constituição, 

seus atos devem ser valorados (ponderados – princípio da proporcionalidade) 

para se chegar à conclusão de submissão ou não à arbitragem. Se envolvidos 

valores constitucionais, vedada estará a arbitragem. Caso contrário, dispensável 

a autorização legal específica. A adoção ou não da arbitragem dependeria da 

melhor solução que o interesse público reclamar, com esteio na Constituição, 

e não na legislação infraconstitucional. A cláusula compromissória, desde que 

não fira competência constitucional, será apenas um “poder implícito de bem 

administrar” (KLEIN, in PEREIRA; TALAMINI 2010, p. 82-83).

Há, contudo, um óbice levantado pela doutrina quanto à adoção da arbitragem 

nos contratos de concessão. É o parágrafo 2º, do artigo 55, da Lei de Licitações 

(Lei nº 8.666/93): “Art. 55 -  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: ... § 2o - Nos contratos celebrados pela Administração Pública 

com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, 

deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede 

da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no 

§ 6o do art. 32 desta Lei”.

A previsão do foro, que é judicial, seria incompatível com a arbitragem. 

Essa previsão constituir-se-ia em norma cogente, de ordem pública, sustentam 

alguns. Mas, para a maioria, tal parece superado, por serem as cláusulas vistas 

até agora e essa última apenas complementares: não se feriria o inc. XXXV, do 

art. 5º, CF, pois apenas se escolheria a forma de pacificação, apenas se escolhe 

a forma pela qual o direito de ação previsto no inciso será exercido, não se 

abrindo mão da jurisdição, e apenas optando-se pela solução particular. A 
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cláusula de eleição de foro judicial mira apenas os litígios que não possam ser 

solvidos pela via arbitral. A cláusula do foro judicial fixa apenas a execução da 

sentença arbitral.

Inicialmente, houve previsão de foro judicial nos contratos administrativos 

de concessão na Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), no inciso XV, do artigo 23, 

mas tal restou superado pela inserção do artigo 23-A supracitado (introduzido 

pela Lei nº 11.196/05) na Lei de Concessões.

1.1.  Previsões de cláusula arbitral em legislação específica de 
concessões

2.1.1. Energia Elétrica

As discussões mais comuns em relação à arbitragem nas concessões está 

no ramo do fornecimento de energia elétrica. A Lei nº 10433/02, revogada pela 

Lei nº 10.848/04 (essa lei criou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

– CCEE), expressamente prevê a possibilidade de arbitragem para resolução de 

conflitos envolvendo a comercialização e as relações de consumo de energia 

elétrica. Do mesmo modos, a Resolução nº 73/02, da ANEEL, prevê a utilização 

da arbitragem pelo setor.

Há um problema legal envolvendo a novel Lei nº 10.848/04 (oriunda da 

MP 144/03): ela impõe a obrigatoriedade dos conveniados à CCEE de adoção 

de convenção arbitral. Tal foi motivo de duas ADINs (3.090 e 3.100, Rel. 

Min. Gilmar Mendes). Um dos argumentos das referidas ADINs é o de que a 

arbitragem deve decorrer de livre e espontânea vontade das partes. Em 2006, 

foram indeferidas as liminares nestas ADINs, mantendo-se, até hoje, válida a 

imposição da arbitragem para o setor.

2.1.2. Petróleo e gás

A Lei nº 9.478/97, que regulamenta o setor e cria a ANP, não dispõe 

expressamente sobre o uso da arbitragem, mas seu artigo 20 fornece interpretação 

nesse sentido, ao incentivar o uso de conciliação e “arbitramento”.

Embora “arbitramento” e “arbitragem” sejam institutos diferentes 

(arbitramento cuida apenas de especificação de valores, preços, cálculos e 

perícias, por peritos e contadores que apenas “arbitram” preços, valores, etc), o 

referido art. 20 está na Seção do “Processo Decisório”.

Assim, não se tem a arbitragem propriamente dita para conflitos envolvendo 

petróleo e gás. Não se aplica a Lei da Arbitragem (Lei nº 9.307/96), mas 

arbitramento (perícias e laudos) específico, com base no qual a ANP decidirá a 

controvérsia.

O art. 43, IX, da Lei nº 9.478/97, prevê apenas o caso de arbitragem 

internacional. Vozes na doutrina sustentam que, com mais razão, se foi prevista 

a arbitragem para conflitos internacionais, deveria se admitir a arbitragem 
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nacional para litígios envolvendo petróleo e gás. São poucas vozes, contudo, 

não se permitindo, até eventual mudança da lei de petróleo e gás, a arbitragem 

nesse campo.

2.1.3. Telecomunicações

A Lei nº 9.472/97 (art. 93, XV) – Lei das Telecomunicações, que organiza as 

telecomunicações e cria um órgão regulador (ANATEL), expressamente prevê a 

escolha de foro e modo para solução de divergências contratuais do setor.

A lei prevê a utilização da arbitragem para revisão de tarifas, reversão 

de bens no final dos contratos e equilíbrio econômico do contrato, que são 

situações entre as operadoras e a agência reguladora. As disputas entre usuários 

e operadoras ficaram de fora da arbitragem, sendo solvidas administrativamente 

por julgamento da ANATEL, via Processo Administrativo.

2.1.4. Transportes Terrestres e Marítimos

Nesses casos, a Lei nº 10.233/01, que cria a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, 

expressamente prevê o uso da arbitragem no artigo 35, XV, inclusive com a 

precedência da conciliação. Restou expressa a possibilidade de utilização de 

todos os termos da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96).

3. Necessidade de previsão da arbitragem no edital de licitação das 
concessões

Para parte da doutrina, é necessária a previsão de arbitragem no Edital 

de licitação como decorrência do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. Contudo, expressiva parte da doutrina não vê impedimento a 

que se celebre cláusula arbitral no curso da concessão, se ambas as partes assim 

convierem.

A estipulação no Edital, contudo, revela fator de segurança. O licitante 

vencedor pode invocar a cláusula independentemente da vontade da 

Administração, abrindo mão do Judiciário. No caso de direitos disponíveis e 

previsão em Edital, a não concordância da Administração levaria o caso ao 

Judiciário apenas para forçar a Administração a firmar o compromisso arbitral.

3.1. E se os contratos de concessão forem verdadeiros contratos de 
adesão?

A legislação veda a cláusula arbitral nos contratos de adesão: Lei de 

Arbitragem – art. 4º, § 2º, e Código do Consumidor – art. 51, inc. VII. Resta 

saber se os contratos de concessão são contratos de adesão ou não.

Não nos parece, como para parte da doutrina, que um típico contrato 

administrativo seja de adesão. A manifestação de vontade da Administração 



101

II Colóquio  Arbitragem  e Administração  Pública

VOLUME 2PARTE B

não é única e preponderante (unilateral). Também não é de se dizer que seja 

de adesão pelo simples fato de seu conteúdo ser, em grande parte, determinado 

pela Administração.

O particular, ao aderir, não sofre os mesmos efeitos do contrato de 

adesão. Por primeiro, não é hipossuficiente. Por segundo, ele adere e participa 

da licitação somente se quiser. Sua decisão é livre e, ao contratar, está em 

condições econômicas mais favoráveis do que o hipossuficiente. Ainda, as 

cláusulas previamente estabelecidas podem ser combatidas pelos princípios de 

ordem pública (impugnação). E o regime que vai ser aplicado é o público, e não 

o regime privado, aos contratos de adesão.

Ora, a cláusula arbitral não é abusiva se amplamente divulgada no Edital e 

a ela aderir licitantes se bem entenderem. Ou se convierem as partes ao depois, 

no curso da concessão.

3.2. Arbitragem “ad hoc” nas concessões

O art. 23-A da Lei de Concessões não impõe, não determina, obrigatoriamente, 

a arbitragem por meio de Tribunais Arbitrais.

Destarte, perfeitamente possível a escolha de árbitro “ad hoc” entre a 

concessionária e Administração Pública.

A vantagem dos Tribunais Arbitrais é a relação previamente estabelecida 

de árbitros e a pré-fixação de honorários, além de melhor infraestrutura. Mas a 

vantagem da arbitragem “ad hoc” é a maior opção de escolha de árbitros.

3.3. Cabe arbitragem por equidade nos litígios envolvendo concessões?

É assente que a equidade não pode violar a legalidade administrativa. A 

equidade representa abrandamento da lei, integração de lacunas, substituição da 

norma legal para decidir-se o caso concreto, função flexibilizadora e corretiva 

da lei.

Deve, porém, observar a legalidade administrativa.

Assim, a equidade só poderá ser utilizada num campo muito restrito, se 

não substituir o que a doutrina denomina “bloco de legalidade”, que inclui os 

princípios de direito público e de direito administrativo (além dos princípios 

tributários e de tantas outras áreas do ramo do direito público).

Assim, por exemplo, não se poderá utilizar equidade para afastamento 

de regras do ordenamento, ou seja, regras de competência, regras gerais ou 

sancionatórias no tocante aos contratos de concessão.

Portanto, geralmente, a equidade não é utilizada para julgamento de contendas 

arbitrais entre concessionárias (contratos de concessão) e Administração Pública. 

3.2. Qual a lei substantiva e processual aplicável nas soluções arbitrais 
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em contratos de concessões?

Em princípio, se nada estiver pré-definido, vigoraria o art. 2º da Lei de 

Arbitragem, o mesmo que define as regras para as contendas particulares: as 

partes podem livremente escolher as regras materiais (substantivas) e processuais 

(adjetivas).4

ISSO NÃO OCORRE NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. Não se poderá 

escolher as normas substantivas, sendo a contenda regida por normas pré-

fixadas e cogentes. Licitação e execução seguem estrita normatização. As regras 

cogentes e princípios, se não aplicados, anulam todo e qualquer ato.

Quanto às normas processuais (adjetivas), há certa liberdade de escolha 

(art. 21, da Lei de Arbitragem). Pode-se seguir o CPC, Código Civil ou as 

normas processuais do Tribunal de Arbitragem, conforme a vontade das partes 

(concessionária e Administração Pública).

Mas, garantias do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, 

publicidade e outras deverão ser, sempre, observadas.

O art. 23-A da Lei de Concessões (incluído pela Lei nº 11.196/05), por 

exemplo, determina que a arbitragem deverá ser realizada em língua portuguesa.

Notamos, quanto à publicidade, que essa é a regra geral em arbitragens 

de que a Administração Pública participe. Trata-se do dever de transparência, 

de prestar contas à população. Caso acordado pelas partes, porém, poder-se-á 

impor a confidencialidade (sigilo). Essa solução deverá ser minudentemente 

motivada e justificada, por ser o sigilo uma exceção.

3.5. Interesse de terceiros no litígio entre concessionária e administração 
pública

Para a intervenção de terceiros, que pode ser necessária na arbitragem 

da concessionária com o Poder Público, deve haver expressa estipulação no 

compromisso arbitral de arbitragem.

A intervenção de terceiros poderá ocorrer quando um contrato, por exemplo, 

durante sua execução, atingir os interesses de terceiros, reflexa ou diretamente. 

O compromisso arbitral deverá necessariamente prever a participação desse 

terceiro. Como a participação desse terceiro é incerta, a cláusula arbitral (cláusula 

compromissória arbitral inicial) não pode prevê-la. Mas o compromisso arbitral 

final pode ser firmado posteriormente, prevendo o ingresso de terceiros.

Como a Lei de Arbitragem não trata especificamente do litisconsórcio, 

aplicam-se as regras do CPC. Se, por exemplo, for o caso de litisconsórcio 

necessário, o árbitro deverá declarar nulo o procedimento se algum deles não 

participar. No caso do litisconsórcio facultativo, a sentença arbitral só atinge os 

que aderiram à arbitragem, não se estendendo, por óbvio, a terceiros estranhos 
4 CARMONA, Carlos Alberto. 
Arbitragem e Processo. Um Comentário à Lei 
9.307/96. 1ª Edição. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 145.
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ao compromisso arbitral.

Se os licitantes recusarem, já vimos: não lhes pode impor o Tribunal Arbitral. 

Se os terceiros interessados recusarem a cláusula compromissória (cláusula 

arbitral) durante a fase inicial, de licitação ou assinatura do compromisso, 

também restará inviabilizada a arbitragem no contrato administrativo de 

concessão.

Conclusões

A evolução humana e a globalização justificam o recrudescimento 

tecnológico, social, econômico, político e geral do Estado. A flexibilização do 

Direito Administrativo tradicional, rumando para um Direito Administrativo 

negocial ou empresarial, parece ser o caminho. As concessões revelam o 

progresso que atingiu o Estado na forma de conduzir os serviços públicos (estas 

também ao lado de um tipo especial de concessões que são as Parcerias Público-

Privadas – PPP). O Poder Público assume posição de parceiro do setor privado. 

As necessidades de infraestrutura levam o Poder Público a aliar-se ao setor 

privado (CALMON, 2010, p. 10).

As concessões vêm previstas na Constituição, no artigo 175. Diz a Magna 

Carta que é um regime especial de prestação de serviços públicos, e compete à 

lei a regulamentação do contrato, política tarifária e direitos dos usuários.

Ou seja, tem-se a RESERVA LEGAL. A própria CF cometeu à lei a 

regulamentação de um “contrato especial”, que é o contrato de concessão. 

Destacamos os serviços públicos passíveis de concessão: aqueles previstos no 

art. 21 (XI, XII e XXIII, relativos à União), parágrafo 2º, do art. 25 (relativos aos 

Estados) e inc. V, do art. 30 (relativos aos Municípios), todos eles da CF.

Assim, a Constituição apenas reconhece o caráter especial dos contratos de 

concessões, reservando à lei a tarefa de regulamentação. 

Certo é que o Estado não se desobriga de sua função (missão) estatal de 

realizar o serviço publico. Apenas tem-se cláusulas no contrato de concessão 

que permitem o reajuste tarifário, o equilíbrio dos riscos envolvidos, enfim, a lei 

regula a colaboração do Estado com o empresário privado, e nem sempre é fácil, 

pelo tipo de concessão (grandes obras ou serviços técnicos e muito específicos), 

resolverem-se conflitos entre concessionários e Poder Público.

A Lei nº 11.196/03 introduziu na Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95) o 

artigo 23-A, permitindo expressamente a arbitragem na solução de litígios nos 

contratos de concessão, não obstante a previsão que dava margem a dúvidas 

pelo original art. 23, inc. XV, da Lei nº 8.987/95. A Lei das Parcerias Público-

Privadas também expressamente prevê a arbitragem (Lei nº 11.079/04, art. 11, 

inc. III). Basta, como já dito acima, que os direitos sejam disponíveis e que as 

partes, voluntariamente, aquiesçam à cláusula compromissória.
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A manutenção das cláusulas econômicas (equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato) está prevista no inc. XXI, do art. 37, da CF. Logo, ao aderirem a 

essa variação (busca do equilíbrio), em edital de licitação elaborado pela própria 

Administração, pode-se mesmo defender que a arbitragem é recomendável para 

a própria Administração Pública, por ser célere, técnica e flexível (desde que os 

direitos sejam patrimoniais, disponíveis e as partes aderirem voluntariamente à 

cláusula arbitral) (WALD; SERRÃO. 2008, p. 13).

Porém, de notar-se que jamais a Administração Pública pode abrir mão 

de seu poder regulador, fiscalizador e estatal, no interesse público, de aplicar, 

quando cabível, alterações unilaterais no contrato, decorrentes das cláusulas 

exorbitantes, que não deixaram de existir. A Administração Pública não pode 

abrir mão das cláusulas exorbitantes.

Concluímos, pelo acerto da legislação e jurisprudência sobre arbitragem e 

Poder Público, que acompanham os passos céleres do querer humano.
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1. Introdução

O presente trabalho objetiva analisar se a atual ordem político-jurídica 

brasileira se presta a uma Poliarquia, tal qual delineado por Robert Dahl em 

sua obra “Poliarquia” (2005).

De início, é importante destacar o posicionamento do autor quanto ao 

termo “democracia”: este, pensado sob o ponto de vista da governabilidade 

plena pelo cidadão, estaria reservado para um sistema utópico, que nunca 

será, portanto, atingido pelos homens. 

Por essa razão, o autor propõe o termo “poliarquia” para caracterizar as 

melhores formas de organização política pela sociedade, criando uma linha 

de evolução dentre dois vetores, quais sejam, inclusividade e possibilidade 

de contestação pública. Dessa maneira, quanto maior o grau de atingimento 

da combinação desses vetores, maior “nível” de poliarquia identifica-se em 

determinada sociedade e vice-versa.

Identifica, ainda, oito condições que conformariam uma poliarquia, a saber:

1) Liberdade de formar e aderir a organizações
2) Liberdade de expressão
3) Direito de voto
4) Elegibilidade para cargos públicos
5) Direito de líderes políticos disputarem apoio (e votos)
6) Fontes alternativas de informação
7) Eleições livres e idôneas
8) Instituições para fazer com que as políticas governamentais 

dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. 

De modo a proceder à análise aqui proposta, é imprescindível confrontar 

a atual ordem jurídica existente no Brasil em face das condições propostas 

por Dahl, para, em seguida, se debruçar também sobre os fatores inclusividade 

e possibilidade de oposição.

2.  Liberdade de formar e aderir a organizações

Sob o aspecto de liberdade associativa em sentido amplo, é de se constatar 

que a Constituição Federal de 1988 resguarda, em seu artigo 5º, incisos XVII 

a XX, essa liberdade, impondo as restrições necessárias apenas à manutenção 

da ordem institucional. 

É verdade, também, que, em determinados casos, a depender da forma 

sob a qual se pretende formar uma organização, há algumas regras legais 

a serem estabelecidas para a criação de pessoa jurídica, por exemplo, mas 

não parece ser possível afirmar que isso afrontaria a garantia de associação, 
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de modo a propiciar a participação da sociedade na vida política, em sentido 

amplo.

Ao contrário, o fortalecimento dessa liberdade manifesta-se, de modo 

tangencial, inclusive na legitimação de determinadas associações (entidades 

de classe, por exemplo) para a propositura até mesmo de ações diretas de 

inconstitucionalidade (artigo 103, IX, da Constituição Federal).

3. Liberdade de expressão

No que respeita à liberdade de expressão do pensamento, também se verifica 

sua proteção constitucional por meio, principalmente, do artigo 5º, inciso IV, da 

Constituição Federal.

Nesse aspecto, é de se observar que, ao contrário de outras ordens 

constitucionais, tal garantia é limitada, principalmente, (i) pela vedação ao 

anonimato e (ii) pelas restrições de nacionalidade do capital e da direção de 

conteúdo nos casos de empresas jornalísticas e de radiodifusão.

De todo modo, essas restrições não parecem afetar de maneira a destruir a 

própria garantia, dado que foram escolhas da própria sociedade, representada 

pela Assembleia Constituinte, para a proteção de outros bens jurídicos 

igualmente importantes, tais como o direito de se defender e a proteção do 

conteúdo nacional.

É de se ressaltar, no entanto, que sempre se sentirá necessidade de maiores 

avanços no que tange à liberdade de expressão. Essa fica extremamente 

comprometida, por exemplo, para as emissoras de televisão em período eleitoral, 

já que lhes são impostas várias restrições no que tange ao conteúdo editorial, 

com o declarado intuito de se manter a isonomia entre todos os candidatos. 

Contudo, o grau de restrições apresenta-se equivocado em sua medida, 

o que, ensejou, no caso das eleições de 2010, decisão do Supremo Tribunal 

Federal permitindo a abordagem humorística das questões eleitorais, desde 

que permanecessem no contexto noticioso, sendo necessário, para tanto, a 

declaração de inconstitucionalidade e a determinação de interpretação conforme 

a Constituições de dois dispositivos da lei eleitoral.

Dessa maneira, constata-se albergada a liberdade de expressão na ordem 

constitucional e verifica-se que, pela recente democracia do Brasil, ainda que 

sejam necessários ajustes, ela é expressa da forma mais plena que se verifica na 

História. 

4. Direito de voto

Com relação ao direito de voto, mais uma vez se verifica que a ordem 

constitucional procurou albergá-lo amplamente, facultando-o a partir dos 
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dezesseis anos, após os setenta anos e para os analfabetos (art. 14, §1º,CF), 

obrigando-o para os demais brasileiros, exceto aqueles conscritos, durante o 

serviço militar.

Dessa maneira, do ponto de vista de inclusão do maior número possível de 

votantes, o atual texto constitucional é de bastante amplitude. De todo modo, 

é de se destacar que nem todos aqueles submetidos ao sufrágio ativo o estão 

ao sufrágio passivo, como são os casos daqueles a partir de dezesseis anos e, 

mais característico dos últimos eventos eleitorais da cena política brasileira, os 

analfabetos.

Outras considerações que se tenham a fazer sobre racionalidade e efetividade 

do voto (SARTORI, 2001) constarão dos tópicos abaixo, por nos parecer mais 

oportuno.

5. Elegibilidade para cargos públicos

No que se refere à elegibilidade para cargos públicos, o próprio texto 

constitucional, ao expressar as regras e limites deste direito político (art, 14, § 

3º, CF), já explicita restrição que faz com que essa condição da poliarquia não 

pareça contemplada de maneira tão plena quanto possível para a manutenção 

da ordem institucional.

Trata-se da inelegibilidade por ausência de filiação partidária. Dessa 

maneira, os partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas e apenas por 

meio deles (e segundo suas regras internas) pode ser exercido o sufrágio passivo.

Não se está aqui propondo que a poliarquia existe apenas nos casos em que 

há possibilidade de candidaturas autônomas, já que muitas são as condições 

que a configura, mas não se pode deixar de observar que tal regra expressa uma 

restrição bastante efetiva, sem que haja outras alternativas.

Nesse aspecto, por fim, é impossível deixar de mencionar o caso dos 

candidatos “ficha limpa”: criação de novo caso de inelegibilidade, estabelecidos 

por Lei Complementar decorrente de iniciativa popular, que torna inelegível 

candidato com relação ao qual constem determinadas condenações, ligadas 

à improbidade administrativa e a alguns outros crimes, mesmo sem haver o 

efetivo trânsito em julgado de tais condenações.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal julgou a questão 

de aplicabilidade imediata (para as eleições de 2010) dessa nova forma de 

inelegibilidade, concluindo pela sua aplicação a partir das próximas eleições, 

dado seu caráter procedimental e o fato de que o processo eleitoral para aquele 

escrutínio específico já havia tido início.

6. Direito de líderes políticos disputarem apoio (e votos)



110

II Colóquio  As Instituições Brasileiras e a Poliarquia

VOLUME 2PARTE B

Reiterando a ressalva acima, sobre o monopólio das candidaturas pelos 

partidos, é de se observar que a ordem constitucional garante essa condição.

Nesse aspecto, destaque-se a questão da “verticalização” como o caso 

exemplificativo. Mesmo tendo-se em conta que a inércia do Poder Legislativo 

rompeu-se apenas em razão de posição contrária do Poder Judiciário, fato é que 

as coligações podem ser formadas de maneira diferenciada nos níveis federal, 

estadual e municipal, possibilitando, então as mais diversas composições para 

que sejam disputados apoio e votos.

7. Fontes alternativas de informação

Com relação ao acesso à informação por meio de fontes alternativas, 

considera-se que essa proteção, na ordem jurídica brasileira está numa crescente.

Isso porque, cada vez mais garante-se o direito à liberdade de expressão, 

conforme abordado acima. Além disso, a nova era da internet permite 

a disseminação dos mais diversos tipos de opinião por meio da rede de 

computadores, com equivalente possibilidade de amplo acesso por todos que se 

valham desse meio de informação. Não se pode olvidar que o acesso à internet 

não é uma realidade de todos os brasileiros e, mesmo para a discussão política, 

ela é experiência nova. O que se avalia, de um lado é, que não há restrição 

normativa para que exista essa proliferação de fontes de informação.

Por outro lado, também se pode afirmar que o horário obrigatório reservados 

à informações, no rádio e na televisão, para a propaganda eleitoral ou partidária, 

é uma forma de garantir outras fontes de informação que não a oficial.

Contudo, seria ingênuo concluir pela verificação da existência dessa 

condição da poliarquia por conta desse horário reservado. Isso porque, este 

presta-se a expressar um fenômeno de “desracionalização” do debate político, 

na medida em que os filmes publicitários são criados como se entretenimento 

fosse, deixando ao marketing político toda a preocupação de uma apresentação 

agradável, sem que exista debate de ideias (SCHWARTZENBERG, 1977). Não 

é demais frisar que, sendo movimentos simultâneos, essa descaracterização 

do debate é fruto da pasteurização do discurso dos partidos, que buscam pela 

generalidade, abranger a simpatia de cada vez mais eleitores (FERREIRA FILHO, 

1966).

Dessa maneira, com relação à existência de fontes alternativas de informação, 

o Brasil ainda apresenta, do ponto de vista da efetividade, caminhando rumo ao 

acesso de algo que seja verdadeiramente informação.

Até que isso tenha maior concretude, discutir-se-á a qualidade do voto 

depositado, sendo necessário que se conviva com tal realidade, enquanto se 

resolve também a questão da formação básica de cidadania, o que também não 

se verifica atualmente, mesmo na educação formal.
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8. Eleições livres e idôneas

Do ponto de vista das eleições, pode-se afirmar, com bastante segurança, que 

o voto secreto, como garantia constitucional, expressa em grande medida a 

existência de eleições livres e idôneas no país. 

Acresça-se a esse dado, o desenvolvimento de um sistema tão informatizado 

quanto possível para a realização das eleições, utilizando-se as urnas eletrônicas, 

que garantem maior lisura à sistemática da eleição. Essa realidade é, ao menos, 

aquela que se infere da ordem normativa posta, sem que qualquer denúncia 

robusta tenha sido feita em sentido contrário.

Não é demais ressaltar as dúvidas plausíveis postas por juristas ou até 

mesmo por técnicos do setor de informática no sentido de que tal idoneidade 

não deve ser revista, aprimorada ou rediscutida. Tal “desconfiança” decorre de 

parecer ser necessário (da mesma forma como no caso das cédulas de papel) 

contar a virtude e sendo cívico de determinados servidores para que se garanta 

a lisura das eleições. Isso porque, as tão aclamadas urnas eletrônicas já se 

mostraram aptas a imprimir os votos, o que evidenciaria que, em última análise, 

é possível conferir a sequência de votos com a sequência de votantes, o que 

comprometeria o caráter sigiloso do voto.

Ainda, deve-se contar com certa forma mesmo de honestidade dos 

programadores do programa de votação constante das urnas eletrônicas, para 

se assegurar que não houve a criação de qualquer artifício de direcionamento 

indevido de votos. Aqui se está referindo à possibilidade de se programar algo 

como “se digitado número x, contabilizar como voto de candidato y”.

Mais uma vez, ressalte-se que nenhuma denúncia robusta foi identificada 

nesse sentido, razão pela qual tais problemas apresentados são meras conjeturas. 

O que se está propondo, ao trazê-las, é lançar luz sobre todos os aspectos possíveis 

de acontecer, de modo a não transformar a cena eleitoral, tão valiosa que é, em 

algo distorcido pela impossibilidade de discussão de todas as ferramentas nela 

envolvidas.

9.  Instituições para fazer com que as políticas governamentais 
dependam de eleições e de outras manifestações de preferência

Com relação a esse último aspecto, há duas vertentes a serem analisadas.

De um lado, as políticas governamentais que partem, em regra, do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, compostos substancialmente por membros 

escolhidos diretamente por meio de eleições. A Constituição Federal prevê, ainda, 

a possibilidade de realização de referendos e de plebiscitos, que se apresentam 

como instrumentos hábeis a possibilitar à população a manifestação de suas 

preferências com relação a políticas governamentais.
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De outro lado, contudo, verifica-se o fenômeno da judicialização da política. 

Este se caracteriza pela frequência cada vez maior de tomada de decisões 

de cunho governamental pelo Poder Judiciário. Isso é o que se verifica, por 

exemplo, nos inúmeros casos de liminares determinando ao Poder Executivo 

o fornecimento de medicamentos ou de tratamentos médicos específicos. Ou, 

ainda, pela atitude deveras incisiva para criar normas gerais e abstratas (leis), 

como no caso da determinação da fidelidade partidária e do atual debate sobre 

a regulamentação da proporcionalidade do aviso prévio previsto no artigo 7º, 

inciso XXI, da Constituição Federal.

Em todas essas atuações existe a tomada de decisões políticas por membros 

do Poder Judiciário, que não foram eleitos pela população. 

A questão que se põe é a de que não se vislumbram, no ordenamento, 

instituições específicas para a limitação dessa ação do Poder Judiciário em 

detrimento (ou por inércia) dos demais poderes. Até mesmo porque, estando a 

ele reservado o controle de constitucionalidade, a ele também passa o exercício 

da função de controle (LOEWENSTEIN, 1976) de todo o poder político.

Dessa maneira, para se responder à condição de Robert Dahl, há as 

instituições por ele exigidas para a configuração de uma poliarquia, e, junto 

delas, existe um outro atual fenômeno que não deixa de impactar diretamente 

a essa condição.

10. Vetores: inclusividade e oposição

Verificadas mais detidamente as formas de expressão das condições de 

poliarquia estabelecidas por Dahl, torna-se mais apropriado discutir sobre o 

nível de atingimento dos vetores inclusividade e possibilidade de oposição.

De um lado, quanto ao maior número de detentores do poder, as instituições 

atualmente existentes privilegiam a participação direta ou indireta da sociedade 

de maneira bastante expressiva. Não apenas pela liberdade e idoneidade das 

eleições, mas também pela conferência de mecanismos de participação popular 

para a tomada de decisão (ex.: plebiscitos, referendos e iniciativa popular para 

projetos de lei) bem como para a fiscalização do exercício do poder (ex.: ação 

popular e ação civil pública), as formas de atuação da sociedade apresentam-se 

robustas.

De outro lado, quanto à possibilidade de oposição, constatar de sua existência 

vai no mesmo sentido. A afirmação se deve ao fortalecimento da liberdade de 

expressão e à preocupação de fixar o mínimo de condições para o exercício 

do sufrágio passivo. Mas também se justifica ao se constatar os mecanismos 

à disposição da oposição para se fazer valer e proporcionar a fiscalização do 

exercício do poder político por seu detentos, tais como, a possibilidade de 

instauração de Comissões Parlamentares de Inquérito ou a legitimação dos 
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partidos políticos para as ações constitucionais (notadamente, a ação direta de 

inconstitucionalidade e a ação de descumprimento de preceito fundamental).

11. Conclusões

É evidente que as críticas postas acima com relação a cada uma das 

condições poluem o cenário de um encontro pleno dos vetores inclusividade e 

oposição num grau ótimo.

Contudo, tais deficiências não parecem ser capazes de destruir a existência 

de uma das condições, de modo a indicar um dos vetores em nível extremamente 

baixo.

Por essas razões, conclui-se que o Brasil é uma poliarquia, conforme os 

critérios de Robert Dahl. Não uma poliarquia de grau ótimo, mas uma poliarquia 

em alguma gradação dentro da sistemática de vetores por ele estabelecida.

E, aqui, de outra forma, se se tratar poliarquia como sinônimo de democracia, 

não parece que as conclusões sejam muito diferentes. Isso porque se acredita que 

a melhor maneira de explicar a democracia é trata-la sob a ótica de necessidade 

de aprimoramento constante. 

Nesse sentido, não parece ser possível negar, diante da História brasileira, 

que as instituições democráticas nunca estiveram tão fortes como atualmente. 

Não deixa de ser verdade que novos desafios, conforme se buscou identificar 

nas considerações acima, surgem a cada momento, mas, ao se estudar os 

conceitos de democracia, dificilmente, há de se achar algum que a trate como 

algo estanque e definitivo. 

Assim, muito parece auxiliar na análise do jurista a construção de Robert 

Dahl sobre a poliarquia e seu tratamento como um gráfico em que se combinam 

fatores. Desta forma parece ser possível tratar de maneira mais consistente as 

instituições hoje existentes e conseguir analisá-las de modo mais sereno sob o 

ponto de vista da ordem democrática.
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1. Introdução 

Nos últimos anos, notadamente, após o fim da Segunda Grande Guerra 

Mundial, o poder

 Judiciário tem ganhado destaque na tomada de decisões sobre algumas 

questões que seriam de alçada do poder executivo ou do legislativo. Trata-se do 

chamado ativismo judicial ou judicialização da política, recebedora de críticas 

por alguns, e aplausos por outros. 

Por ativismo judicial entende-se o fenômeno no qual existe uma ampliação 

do alcance do poder exercido pelo Judiciário, em relação aos demais poderes, 

notadamente no âmbito da interpretação constitucional. O poder Judiciário 

passa a decidir sobre questões de repercussão política ou social, que seriam de 

alçada das instâncias políticas tradicionais, quais sejam: Congresso Nacional 

e Poder Executivo (incumbido da administração pública). Conforme indica 

ELIVAL DA SILVA RAMOS (2010, p.308): 

Por ativismo judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além 

dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, 

ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos 

de interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). 

Sobre o referido fenômeno e seu destaque nos últimos anos, explica LUÍS 

ROBERTO BARROSO2: 

De fato, desde o final da segunda guerra mundial verificou-se na maior parte dos 

países ocidentais, um avanço da justiça constitucional sobre o espaço da política 

majoritária, que é aquela feita no âmbito do Legislativo ou do Executivo, tendo 

por combustível o voto popular (fluidez da fronteira entre a política e a justiça no 

mundo contemporâneo).

O grande problema que desponta com o ativismo judicial é o da sua 

conformização com o regime democrático.  E as dificuldades são inúmeras: 

1. Os membros do poder judiciário não são eleitos pelo povo, no entanto são 

detentores de inegável poder político no cenário atual, levando-nos a questionar 

a legitimidade de suas decisões que invalidam aquelas, eventualmente tomadas 

pelos outros poderes que exercem mandato legitimado pelo voto; 2. A discussão 

se direito é político ou não - Se por um lado a resposta deve ser afirmativa, 

afinal nem sua criação, tampouco sua aplicação está dissociada da realidade 

política, por outro, não pode ser considerado política no sentido de admitir 

escolhas livres, tendenciosas ou partidarizadas;3 3. As dúvidas sobre os limites 

da atuação do poder judiciário, bem como sobre o papel deste na sociedade 

contemporânea (seria um contra-poder, um poder político ou um poder de 

controle?); 4. A insegurança sobre os efeitos sistêmicos do ativismo em longo 

prazo e a própria interferência na segurança jurídica; 5. A dificuldade em 

conciliar as necessidades de evolução da democracia participativa ao Estado de 

Direito engradante, embasado numa Constituição dotada de estabilidade e etc.

2 Judicialização, ativismo judicial 
e legitimidade democrática. Disponível 
em: http://www.oab.org.br/editora/revista/
users/revista/1235066670174218181901.pdf. 
Acesso em: 12/05/11.

3 Judicialização, ativismo judicial 
e legitimidade democrática. Disponível 
em: http://www.oab.org.br/editora/revista/
users/revista/1235066670174218181901.pdf. 
Acesso em: 12/05/11
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Os riscos da judicialização envolvem, portanto, uma série de questões 

que vão desde a legitimidade democrática e a incompetência do judiciário no 

julgamento de determinadas matérias até a politização da justiça.4

No entanto, o judiciário brasileiro tem se demonstrado adepto do 

referido fenômeno, especialmente a nossa Corte Constitucional. No presente 

trabalho demonstraremos alguns dos fatores que instigaram o surgimento e 

desenvolvimento do ativismo no Brasil, bem como indicaremos alguns exemplos 

se sua manifestação.

Por fim,  cumpre ressaltar que várias teorias, dentro do estudo da 

hermenêutica constitucional se destacam para balizar a atuação do judiciário na 

construção da norma jurídica, dentre as quais: a teoria estruturante do direito 

que se coaduna ao pós-positivismo e ao neoconstitucionalismo, justificando a 

atuação mais intensa e ampla do Judiciário.

2. A separação dos poderes e o expansionismo do Poder Judiciário: da 
nulidade ao exercício do contra-poder

A maior parte das democracias existentes no mundo ainda adotam a 

separação de poderes, indicada por Montesquieu e fruto de suas reflexões sobre 

a Constituição da Inglaterra5, como instrumento de limitação do poder exercido 

pelo Estado.

A teoria tripartite do poder político, representada pelo sistema de “checks 

and balances”, tem por pressuposto a divisão funcional, bem como a garantia da 

independência, da harmonia e do controle recíproco entre os poderes legislativo, 

executivo e judiciário. 

O art. 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (de 

26.08.1789), por sua vez, estabeleceu, dando respaldo à teoria de Montesquieu, 

que: “Toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem 

a separação de poderes estabelecida, não tem constituição”.

Historicamente, a decisão política sempre esteve nas mãos do Poder 

Legislativo, conforme explica NELSON NERY COSTA (2006, p. 135): “Montesquieu 

distinguia três espécies de potência: a potencia legislativa, a potência executiva 

e a potência de julgar. Podia-se dizer que a potência de julgar era invisível e 

nula (...)”.

Nesse sentido e consoante o ensinamento de  MÔNICA HERMAN SALEM 

CAGGIANO (2009, p. 102):

Na visão setecentista de Montesquieu, o Poder Judicário foi moldado de forma a 

servir de corpo de resistência às ordonnances royales e, portanto, ponto de apoio 

do Parlamento para limitar o arbítrio do soberano. Diferentemente de John Locke, 

no entanto, o Barão de la Brède inscreveu o Judiciário na categoria de poder, 

apesar de consciente, já à época, do fato de que o diálogo fundamental seria 

4 Judicialização, ativismo judicial 
e legitimidade democrática. Disponível 
em: http://www.oab.org.br/editora/revista/
users/revista/1235066670174218181901.pdf. 
Acesso em: 12/05/11

5 Vide Livro 11º, capítulo 6º da 
Obra O Espírito das Leis, publicada em 1748. 
In: MONTESQUIEU, 1996.
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realizado entre o Executivo e o Legislativo.

No entanto, as crises ocorridas ao longo do século XX e as dificuldades 

para o exercício do poder por parte do legislativo (já que é órgão que atua por 

deliberação colegiada)  colocaram o Poder Executivo em destaque, transformando 

o bloco legislativo-executivo. Como analisa PAULO BONAVIDES (1976, p.35):

Ao contrair tantos e tão graves encargos, o Estado social fez inclinar para o 

Executivo o pêndulo da ordem política. Aqui vemos um marco que separa com toda 

a nitidez dois séculos: o século XIX, século dos Parlamentos, e o século XX, século 

dos Executivos (...). O poder parlamentar fica, pois, em manifesta desvantagem.

O bloco legislativo-executivo passou, então, a sofrer os seguintes sintomas: 

a) Senilidade  e  fragilização do Legislativo; b)   Delegação da competência 

Legislativa  ao  Executivo; c)    A  dominação  do  Executivo; d)    As crises  

econômicas; e)    As influências do sistema  parlamentar. 

Com o passar do tempo e a partir da análise da práxis do poder, foi possível 

perceber que a separação de poderes, traçada teoricamente por Montesquieu, 

deixou de existir em sua essência. Nesse sentido, o constitucionalista Karl 

Loewnstein apresenta uma releitura da tripartição de poderes, nos seguintes 

moldes:

“Policy determination” – órgão responsável pela tomada/definição da 

decisão política.

“Policy Execution” – órgão responsável pela execução da decisão política.

“Policy Control” – órgão responsável pelo controle dos demais órgãos, 

detentor do poder mais expressivo (controle da decisão política).6

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (1995, p. 48-49), nas décadas de 

80 e 90, retoma a idéia de “policy control” de Loewnstein, acrescentando o 

entendimento sobre a existência de duas esferas de controle:

 - legislativo/parlamento – detentor do poder político;

 - judiciário – detentor do controle formal.

Como bem pondera o autor, o  Estado democrático e social levou a um 

desequilíbrio entre os Poderes, assim:

(...) Tomando nota desse quadro inexorável, várias Constituições modernas não 

mais falam em separação de Poderes, nem em Legislativo, Executivo e Judiciário. É 

o caso da Constituição francesa de 1958, que se refere ao governo, atribuindo-lhe 

função de determinar e conduzir a política da Nação (art.20).

A partir dos anos 40 do século passado, conduzido pela fiscalização do 

legislativo, instigado pela necessidade de proteção das minorias, nas sociedades 

democráticas e emergenciais, bem como dos direitos difusos e coletivos, o 

6 Montesquieu’s contribution 
to the consolidation of contemporary 
constitutionalism is undeniable. This has 
come to be mirrored in the constitutions 
of our century. But in this evolutional iter 
of constitutional thought, for the sake of 
a healthy balance among constitutional 
bodies entrusted with a State power, we 
cannot disregard public law specialist Karl 
Loewenstein’s clear contribution. For him, the 
concept of division of powers is erroneous, 
for its real meaning is no other: than the 
recognition that, on one hand, the State has 
to fulfill specific functions —the technical 
problem of division of labor— and that, on the 
other, the recipients of power benefit if these 
functions are carried out by different bodies: 
liberty is the ideological telos of the theory of 
separation of powers. Separation of powers 
is but the classical form of expressing the 
need to distribute and control, respectively, 
the exercise of political power. Thus, from 
the creation of a principle, a product of the 
historical need of liberty, we go on to a division 
of functions, which is explained, and is only 
understood, based on the theory and practice 
of representation. In short, from a change in 
the holder of sovereignty which goes from the 
monarch to the nation, and from the nation 
to the people:It is difficult to remove a deeply 
rooted mental plan. The dogma of separation 
of powers is the most sacred of constitutional 
theory and practice. Iconoclasts cannot be 
satisfied with the simple removal of the idol 
of three-fold separation of the order of the 
dominion in the legislative, executive and 
judiciary “branches” from its pedestal. In its 
place, they will be compelled to place another 
analysis of the dynamics of power adapted 
more to the pluralistic mass society of our 
century. As a result, Loewenstein proposes 
a new three-fold division of body authority 
that consolidates the power of the State: 
a) Shaping fundamental political decision 
(policy determination); b) Execution of the 
decision (policy execution), and c) Political 
control (policy control). For Loewenstein, 
each of the functions should be consolidated 
for the sake of collaboration among the 
constitutional bodies, and depend on the 
type of government, whether presidential or 
parliamentary. In: HERNANDEZ, Marial del 
Pilar. Divisão de po deres na constituição 
Mexicana de 1917 (Division of powers in 
the 1917 Mexican Constitution). Disponível 
em: http://info8.juridicas.unam.mx/cont/
mlawr/2/arc/arc5.htm. Acesso em: 11/05/11. 
A autora também cita, para explicar a teoria 
de Loewenstein: Loewenstein, Karl, Teoría 
de la Constitución, trad. Alfredo Gallego 
Anabitarte, 2nd. ed., Barcelona, Ariel, 1983, 
p. 54.
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Judiciário abandona a postura estática e passa a tomar algumas competências 

do legislativo  e do executivo para ele. Atualmente, o bloco que comanda o 

padrão político de um Estado é o executivo-judiciário, restando ao legislativo os 

bastidores dos cenários políticos (FERREIRA FILHO, 2007, p. 248). 

PEDRO LESSA, citado por MÔNICA HERMAN SALLEM CAGGIANO (2009, 

103) destaca que, por uma influência do modelo político plasmado pela 

Constituição norte-americana, o Poder Judiciário ganhou importante papel 

político-jurisdicional, materializado por meio do controle de constitucionalidade 

das leis. Assim, o poder Judiciário passa a atuar como verdadeiro “guardião da 

Constituição”. 

Destarte, o Poder Judiciário tem adentrado ao campo da decisão política, 

anteriormente reservada ao legislativo ou ao executivo, transmutando a sua 

natureza, funcionamento e papel no cenário político, pronunciando-se sobre a 

norma e, até mesmo, elaborando normas jurídicas, por meio de sua capacidade 

transformadora.

Portanto, dúvidas não pairam de que o Poder Judiciário assume, hoje, tarefas 

diferenciadas, quais sejam: a de interpretação constitucional e, principalmente, 

a função de orientação constitucional.

3. A Sociedade Contemporânea: Constitucionalismo versus Democracia

A Democracia é a forma de organização de poder que mais bem atende à 

expectativa de liberdade do ser humano. A fórmula democrática surgiu no século 

XVIII, juntamente com o desenvolvimento da República de do liberalismo, e 

tomou corpo durante o século XX, expandido-se para a maioria dos países do 

globo.

O sistema democrático tem por características: a) a alternância no poder e 

a participação política; b) o pluralismo político e a existência de mecanismos de 

controle de poder (oposição).

O constitucionalismo surge, nessa toada, como base para salvaguardar os 

elementos intrínsecos à Democracia.

O movimento constitucionalista permitiu o desenvolvimento da democracia, 

bem como garantiu a existência de seus elementos fundamentais, tendo por 

pilares:

1. A Constituição, como base jurídica da organização do Estado, isto é, a lei 

maior que organiza o poder no âmbito deste.

2. A separação dos poderes: a Constituição exige a limitação do poder por 

meio do instrumento da separação dos poderes – conforme o art. 16 da 

declaração dos homens e do cidadão de 1789.
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3. A tutela dos direitos fundamentais.

Ademais, ao longo do século XX, o constitucionalismo passou a incorporar 

outros elementos, destacados abaixo:

1. O Estado de Direito: O Estado de Direito (Rechtstaat) é princípio construído 

na Alemanha para limitação do poder político, engradando o Estado na lei 

e na Constituição, isto é, o Estado legítimo é aquele que atua pelo direito e 

para os fins previstos em lei. 

 Trata- se de elemento que também passa a ser incorporado pela Democracia 

como mecanismo de limitação do poder pelo direito (o poder atuando conforme 

o direito). 

Consoante considerações de Chevalier7: devemos partir do pressuposto de 

que a idéia de Estado de Direito está intimamente ligada ao ideal democrático, 

até por se consubstanciar num dos mais potentes mecanismo de limitação do 

poder. Destarte, o Estado de Direito é a face jurídica e a Democracia é a face 

política de uma mesma moeda. 

O Estado de Direito engloba, por sua vez engloba: 

1. O respeito à Constituição 

2. O respeito à lei como produto do parlamento

3. Os direitos fundamentais

4. O devido processo legal

5. A segurança jurídica. 

2. A segurança jurídica:  também de origem germânica, acabou sendo 

agregada à idéia de Estado de Direito, passando a ser adotada pelas Constituições 

dos Estados. Segundo esse princípio há necessidade da previsibilidade ou 

reflexo das perspectivas/expectativas da comunidade, vale dizer, a lei editada 

deve se alinhar àquilo que é esperado pela comunidade. Além disso, abarca 

outros aspectos, tais como: a confiança legitima (é necessário que o legislador 

e o produto por ele criado ganhem a confiança da comunidade a que se 

dirigem); a necessidade de clareza da lei; a anterioridade da lei aos fatos e a não 

admissibilidade da retroatividade das normas.

A grande problemática que surge no final do século XX diz respeito às 

mudanças/transformações ocorridas na sociedade. A sociedade passou a ser 

chamada de sociedade pós-moderna, dentre outras denominações8 e adquiriu 

como característica, a transmutação extremamente célere das relações sociais, 

levando-nos aos seguintes questionamentos: 

1. Como conciliar o Estado de Direito, enquanto princípio que engrada o poder 

e vincula gerações, com as evoluções democráticas? 

7 CHEVALIER, 1994, apud 
CAGGIANO, Disponível em: http://www.
mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/
Artigos_2008/Controle_de_consti_2008_
processo_constitucional_publ_mackenzie.
pdf. Acesso em: 11.05.11.
8 Pós-industrial (ou 
informacionalista – Daniel Bell); pós-
moderna; pós-positivista; hipermodernidade 
(Gi l lesLopovetsky) ,supermodernidade 
(Georges Balandier), modernidade reflexiva 
ou sociedade do risco (Ulrisch Beck), 
globalizada, modernidade tardia (Anthony 
Giddens), modernidade líquida (Zygmunt 
Bauman).
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2. Como praticar a Democracia (enquanto governo do povo, pelo povo e para o 

povo) permitindo-se às novas gerações a implantação das políticas públicas 

(possibilidade dada vez mais crescente nas democracias deliberativas) 

adequadas a seu momento histórico?

Conforme explica MARCOS AUGUSTO PEREZ (2006, p. 163-165):

No Brasil, como ocorre também em outros países, o Direito Constitucional e 

Administrativo consagram o princípio da participação e um grande número de 

institutos voltados a sua concretização. A Constituição Federal brasileira de 1988 

foi muito além da mera enunciação dos princípios juspolíticos da Democracia 

e do Estado de Direito e estabeleceu uma série bastante grande de normas 

voltadas a respaldar a adoção de institutos participativos na Administração 

Pública. (...) Tanto a regulamentação das atividades da Administração Federal  

quanto a legislação dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios têm 

notabilizado os institutos de participação. Conselhos, comissões e comitês 

participativos; a audiência pública; a consulta pública, o orçamento 

participativo, o referendo e o plebiscito são importantes referências entre nós de  

instrumentos concretos para a implementação do diálogo entre a Administração 

e a sociedade.

  Ademais, MARCOS AUGUSTO PEREZ (2006, p. 172) continua:

A realização das tarefas típicas do Estado de Bem-Estar supõe a modificação de 

uma massa de comportamentos individuais tão densos e tão diversificados, que 

parece impossível erigi-Ia simplesmente em obrigação sujeita aos mecanismos da 

fiscalização e da sanção pelo descumprimento. (...)Na prática, o que ocorre é que 

derrubados os muros altos que separavam a Administração Pública da sociedade, 

esta passa a participar da concepção, da decisão e da implementação das políticas 

públicas. As audiências públicas, as consultas públicas são exemplos de como 

se dá na prática a participação na elaboração das políticas públicas; o plebiscito 

administrativo, o referendo, as comissões de caráter deliberativo exemplificam, 

por seu turno, a participação no próprio processo de decisão, as omissões de 

usuários,  a atuação de organizações sociais ou de entidades de utilidade pública, 

e até mesmo a recente expansão da concessão de serviços públicos fornecem uma 

amostra de participação na própria execução das políticas públicas.

Nesse sentido, vivemos uma crise entre a Democracia e o Constitucionalismo 

que, ao longo dos anos, serviu de base para a evolução democrática e que hoje 

se insurge como óbice a sua evolução.

É diante dessa celeuma que desponta o ativismo judicial como instrumento 

criado para adaptar as novas demandas sociais ao Estado de Direito e à 

Democracia, influenciado por nova corrente de pensamento denominada 

neoconstitucionalismo.
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4. O neoconstitucionalismo e a tendência de estruturação da norma a 
partir do caso concreto

O pós-positivismo influenciou uma tendência, surgida na Europa, que 

preleciona um novo olhar para a Constituição, chamada de neoconstitucionalismo. 

O neoconstitucionalismo é nova etapa do constitucionalismo, com o fito de 

efetivar o Estado Democrático e Social de Direito. Trata-se, portanto, de uma 

nova leitura (em tese) da Constituição, embasada no pós-positivismo, que visa  

a efetivar os direitos, em especial, os direitos constitucionais.

O Constitucionalismo e o positivismo jurídico deram ensejo ao Estado de 

Direito, cuja segurança jurídica encontra-se pautada no texto legal. 

O neoconstitucionalismo, por sua vez, surge para embasar o Estado Social 

e Democrático de Direito, importando não mais na positivação de direitos, 

mas na efetivação destes e da Constituição.  Assim, esse novo olhar sobre a 

Constituição, nos apresenta um constitucionalismo que leva em consideração, 

quanto a seu conteúdo, a importância de valores e de princípios gerais, bem 

como dos direitos sociais e da interpretação legal pela jurisdição constitucional.

O referido movimento alia-se às transformações operadas na dinâmica do 

sistema jurídico. E, mais, apresenta-nos a ideia de um novo perfil constitucional, 

mais próximo de uma postura jusfilosófica e de uma nova compreensão acerca 

da natureza e do conteúdo da Constituição, envolvendo fundamentos teóricos e 

filosóficos que impactam todo o sistema jurídico.

Assim, o neoconstitucionalismo apresenta-nos uma outra percepção sobre 

a Constituição e de seu papel na interpretação jurídica em geral, cujo marco 

filosófico é o pós-positivismo, cuja característica é transcender à legalidade 

estrita, sem desprezar o direito posto, mas propiciando a reaproximação entre 

o direito e a filosofia e o surgimento, por conseqüência, de nova hermenêutica 

constitucional (nova dogmática da interpretação constitucional) e da proposição 

de uma Constituição dirigente, como núcleo jurídico do Estado Democrático de 

Direito. 

Nesse novo constitucionalismo, o intérprete torna-se co-participante do 

processo de criação do Direito, completando o trabalho do legislador ao fazer 

valorações de sentido para as cláusulas abertas, bem como ao realizar escolhas 

entre soluções possíveis, propiciando, desta forma, nova hermenêutica em 

substituição ao dogmatismo e aliando a ética ao direito.

O neoconstitucionalismo, portanto, impactou a teoria da norma, a teoria do 

direito, as fontes do direito e a interpretação das normas, criando nova forma 

de encarar a Constituição.

Neste sentido, tem relação com a teoria estruturante do direito, criada por 

Friedrich Müller, que propõe a compreensão da teoria da geração do direito e de 
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sua aplicação prática, coadunada com os princípios do Estado de Direito, bem 

como a partir da análise dos chamados elementos de concretização.

Friedrich Müller é um dos juristas alemães contemporâneos mais originais, 

cujas investigações científicas perpassam o campo filosófico, bem como possuem 

reflexos diretos na teoria do direito e da Constituição. A Teoria Estruturante do 

Direito traduz, portanto, essa perspectiva, unindo esforços para a apresentação 

de uma nova reflexão acerca da dogmática, da metódica e da teoria da norma 

jurídica. 

A Teoria Estruturante do Direito, criada em meados dos anos 60, encontra-

se inserida num contexto pós-positivista e propõe-se a tarefa de estruturar a 

ação jurídica a partir das exigências do Estado Social e Democrático de Direito. 

A referida teoria apresenta nova perspectiva de aplicação do direito, em 

contraposição ao modelo positivista de atividade jurídica como subsunção de 

fatos a uma norma pré-estabelecida e pronta para ser aplicada, resumindo, dessa 

forma, o trabalho do operador do direito ao enquadramento do caso concreto 

ao texto legal.

No mesmo sentido, o neoconstitucionalismo apresenta-nos uma nova forma 

de interpretação constitucional, que toma como “elementos de concretização” 

os ditames constitucionais, os princípios e as valorações do operador do direito 

que se debruça sobre a norma no trabalho hermenêutico, ademais de propor 

pluralidade de fontes e a importância da construção jurisprudencial.

Através da teoria estruturante do direito, a “tensão existente entre a 

Constituição e os fatos reais da sociedade e do poder passa a ser ‘uma questão 

de concretização constitucional” (MÜLLER, 2007, p. 311). 

A teoria alemã, a partir do novo paradigma do direito, propõe-se a  resolver 

alguns problemas contemporâneos, tais como: do antagonismo entre ser e dever-

ser, os conflitos entre o texto constitucional e “os fatores reais de poder” (assim 

denominados por Ferdinand Lassalle), já que essas questões transformam-se 

em dificuldades operacionais, que podem ser racionalmente trabalhadas, caso 

a caso.

Portanto, para os neoconstitucionalistas a Constituição seria  apenas 

um livro de princípios (Constituição Principiológica)  a serem traduzidos por 

decisões políticas, com a consequente queda da separação clássica dos poderes, 

restando apenas o rule of law ou rule of the land e um sistema forte de tutela 

de direitos fundamentais.

5. Fontes para a Teoria Estruturante do Direito

A TED é uma teoria inovadora, posto que parte da prática cotidiana do direito, 

vale dizer, da análise de decisões jurídicas dos Tribunais e Cortes Supremas, 

notadamente do Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht), 
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cujos julgados causam impacto em todo o ordenamento jurídico. A partir de 

então, o autor alemão constata o papel fundamental da jurisprudência na 

construção de sua teoria, bem como verifica a existência de problemas da 

dogmática jurídica, de ordem metodológica, e de “buracos negros” na teoria da 

norma.

Friedrich Müller critica a noção irrealista de norma como “dever-ser”, 

dissociada do “ser”, bem como rechaça a idéia de que a norma jurídica 

corresponde ao teor literal das codificações.

A teoria estruturante apresenta nova concepção de norma jurídica, de 

ordem composta (de ser e de dever-ser, de campo normativo e campo factual, 

de dados lingüísticos e dados reais) e prática, para a concretização do Direito. 

Sob esse ponto de vista, a TED possui lineamentos de uma teoria concretista, 

que tenta conciliar, na aplicação do direito, norma e realidade, partindo de novo 

paradigma do centro teórico e operacional do direito, vale dizer, da teoria e do 

conceito de norma (Normstruktur und Normativität).

6. Conceito, Características e Objetivos da Teoria Estruturante do Direito

A TED busca respostas reais às seguintes questões fundamentais: a. O que 

ocorre “realmente” quando um ordenamento jurídico está em funcionamento, 

quando ele “funciona”? b. Que fazem os juristas “realmente” quando dizem 

interpretar (“aplicar a norma”)?

A teoria alemã propõe que a norma jurídica seja criada em face do caso 

concreto, isto é, ela não preexiste nos códigos. O que se pode subtrair das 

codificações e das constituições, de maneira geral, são apenas textos de 

norma, que devem, através de um trabalho de concretização (“Rechtsarbeit”), 

ser transformados em normas jurídicas. Desse modo, podemos concluir que a 

norma jurídica é o resultado de um trabalho de construção ou de concretização, 

que pode ser entendido como: 

(...) produzir, diante da provocação pelo caso de conflito social, que exige uma 

solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse caso no quadro de uma 

democracia e de um Estado de Direito. Para este tal fim existem dados de entrada 

(Eingangsdaten/inputs) – o caso e os textos de norma nele ‘pertinentes’ – e meios 

de trabalho (...). (In: MÜLLER, Friedrich , 2007, p. 150).

Nessa esteira, o direito normativo encontra-se não na produção legislativa, 

mas nos julgamentos, sendo as codificações apenas um ponto de partida para 

a concretização, bem como um limite para a concretização legal e legítima, 

posto que possui, como premissas, os preceitos de um Estado Democrático de 

Direito. Parte-se, dessa forma, de um modelo dinâmico de gênese da norma em 

contraposição ao modelo estático positivista de subsunção do fato à norma fixa 

e prévia, que sintetiza o trabalho do jurista na classificação conceitual, levando 

à determinidade (“bestimmheit”) dos conceitos jurídicos. 
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O modelo apresentado pela TED parte de um enfoque indutivo, cujo ponto 

de partida não se localiza em um conceito abstrato de norma jurídica, mas na 

realização concreta do direito. Segundo Müller: “a norma jurídica não é apenas 

um dado orientador apriorístico no quadro da teoria da aplicação do direito, 

mas adquire sua estrutura em meio ao processamento analítico de experiências 

concretas no quadro de uma teoria da geração do direito.” (In: MÜLLER, Friedrich 

, 2007, p. 241).

Continuando nessa linha de raciocínio, podemos dizer que a teoria da norma 

jurídica é o ponto primordial da TED, na medida em que os ordenamentos 

jurídicos são compostos por normas estruturadas, e porque a estruturação da 

norma tem como ponto de partida a práxis jurídica, isto é, a análise de casos 

concretos (constatação sistemática e genética a partir da consideração de que a 

TED compreende dogmática, metodologia, teoria da norma jurídica e teoria da 

Constituição).

A TED utiliza-se do método indutivo para interpretação e aplicação da norma, 

isto é, parte dos problemas práticos (análise crítica destes), cuja concretização 

da norma é feita de modo consciente e refletido,  explicado, fundamentado, 

compreensível, de tal forma que possa ser controlada por outros atores da vida 

jurídica em sociedade.  

Por fim, outra característica importante da TED é que ela leva em consideração 

a linguagem da sociedade moderna e do direito da sociedade atual (“Sprachlich/

Praktische Semantik”). Assim, a teoria alemã derruba por terra a fachada do 

significado previamente dado pela linguagem, proposta pelo positivismo, e 

que ocultou o processo de semantização como característica relevante para a 

determinação da norma jurídica, que deve considerar o contexto das relações 

sociais e das concepções político-sociais sobre as quais agirá. 

7. Da estrutura da norma

A TED considera como normativo tudo o que confere direção ao processo 

decisório, dividindo-o em dois grupos:

Dados de linguagem: textos de normas (primária)  - “Sprachdaten”.

Dados Reais: ou dados secundariamente veiculados pela linguagem sobre nexos 

da realidade – “Realdaten”.

A estrutura da norma indica a coesão entre os elementos conceituais de 

uma norma (programa normativo – campo normativo); e não as relações entre 

pontos de referência recebidos da teoria jurídica tradicional (ser e dever-ser, 

condição legal e consequência jurídica, norma e circunstâncias de fato. (In: 

JOUANJAN, Olivier. Citado em MÜLLER, Friedrich, 2007, p. 259-260).

A normatividade é qualidade dinâmica da norma, cuja estrutura é composta 
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pelo Programa de Norma (resultado da interpretação do texto da norma, formado 

a partir de dados primaciais de linguagem)  mais dados reais, delimitando o 

denominado âmbito da norma (conceito a ser determinado estruturalmente 

e que se refere às partes integrantes materiais da normatividade que são 

co-constitutivas da norma). O âmbito da norma é formado a partir de uma 

perspectiva valorante do programa da norma.

A concepção dominante da norma jurídica como ordem pronta e acabada 

confunde norma e texto de norma. 

O texto de norma pode estimular com seu efeito sinalizador a concretização 

admissível, mas ele não pode conter substancialmente a instrução normativa. 

Contrariamente à suposição positivista de uma subsunção a significados 

previamente dados, o texto não pode ser o sujeito automático de uma derivação, 

mas influir apenas no trabalho (“Leistung”) ativo do sujeito real. (In: JOUANJAN, 

Olivier. Citado em MÜLLER, Friedrich, 2007, p. 239).

Por normatividade, entende-se:

(...) a propriedade dinâmica que a norma jurídica compreendida como modelo 

de ordenamento materialmente caracterizado possui para influenciar a realidade 

que lhe deve ser correlacionada (normatividade concreta) e ser nisso, por sua vez, 

influenciada pela própria realidade (normatividade factualmente determinada). 

(In: JOUANJAN, Olivier. Citado em MÜLLER, Friedrich, 2007, p. 17).

Nesse contexto, podemos considerar como elementos de concretização da 

norma:

Grupos de elementos de concretização: elementos metodológicos stricto sensu 

(interpretação da norma); elementos do âmbito da norma (dados reais); elementos 

dogmáticos, teóricos, referentes à técnica de solução, de política jurídica.

Interpretação do texto da norma – segundo os cânones de interpretação 

desenvolvidos pela ciência jurídica – limite extremo da concretização admissível: 

interpretação literal.

Análise do âmbito da norma: integração das ciências sociais – inclusão controlada 

da realidade social, sem que a concretização jurídica regrida para aquém de seu 

padrão técnico alcançado.

Hierarquia dos elementos de concretização: no caso de conflito, o argumento 

mais próximo do texto da norma terá precedência sobre o argumento mais 

distante daquele. Ex. um argumento metodológico no sentido estrito derrota um 

argumento meramente juspolítico ou um elemento dogmático não diretamente 

referido à norma.

Nesse sentido, retomamos a ideia de que as codificações não passam de 

dados de entrada, configurando apenas a ponta do iceberg na construção da 

norma jurídica propriamente dita.
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8. Da metódica jurídica na estruturação da norma jurídica

A metodica jurídica apresenta-nos o modelo de geração do direito 

estruturado a partir das exigências do Estado de Direito ou modelo dinâmico 

de concretização. A medotologia jurídica tem por função estruturar o processo 

de produção das normas, avaliando, identificando, classificando e organizando 

os elementos de concretização, de acordo com critérios de preferência, e em 

função das exigências normativas, exigidas pelo Estado de Direito, tal como 

a segurança jurídica. O método, por sua vez, busca mitigar a distância entre a 

teoria e o texto da norma e a norma jurídica propriamente dita.

A orientação prévia efetiva para o jurista que trabalha na práxis não é a 

norma jurídica pronta para ser aplicada, mas apenas o texto da norma criado 

pelo legislador, bem como as circunstâncias factuais do caso apresentadas ao 

jurista para fins de decisão.

Partindo dos elementos dessas circunstâncias de fato, o jurista seleciona 

hipóteses sobre o texto da norma, em meio ao conjunto de textos de normas 

publicados nos códigos legais – âmbito material (dados empíricos conexos à 

norma). Só depois de processamento abrangente de todos os dados de linguagem 

do texto da norma, o jurista pode selecionar, com ajuda do programa da norma, 

o conjunto parcial de nexos empíricos, aos quais cabe significado normativo e 

que constituem, destarte, o âmbito da norma. Resultado: temos a norma jurídica 

composta pelo programa da norma mais o âmbito da norma ou norma jurídixa 

individualizada em norma de decisão, produzida, desta feita, pelo aplicador do 

direito (Entscheidungsnorm).

Essa parcela constituinte do objeto, própria da concretização/trabalho 

jurídico “(...) foi eliminada do campo de visão do positivismo legal, encoberta 

pela ficção de uma lei pronta para ser aplicada e de uma ordem coesa dos 

conceitos jurídicos” (In: MÜLLER, Friedrich, 2007, p. 241). Consequência: 

não se admite nada novo, nenhum salto criativo entre o ponto de partida e 

de chegada de uma evolução. As premissas da decisão concreta já deveriam 

estar integralmente encaixadas e contidas em uma norma reduzida ao texto. 

O positivismo apresenta-nos, portanto, um modelo de normatividade estática, 

previamente dada e pronta para ser aplicada, não podendo ser compreendida 

como processo que deve ser estruturado metodicamente a partir das exigências 

do Estado de Direito, retirando uma parcela criativa que desenvolve, enriquece 

e aperfeiçoa o direito.

9. Positivismo versus Pós-positivismo

Não podemos negar que o positivismo trouxe inegáveis vantagens ao 

desenvolvimento do direito, apontando conceitos claros e definidos, numa 

tentativa de torná-lo ciência sistemática e com decisões racionais e controláveis, a 

partir neutralidade científica, bem como da apresentação de um sistema jurídico 
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“completo”, vale dizer, com uma resposta quase mecânica ao caso concreto (o 

que constitui verdadeira ilusão) e que aponta o direito legislado como única 

fonte, pendendo o positivismo para um sistema fechado ou autopoiético e que, 

portanto, não admite interação com o meio exterior.

No entanto, da mesma forma, não há dúvidas de que esse modelo positivista 

clássico também apresentou - e apresenta - falhas, sobretudo no tocante à 

negligência das condições de linguagem natural e, principalmente, no mister do 

conceito de norma jurídica.

Assim, se por um lado a Teoria pura do direito propiciou a logicização 

do Direito, como ciência, por outro, a esvaziou de elementos essenciais, na 

medida em que buscava mais uma noção de pureza desta, demonstrando uma 

preocupação maior com a epistemologia do que com a metódica propriamente 

dita, propondo a contraposição contundente entre o ser e o dever-ser. 

Dúvidas não pairam de que as ideias apresentadas pelo positivismo clássico 

já não se amoldam ou, pelo menos, não atendem mais aos anseios de uma 

nova sociedade, da qual fazemos parte, dita pós-moderna. Fato é que estamos 

vivendo um momento diferente do que vivíamos no século passado. O mundo 

evoluiu e isso tem reflexos no direito, sendo um deles a própria politização 

do poder judiciário. O direito deixou de ser um dogma absoluto, de forma que 

a finalidade e a interpretação da norma tornam-se mais relevantes do que a 

própria norma. 

Cumpre obtemperar que o direito é uma ciência humana aplicada, daí 

porque ser impossível propor a concretização normativa totalmente avalorativa. 

O direito do século XXI deve considerar a impossibilidade de uma neutralidade 

científica, a pluralidade de fontes do direito, o afastamento de um raciocínio 

apenas dedutivo, e o questionamento ao dogmatismo absoluto, sendo todas 

essas características próprias do pós-positivismo (e do neoconstitucionalismo, 

inserido neste contexto) e que nos levam a idéia de um direito prospectivo.

Nessa esteira, desponta a teoria estruturante do direito, dentre as propostas 

interpretativas, como as preconizadas por Ronald Dworkin e Robert Alexy,  

como método que reafirma as características apontadas pelo pós-positivismo, 

pois, na condição de teoria “impura”, trabalha com o direito real de uma dada 

sociedade (e não somente com a sua forma geral), levando em consideração 

as peculiaridades desta, na medida em que apresenta a idéia segundo a qual 

a norma jurídica não corresponde apenas ao texto legal, fruto da legislação, 

mas sim, é o resultado do trabalho concretizante do juiz, habilitado pela ordem 

jurídica para decidir os casos concretos que lhe são submetidos. 

Também, insere a TED no contexto pós-positivista, o fato de a norma não ser 

apenas um dever-ser, mas fenômeno composto de linguagem e fatos, colocando 

o ser e o dever-ser como elementos complementares, com relações recíprocas, 
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que se limitam entre si, constituindo uma resposta um ao outro, e não  como 

elementos recíprocamente excludentes, dentro da noção composta de norma. 

Vale lembrar aqui, que a adoção de um método indutivo, que parte do caso 

prático para a estruturação da norma e a afirmação de que não existe norma 

jurídica antes do caso concreto erige a TED à teoria do direito pós-moderno, 

bem como o fato de levar em consideração a semântica, ou seja, as mudanças 

ou transformações sofridas pela significação das palavras no tempo e no espaço.

 Por fim, podemos enquadrar a forma de concretização do direito pela TED 

dentro de um sistema alopoiético, sob o ponto de vista cognitivo, uma vez que 

permite a interação do direito com o meio exterior, admitindo, consequentemente, 

uma evolução e novos elementos que surgem no meio exterior. 

As falhas do positivismo e o advento de nova sociedade, com anseios 

diversos da de outrora, bem como a necessidade da efetivação de direitos, mais 

do que sua positivação, fazem com que a TED e a hermenêutica constitucional 

despontem como respostas, não meramente teóricas, às necessidades sociais.

A teoria alemã torna operacional a prática cotidiana dos operadores do 

direito, na medida em que propõe a avaliação do texto legal, bem como da 

realidade do caso concreto para a obtenção da norma jurídica aplicável. 

A TED apresenta-nos um modelo cuja premissa é a “valorização da realidade 

sócio-cultural” do país, que influencia, sobremaneira, a aplicação do Direito, 

enquanto resposta aos anseios sociais. Não há dúvidas de que “a TED criou 

noções operacionais, instrumentos analíticos e metodológicos que podem servir 

independentemente de cada Estado-nação, sua cultura social e sua cultura 

jurídica particulares”. (In: MÜLLER, Friedrich, 2007, p. 312).

Ademais, não se pode afirmar que a TED apresenta a teoria de aplicação 

do direito de forma ilimitada; ao contrário, ela deve seguir limites impostos 

pelo Estado Democrático de Direito (e dos direitos e garantias fundamentais), 

legitimado, portanto, pelo poder constituinte de um povo, com uma constituição 

escrita e uma ordem jurídica pautada no “Statute Law”. O próprio autor da teoria 

estruturante afirma que sua teoria foi desenvolvida a partir e para este modelo 

de ordem jurídico-política. Assim, nos dizeres de FRIEDRICH MÜLLER, 2007, 

p.312:

(...) O Brasil é, graças a Constituição de 1988, um Estado Democrático de Direito 

em todas estas perspectivas. A TED não se perde nem na Alemanha, nem por 

seu efeito sobe o Brasil. “fora do lugar”, nem representa em seu país uma idéia 

“fora de lugar”. O lugar ao qual ela pertence é precisamente esta forma de Estado 

Democrático de Direito fundado nos direitos fundamentais das pessoas. Para um 

país como o Brasil, que vem lutando sempre contra alguns demônios do passado e 

para a realização do Estado Democrático de Direito, uma tal transferência de teoria 

parece, no entanto, muito judiciosa e útil – sobretudo porque se trata, no caso da 

TED, de uma teoria da práxis que não somente tem bases na teoria da ação, mas 

também tem fundamentos necessários da ordem ética.
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A TED permite que consigamos inverter um quadro que, muitas vezes, 

apresenta-se no judiciário brasileiro, no qual as decisões são muito próximas 

do texto legal, mas, ao mesmo tempo, tão distantes da Justiça e da realidade 

social, fato este que pode ser superado pela adoção da teoria estruturante. Neste 

sentido, PAULO BONAVIDES (1984, p. 232-233) afirma:

A teoria estrutural do direito tem sido inegavelmente um enorme esforço de 

reflexão unificadora, que prende de maneira indissociável a dogmática, a metódica 

e a teoria da norma jurídica, com amplitude e profundidade jamais ousadas por 

qualquer outra teoria contemporânea sobre os fundamentos do direito.

Uma decisão do BeVerfGe9 (Tribunal Constitucional Alemão), demonstra a 

importância de uma teoria inovadora como a TED no direito contemporâneo: 

“(...) a norma apóia-se constantemente no contexto das relações sociais e das 

concepções político-sociais sobre as quais ela deve agir, se for necessário o 

conteúdo dela pode e deve modificar-se ao mesmo tempo”.

RALPH CHRISTENSEN tratando da aplicabilidade da TED afirma (In: 

MÜLLER, Friedrich, 2007, p. 244) que:

 (...) a distância entre o texto da norma e a decisão do caso deveria ser superada 

pela ponte da interpretação jurídica, cujos pilares básicos assentavam solidamente 

na norma jurídica previamente dada (...). A TED mostra com clareza que nenhuma 

ponte já existente nos pode aliviar do esforço de superar a distância entre o 

texto da norma e a decisão concreta. O que se exige, muito pelo contrário, é 

uma construção que atenda satisfatoriamente aos critérios técnicos de aferição de 

pressupostos pelo princípio do Estado de Direito. 

Nesse sentido, insta ressaltar que, cabe ao operador do direito aliançar 

as normas através da interpretação, feita a partir do texto legal, verificando, 

dessa forma, seu alcance e sentido.  Para aplicar o direito ao caso concreto é 

imprescindível a interpretação, que deve ser feita em consonância com o caso 

concreto que se apresenta. 

A Revista de Teoria Jurídica da França sintetiza, por sua vez, a ideia de 

aplicabilidade da TED nos seguintes dizeres: “(...) se o valor de uma teoria do 

direito depende do fato de dar conta da realidade, então se pode estar certo 

de que a teoria estruturante do direito tem um grande futuro”. (In: MÜLLER, 

Friedrich, 2007, p. 14)

Por outro lado, ELIVAL DA SILVA RAMOS (2010, p. 305), ao tratar do pós-

positivismo versus positivismo jurídico explica que:

O positivismo jurídico continua a ser o modelo teórico mais adequado à 

compreeensão conformadora de ordenamentos de perfil democrático, edificados 

sobre os princípios do Estado de direito, com ou sem a presença de Constituições 

dotadas de supremacia formal. Longe de estar superada, a Dogmática positivista 

apenas se renovou e se fortaleceu a partir da intensa, extensa e contínua reflexão 

crítica que em torno dela se desenvolveu nas ultimas duas centúrias. (...) O flanco 9 Sentença do BeVerfGe – 34,269, 
de 14.02.1973.
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em que a teoria positivista revelou-se mais frágil foi aquele concernente à Teoria da 

Interpretação, principalmente se considerado o modelo hemenêutico da subsunção 

mecânica, que equiparava texto e norma, convertendo o intérprete-aplicador 

em um mero núncio da vontade do legislador, a ser descoberta nos enunciados 

normativos mediante o emprego preferencial dos métodos gramatical e histórico, 

o que conferia ao procedimento exegético um caráter estático e conservador. 

Todavia, tal modelo hermenêutico era característico do positivismo clássico, 

que vicejou no século XIX, tendo sido abandonado pelo principais próceres 

da dogmática positivista no século XX, com destaque para as elucubrações de 

Kelsen, que reconhecem o papel criativo do intérprete na construção da norma de 

decisão, mas, exatamente por isso, excluem a Teoria da Interpretação do âmbito 

da Dogmática, remetendo-a aos domínios da Política do direito, disso resultando 

a acanhada contribuição do positivismo jurídico no que toca à teorização da 

atividade exegética.

E continua o autor, tratando da hermenêutica constitucional:

Os equívocos e insuficiências do positivismo jurídico no que tange à Teoria da 

Interpretação restaram evidenciados com maior clareza no âmbito do Direito 

Constitucional, em face das características peculiares de sua normatividade (...). A 

presença constante de normas-princípio nos textos constitucionais, normas essas 

dotadas de maior abrangência, porém de menor precisão, associada ao fato de 

que a sua atuação é feita, comumente, por tribunais dotados de independência 

institucional ou posicionados no topo do aparato judiciário, de um lado, tornaram 

inviável a interpretação declarativa, porém, de outro, fizeram premente uma 

elaboração mais consistente em torno dos limites da função jurisdicional, cujo 

potencial criativo experimentou notável expansão. (IDEM, p. 306)

 A hermenêutica constitucional (Teoria da interpretação), indubitavelmente, 

ganha cada vez mais destaque, quer a consideremos dentro das correntes do pós-

positivismo, quer nas doutrinas antipositivistas, quer nas teorias classificadas 

como positivismo adaptado/moderno.

10. Análise crítica sobre o neoconstitucionalismo e o ativismo judicial 
no Brasil

Na democracia deliberativa/participativa há necessidade de oitiva a todo 

tempo do povo,10 o que, muitas vezes, leva à adoção de políticas públicas 

contrárias ao próprio texto constitucional. O que por um lado demonstra a 

mudança de paradigma da Administração (de integração social nas suas 

decisões), mas que de outra sorte, apresenta problemas, tais como: 1. o risco de 

que a aproximação entre a sociedade e a Administração na formulação, decisão 

e execução das políticas públicas politize-se de modo tão extremado que retire 

dessas atividades todo o conteúdo técnico ou o planejamento necessário a sua 

concretização. 2. o risco do debate inerente à participação da sociedade nos 

processos decisórios resultar em decisões contraditórias, inconsistentes e não 

consentâneas com os esforços dos demais agentes envolvidos na condução de 

políticas públicas. (In: PEREZ, Marcos Augusto, 2006,  p. 174-175). 

10 Somente na Constituição 
Brasileira, podemos apontar a participação 
social nos seguintes casos: O art. 10, 
por exemplo, determinou ser assegurada 
a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais 
ou previdenciários sejam objeto de discussão 
e deliberação. Essa regra é completada 
pelo art. 194, VII, que, ao dispor sobre a 
organização do sistema estatal de previdência 
social, assegura o caráter democrático e 
descentralizado de sua gestão administrativa, 
com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários 
e aposentados. Aliás, a participação, no 
caso das atividades de seguridade social 
desenvolvidas pela Administração, é 
elemento da própria definição dessa função 
administrativa, conforme se percebe pela 
redação do caput do art. 194, que a define 
como um conjunto integrado de ações de 
iniciatiua dos poderes públicos e da sociedade. 
O art. 29, X, por sua vez, ao tratar das normas 
básicas de organização dos Municípios, prevê 
expressamente a cooperação das associações 
representativas no planejamento municipal, 
ou seja, direciona genericamente a adoção 
de institutos de participação popular pela 
Administração Pública dos Municípios. Outro 
exemplo encon tra-se no art. 187, o qual 
estabelece que aatividade administrativa 
de planejamento da política agrícola será 
executada na forma da lei, com a participação 
efetiva do setor de produção, envolvendo 
produtores e trabalhadores rurais, bem 
como dos setores de comercialização, de 
arrnazenamento e de transportes. O art. 198, 
IH, determina que as políticas, ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados 
tendo como diretriz a participação da 
comunidade. O art. 204, lI, estabelece que 
os serviços públicos de assistência social 
devem ser organizados e executados 
mediante participação da população, por 
meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. O art. 205 
estatui que a educação é atividade que será 
promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade; complementarmente, dispõe 
o art. 206, VI, que o serviço público 
de ensino contará com gestão demo-  
crática, na forma da lei. Ainda no terreno dos 
serviços de ensino, encontraremos no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
o art. 60, estabelecendo que o Poder Público 
desenvolverá esforços, com a mobilização de 
todos os setores organizados da sociedade, 
para eliminar o analfabetismo e universalizar 
o ensino fundamental. O art. 216, § 1Q, 
determina que a promoção e proteção do 
patrimônio cultural brasileiro devem ser 
organizadas mediante a colaboração do 
Poder Público com a comunidade. O art. 
225 impõe a conjugação de esforços do 
Poder Público e dacoletividade na defesa do 
meio ambiente. O art. 227, § P, estabelece 
que o Estado admitirá a participação de 
entidades não governamentais na execução 
de programas de assistência integral à saúde 
da criança e do adolescente. O art. 37, § 3Q, 
por sua vez, fruto da Emenda Constitucional  
n. 19/1998 (conhecida como emenda 
da reforma administrativa), introduziu 
no texto da Constituição uma norma 
geral sobre participação popular na 
Administração Pública, ao estabelecer: “A 
Lei disciplinará as formas de participação 
do usuàrio na administração pública direta 
e indireta, regulando especialmente: I - 
as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a 
manutenção de serviços de atendimento 
ao usuário e a avaliação periódica,  
externa e interna da qualidade dos serviços; 
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II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5”, X 
e XXXIII; III - a disciplina da representação 
contra o exercício negligente ou abusivo de 
cargo, emprego ou função na administração 
pública”. In: PEREZ, Marcos Augusto, op. Cit, 
p. 164-165.

Referidas interferências indicadas na relação administração versus 

participação popular também se verificam na relação:  judiciário versus poder 

executivo/legislativo ou versus democracia participativa, quando tratamos dos 

limites da atividade judicial.

Assim, a democracia evolui enquanto o constitucionalismo continua 

fechado. No entanto, sua evolução traz riscos que podem abalar a própria 

estrutura de organização do poder.

Diante de todo esse contexto, o fenômeno do ativismo judicial ganha, a 

cada dia, mais adeptos, dentro da tendência teórica do neconstitucionalismo.

Nos últimos cinco anos, as decisões judiciais, notadamente, do Supremo 

Tribunal Federal, demonstram:

(...) um incremento do ativismo judicial no Brasil, visto que emanadas do órgão de 

cúpula de nosso Poder Judiciário, o qual, pela influencia exercida sobre juízes e 

tribunais inferiores e pelos instrumentos de jurisdição de que dispõe se converteu 

em pólo irradiador dessa insidiosa disfunção. (In: RAMOS, Elival da Silva, 2010, 

p.268).

Nesse sentido, ELIVAL DA SILVA RAMOS (2010, p. 268-300) elenca os fatores 

que levam à impulsão do ativismo judicial no Brasil, que transcreveremos, 

resumidamente, com as respectivas explicações do autor:

Fatores de ordem geral:

O modelo de Estado intervencionista: o primeiro elemento de impulsão do ativismo 

judiciário está relacionado ao modelo de Estado que o constitucionalismo pátrio 

prestigia desde a Carta de 1934, qual seja: Estado democrático-social, de perfil 

intervencionista. (vide art. 1º, caput, CF/88), cujo propósito é de conciliar a tradição 

liberal-democrática com a democratização de oportunidades e a participação 

cidadã.  Segundo o autor, referido modelo conduz juízes e tribunais a relevar, em 

algumas situações, a existência de limites impostos pelo próprio ordenamento cuja 

atuação lhes incumbe, na ilusão de poderem “queimar” etapas, concretizando no 

presente, o programa que a Constituição delineou prospectivamente. Esse sistema 

político democrático estruturado pela Constituição de welfare state, consoante os  

objetivos fundamentais da República brasileira, assinalados no art. 3º; leva-nos 

a um generoso elenco de direitos sociais, boa parte deles consubstanciado em 

prestações estatais Ao Poder Judiciário deveria caber, nesse modelo, o controle 

jurídico da atividade intervencionista dos demais Poderes. No entanto, sobre ele 

também recaem as expectativas e pressões da sociedade no sentido da mais célere 

possível consecução dos fins traçados na Constituição, incluindo a imediata fruição 

dos direitos sociais ou a extensão de benefícios, de universalização progressiva, 

concedidos a determinadas categorias ou regiões com exclusão de outras. É nesse 

sentido que se pode dizer que o próprio modelo de Estado-providência constitui 

força impulsionadora do ativismo judicial, levando juízes e tribunais a revelar, 

em algumas situações, a existência de limites impostos pelo próprio ordenamento 

cuja atuação lhes incumbe, na ilusão de poderem “queimar” etapas, concretizando, 

no presente, o programa que a Constituição delineou prospectivamente. O 

descompasso entre as condições socioeconômicas projetadas pela Constituição a 
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todos os brasileiros e aquelas efetivamente vivenciadas pela maioria da população 

é um dos combustíveis do voluntarismo judiciário, que pretende fazer valer o 

dever-ser constitucional, ignorando os limites de seu poder conformador da 

realidade factual (força normativa) e que se deve ter presente na interpretação do 

Texto Magno. O modelo que adotamos de Estado demonstra a nossa imaturidade 

institucional, própria de um Estado com escassa experiência democrática e que 

vive as primeiras décadas de vigência de uma Constituição que sinalizou para dias 

melhores, como é próprio das Constituições programáticas do nosso tempo.

A expansão do controle abstrato de normas: sobretudo na CF/88 complementada 

pelas Emendas 3/93 e 45/04, em que se dá maior relevância do sistema difuso de 

controle. O autor questiona por que o controle concentrado de constitucionalidade 

ou o controle abstrato nos sistemas difusos induzem ao incrementos do ativismo 

judicial, indicando como principal razão: a maior proximidade do controle de 

constitucionalidade, assim efetuado, do exercício de função legislativa, ainda que 

se trate do exercício de função jurisdicional. O ponto de confluência das múltiplas 

funções desse Estado intervencionista é a função legislativa, porquanto, mantida 

sua subordinação à lei, as funções do governo e de planejamento da ação estatal 

acabam por desaguar na edição de atos legislativos, os quais, de outra parte, 

estabelecem pressupostos básicos de toda e qualquer atividade administrativa.  

A dilatação do campo estatal, associada ao evolver extremamente dinâmico da 

sociedade pós-industrial, acarretou, destarte, o fenômeno do aumento exponencial 

da quantidade de leis, com redução de seu tempo de vigência, legislação essa que 

não se caracteriza apenas pela transitoriedade, mas, também, pelo particularismo, 

pela tecnicidade de conteúdo e pela perda de qualidade formal. Nesse contexto, 

a correlata intensificação do controle jurisdicional de constitucionalidade, de 

modo a que se detenha exclusiva ou primacialmente sobre o ato legislativo, 

constitui verdadeiro antídoto à onipotência e onipresença da legislação. O autor 

explica que a força de impulsão ao ativismo decorrente do manejo do controle 

de constitucionalidade em sede concentrada ou da técnica do controle abstrato 

tende a refluir na medida em que o tempo passa – esse instrumental provoca certo 

deslumbramento em Cortes constitucionais jovens ou em tribunais consagrados, 

que passem a exercer mais intensamente o controle de constitucionalidade. Por 

outro lado, o exercício da fiscalização da constitucionalidade, nas condições 

apontadas, é fator desencadeante do ativismo judiciário na medida em que o 

órgão de controle perceba tornar-se menos nítida a distinção entre legislação e 

jurisdição. Contribui como fator auxiliar da indução ao ativismo pelo controle 

concentrado ou pelo controle abstrato de normas a circunstância de que as normas 

de parâmetro utilizadas pela Corte Constitucional (em sentido amplo) para apurar 

a validade da legislação fiscalizada são, em larga medida, máxime em sede de 

constitucionalidade material, normas-princípio, cuja formulação textual fluída 

permite ao órgão de controle maior liberdade de ação no exercício de sua função 

hermenêutico-concretizadora.

Fatores de ordem dogmática:

O neoconstitucionalismo: o autor indica o neoconstitucionalismo como um 

movimento de fragilidade teórica, (no qual ocorre a principiologização do direito, 

característica do moralismo jurídico), despontando como a face mais visível do 

pós-positivismo tupiniquim e abrindo as portas do sistema jurídico ao subjetivismo 

de decisões judiciais que, valendo-se dos contornos menos nítidos das normas-
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princípio e potencializando-lhes os efeitos para além do que seria lícito fazer, 

deixam de concretizar a Constituição para, a bem de ver, construí-la, ao sabor das 

preferências axiológicas de seus prolatores.

Fatores de ordem institucional:

Dilemas institucionais do constitucionalismo brasileiro: a ineficiência dos Poderes 

representativos na adoção das providências normativas adequadas à concretização 

do projeto social-democrático desenhado pela Carta de 1988 leva ao ativismo 

judicial.

Necessidade do fortalecimento das bancadas partidárias no âmbito do Congresso 

Nacional

Atividade normativa atípica do STF: há um crescente exercício pelo órgão 

de cúpula do Judiciário brasileiro de competências normativas que, se não 

confrontam com o princípio da separação dos Poderes, dele não decorrem e, mais 

do que isso, não contribuem para o seu fortalecimento, ao contrário, provocam 

uma certa tensão em relação ao conteúdo prescritivo de seu núcleo essencial. 

Dessa natureza é a competência para a edição de súmulas de jurisprudência sobre 

questões constitucionais, de observância obrigatória por todo o aparato judiciário 

e pelas entidades e órgãos da Administração Pública de todos os níveis federativos. 

Essa constitui uma das inovações mais importantes e polêmicas introduzidas 

pela Emenda Constitucional n. 45/2004 – Reforma do Judiciário –art. 103-A CF, 

cuja lei necessária à sua integração foi editada em 19/12/06. Constitui elemento 

impulsionador do ativismo judicial, em virtude da aproximação excessiva com a 

atividade Legiferante.

LUIS ROBERTO BARROSO (2007, 129-173), por sua vez aponta que a 

Constituição Federal de 1988, responsável pela redemocratização do país, é a 

primeira grande causa da judicialização da política, transformando o Judiciário 

em verdadeiro poder político. Ademais, também são fatores que fomentam o 

ativismo: a) a constitucionalização abrangente (a Constituição Federal passou 

a tratar de uma infinidade de assuntos doravante tratados por leis ordinárias 

ou por processo político majoritário) e o sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade, considerado como um dos mais abrangentes do mundo.

Completa o autor dizendo que: 

A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Poder Judiciário na concretização dos valores e dos fins constitucionais, com 

maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. A postura  

ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 1. a aplicação 

direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto 

e independentemente de manifestação do legislador ordinário; 2. A declaração de 

inconstitucionalidade dos atos normativos emanados do legislador, com base em 

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação à Constituição; 3. A 

imposição de condutas ou abstenções ao poder público, notadamente em matérias 

de políticas públicas.

Não é difícil verificar na recente jurisprudência do STF a presença cada vez 
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mais constante do ativismo judicial ELIVAL DA SILVA RAMOS (2010, p. 226-

264) indica como exemplos:

1. O exame da ‘doutrina brasileira do habeas corpus durante a vigência da 

Constituição de 1891;11 2.  A aplicação irrefletida da modulação de efeitos 

temporais – prevista no art. 27 da Lei Federal n. 9.868/99; 3. A restrição à 

nomeação de parentes para cargos de confiança; 4. A implementação de direitos 

sociais veiculados por normas de eficácia limitada.  

A última manifestação de ativismo judicial ocorreu em 05/05/11, na questão 

atinente a união homoafetiva. Em que os ministros do STF, ao julgarem a ADIn 

4277 e a ADPF 132 , reconheceram, por unanimidade, a união estável para casais 

do mesmo sexo. As ações foram ajuizadas na Corte, respectivamente, pela PGR 

e pelo governador do RJ, Sérgio Cabral. Nesse sentido, merece destaque, dentre 

outros, um trecho do voto elaborado pelo Ministro Ricardo Lewandowski,12 

reconhecendo a união homoafetiva por integração analógica:

(...) cuida-se, em outras palavras, de retirar tais relações, que ocorrem no plano 

fático, da clandestinidade jurídica em que se encontram, reconhecendo-lhes a 

existência no plano legal, mediante seu enquadramento no conceito abrangente 

de entidade familiar. Esse proceder metodológico encontra apoio no abalizado 

entendimento de Konrad Hesse, segundo o qual: “o que não aparece de forma 

clara no conteúdo da Constituição é o que deve ser determinado mediante a 

incorporação da realidade de cuja ordenação se trata. Dito de outro modo, não é 

dado ao intérprete constitucional, a pretexto de ausência  de previsão normativa, 

deixar de dar solução aos problemas que emergem da realidade fenomênica, sob 

pena, inclusive, em nosso caso, de dar vigência ao disposto no art. 5º, inciso XXV 

da Lei Maior.

Em março de 2006 o Ministro Celso de Mello deu uma entrevista ao site 

Consultor Jurídico,13 tratando do ativismo jurídico no Brasil e da sua importância 

para a democracia e destacou: 

(...) que o Judiciário atua, nessa situação, como “co-partícipe do processo de 

modernização do Estado brasileiro, bem como assume o papel de suprir as lacunas 

da legislação para que prevaleça o espírito da Carta de 88, uma vez que a formulação 

legislativa no Brasil, segundo ele, lamentavelmente, nem sempre se reveste da 

necessária qualidade jurídica, o que é demonstrado não só pelo elevado número 

de ações diretas promovidas perante o Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, 

pelas inúmeras decisões declaratórias de inconstitucionalidade de leis editadas pela 

União Federal e pelos Estados-membros sendo esse déficit de qualidade jurídica 

preocupante porque afeta a harmonia da Federação, rompe o necessário equilíbrio 

e compromete, muitas vezes, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos da 

República. 

Enfim, muitos são os exemplos de ativismo judicial no Brasil, fenômeno 

que tende a crescer a cada dia, notadamente, em virtude dos posicionamentos 

exarados pela nossa Corte Constitucional.

11 Marco da orientação 
jurisprudencial que veio estender a garantia 
protetiva do Habeas Corpus, previsto no art. 
72, parágrafo 22 da Carta de 1891, a liberdades 
outras que a de ir e vir: foi a sua concessão 
pelo STF para um grupo de intendentes do 
Conselho Municipal do Distrito Federal, para 
que pudessem penetrar no edifício sede desse 
órgão legislativo e completar o trabalho 
de verificação de poderes dos intendentes 
eleitos, contornando, destarte, a disposição 
do decreto presidencial que, diante da 
controvérsia sobre a regularidade das eleições 
para o Conselho, houvera determinado que 
o Prefeito do DF assumisse a administração 
e o governo total da Capital. Na seqüência 
do caso, o Presidente da República, Hermes 
da Fonseca, por meio de decreto, dissolveu 
o órgão legislativo da capital federal e 
determinou a realização de novas eleições, o 
que afrontava, claramente, a decisão do STF 
no HC n. 2.794/1909. Instado a conhecer da 
questão, o Pretório Excelso concedeu nova 
ordem de habeas corpus (HC n. 2.990, j. 
25.01.1911) aos interessados, por reputar “a 
dissolução do conselho e a convocação de 
novas eleições uma intervenção irregular do 
Presidente da República em assuntos locais”, 
com ofensa ao princípio da autonomia 
municipal, que era extensivo ao DF, nos 
termos dos arts. 67 e 68 da Constituição de 
1891. No entanto, Marechal Hermes “recusou-
se a cumprir a decisão do STF, afirmando, 
por meio de ofício do Ministro da Justiça e 
de mensagem ao congresso nacional, que 
o Judiciário extrapolara suas atribuições, 
substituindo-se ao Poder Executivo. O debate 
sobre a extensão do remédio constitucional 
deixou de existir com a Constituição de 
1934, na qual foi introduzido o Mandado de 
Segurança.
12 Disponível em: http://
www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/
art20110506-01.pdf. Acesso em: 12/05/11.

13 Disponível em: http://www.
conjur.com.br/2006-mar-15/juizes_papel_
ativo_interpretacao_lei. Acesso em: 12/05/11.
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11. Conclusões

O constitucionalismo, como vimos, é um movimento político-jurídico que 

se desenvolveu e expandiu, recomendando em todas as partes o estabelecimento 

da ordem jurídica fundamental do Estado a partir de uma Constituição.

A bandeira do movimento é a supremacia da Constituição, isto é, a ideia de 

que a Lei Maior é o instrumento garantidor dos direitos fundamentais, pois ao 

delinear a ordem jurídica, também estabelece e limita o poder do Estado. Assim, 

a Constituição é a garantia do estabelecimento de um governo moderador, não 

arbitrário, de respeito aos direitos e garantias fundamentais.

A Constituição é lei que detém a qualidade da estabilidade, pois contém 

a decisão política fundamental, cuja modificação somente poderia se dar no 

advento de  um novo Estado.14

Essa perspectiva de estabilidade constitucional é que traz empecilhos à 

adequação do constitucionalismo à democracia, pois a democracia participativa 

implica autogoverno – decisão política tomada a partir da comunidade social e 

de acordo com demandas específicas  em dado momento. 

As políticas públicas, numa democracia, devem ter por fonte/origem as 

perspectivas/expectativas do povo. Destarte, a problemática que surge é:  como 

conciliar uma Constituição estável  e fechada com a evolução democrática?

Uma Constituição não pode subjugar gerações futuras, não pode engradar 

um povo e suas gerações. Nesse sentido, o neoconstitucionalismo, que caminha 

com o ativismo judicial, prestigia a faculdade de o povo produzir políticas 

públicas a partir das perspectivas de determinada sociedade em determinado 

tempo.

Se por um lado o neoconstitucionalismo, como terra fértil ao nascimento e 

desenvolvimento do ativismo judicial, permite a adequação do Direito à realidade 

social, por outro, não deve incitar o abandono completo do constitucionalismo, 

pois ainda não há fórmula capaz de limitar o poder para substituí-lo, bem como 

de garantir a segurança jurídica.

Nesse sentido, o próprio o ativismo judicial interfere, dentre os atributos 

do Estado de Direito, na lei como produto do parlamento, já que a lei advinda 

de outros poderes (que não o poder Legislativo) configura desvio dos elementos 

que plasmam o Estado de Direito. Ademais, resvala na questão atinente à 

segurança jurídica, na medida em que o poder Judiciário ultrapassa os limites 

de sua competência, haja vista que a interpretação de acordo com os princípios 

constitucionais, muitas vezes, conduz  a determinações que a primeira vista 

contrariam a decisão política fundamental, mas que se coadunam com a 

democracia.

14 Isso é mitigado pelas emendas 
constitucionais, mesmo nas Constituições 
rígidas, como a brasileira, que permitem 
a adequação do texto constitucional 
às transformações sociais, embora por 
intermédio de procedimento mais complexo.
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A teoria estruturante do direito, de Fridiedrich Müller, por sua vez, apresenta-

nos um novo paradigma acerca da aplicação do direito coadunando-se com o 

neconstitucionalismo e com o ativismo judicial. 

A TED aproxima o direito da realidade social, na medida em que preceitua 

a concretização da norma jurídica, a partir da verificação do texto legal 

(constitucional ou infraconstitucional) mais a análise do caso concreto e a 

aplicação dos elementos de concretização, que permitem, através do trabalho 

realizado pelo operador do direito, a obtenção da verdadeira norma jurídica 

aplicável.

A referida teoria alemã trabalha com quatro aspectos, quais sejam: a 

dogmática, a metodologia, a teoria da norma e a teoria da constituição, bem 

como critica o positivismo clássico, apontando o colapso das proposições da 

Teoria Pura do Direito, em face da evolução da sociedade.

Não há dúvidas de que vivemos nova fase, da dita sociedade pós-moderna, 

dessa forma, o Estado (sua estrutura e organização) e o Direito devem acompanhar 

as evoluções sociais e atender às novas demandas sociais.

Seja qual for a teoria de limitação de poder do Estado adotada é inquestionável 

a necessidade de sua adequação às necessidades democráticas. Ademais, seja 

por intermédio do poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, o Estado deve 

garantir a efetividade do Direito e os ditames estabelecidos constitucionalmente.
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Direitos Humanos e 
terrorismo de Estado: o 

médico e o monstro no direito 
internacional contemporâneo 

Vanessa de Castro Rosa1

RESUMO
 No livro de Robert Louis Stevenson, “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, 
traduzido no Brasil, como “O médico e o monstro”, o respeitável médico, Dr. Jeckyll, 
pressupondo que o homem não é apenas um, mas dois, pesquisa a possibilidade de 
se separar o bem e o mal do ser humano, através de experiências científicas. O fato 
foge de seu controle e as personalidades entram em disputa. Parafraseando a referida 
obra literária, o Estado atua como o ente humano, composto pela dualidade, sendo os 
Direitos Humanos, a face do bem, e o Terrorismo de Estado, a face do mal. A disputa 
entre a dualidade é latente, ora o Estado age na elaboração de tratados internacionais 
de Direitos Humanos e na construção do Sistema Internacional de Proteção da Pessoa 
Humana; ora age na imposição de uma política imperialista totalitária pautada no terror. 
Todavia, ninguém assume a face má e doentia do Estado. A escolha é pela face boa, 
porém, tal como Dr. Jeckyll, falta empenho ao Estado para mantê-la, em detrimento da 
maldade e do terror.

PALAVRAS-CHAVE
Estado. Direitos Humanos. Terrorismo. Direito Internacional.

SUMÁRIO
Introdução. 1 O papel do Estado na estruturação dos Direitos Humanos: a face de Dr. 
Jekyll. 1.1 Evolução histórica. 1.2 Os desafios à implementação. 1.3 O papel dos Direitos 
Humanos no direito internacional contemporâneo. 2 Terrorismo de Estado: a face de 
Mr. Hyde. 2.1 Evolução histórica. 2.2 O maniqueísmo imperialista. 2.3 O impacto do 
terrorismo de Estado no direito internacional contemporâneo. 3 O conflito entre os 
frutos de uma experiência histórica. 3.1 O choque entre Direitos Humanos e Terrorismo 
de Estado. 3.2 “Escolhi a melhor parte de mim, mas não tinha forças para mantê-la”. 
Conclusão. Referências bibliográficas.
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Introdução

A obra literária de Robert Louis Stevenson, “The strange case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde”, traduzido no Brasil, como “O médico e o monstro”, retrata 

a história de um respeitável médico, Dr. Jeckyll, que realizava experiências 

científicas para demonstrar que a maldade era uma parte intrínseca ao ser 

humano, tal como a bondade, e que poderiam ser separadas. As experiências 

animaram o médico e ele decide aplicar o experimento científico nele próprio, 

e, enquanto criatura transformada em puro mal, ele pratica crimes bárbaros.

O bom médico ao descobrir os crimes cometidos sente-se consternado 

e procura repará-los, mas a sedução do mal vai se tornando mais forte, 

ambientando a trama, em que bem e mal disputam espaço, tal como a disputa 

entre terrorismo e Direitos Humanos.

O capítulo primeiro aborda a evolução histórica dos Direitos Humanos 

(DDHH), seus desafios para serem implantados e seu papel no direito internacional 

contemporâneo.

O capítulo segundo, em contraposição, aborda o terrorismo de Estado, sua 

evolução histórica, o maniqueísmo imperialista que o sustenta e o impacto no 

direito internacional contemporâneo.

Na última parte, busca-se enfatizar o confronto, tal como o bem e o mal 

derivados da experiência científica de Dr. Jeckyll, o conflito entre Direitos 

Humanos e terrorismo de Estado, derivados da experiência histórica dos 

atentados de 11 de Setembro, e a guerra contra o terror.

1. O papel do Estado na estruturação dos direitos humanos: a face de 
Dr. Jekyll

1.1	Evolução	histórica
Embora possa se remontar a leis internacionais de proteção à pessoa 

humana em períodos longínquos da história, apenas, recentemente, após a 

Segunda Guerra Mundial, que os Direitos Humanos assumem papel na agenda 

internacional, especificamente, após a quebra de paradigma promovida pelo 

Tribunal de Nuremberg, que redefiniu a soberania, explicitando seu caráter 

relativo. Nessa mesma esteira, Flávia Piovesan (2006, p. 109) esclarece:

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho 

situam-se como os primeiros marcos do processo de internacionalização dos direitos 

humanos. Como se verá, para que os direitos humanos se internacionalizassem, 

foi necessário redefinir o âmbito e o alcance do tradicional conceito de soberania 

estatal, a fim de permitir o advento dos direitos humanos como questão de legítimo 

interesse internacional.

Os Direitos Humanos, assim entendidos os direitos fundamentais criados 
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no plano internacional, desenvolvem-se, especialmente, a partir da Declaração 

de 1948 e pela Carta de São Francisco (1945). O primeiro documento reflete a 

universalidade dos direitos humanos, bem como a instauração de um paradigma 

ético para a atuação dos Estados, e o segundo materializa o primeiro, à medida que 

concretiza a nova ordem internacional, através da estruturação da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que consubstancia o ideal de construção de uma 

comunidade internacional, pautada em valores mínimos para a coexistência 

pacífica entre os povos.

Contudo, essa estrutura somente começa a engrenar, após a Segunda Guerra 

Mundial, com o Tribunal de Nuremberg, o qual demonstrou o caráter relativo 

da soberania, pois a natureza ontológica do instituto é relativa, haja vista que 

na seara jurídica não há direitos, nem institutos absolutos. A própria existência 

do Direito-norma afirma o caráter relativo dos direitos e obrigações de todos, 

e se não fosse assim, seria inviável a existência do próprio Direito, enquanto 

ordenamento jurídico.

Contudo, o discurso, quase mitológico, do caráter absoluto da soberania 

mais se aproxima da retórica política, do que do cientificismo acadêmico, o que 

justifica o tratamento variante dado pelos Estados.

O Tribunal de Nuremberg ao reconhecer que o Estado Alemão não era livre, 

para, em seu território, fazer o que desejasse, tal como aniquilar grupos de 

pessoas e até uma raça, explicita a própria razão de ser do Direito, ou seja, que 

as condutas e os atos não são ilimitados, há um mínino de regras a ser seguido, 

para a coexistência pacífica em sociedade e garantia da dignidade humana.

As regras valem tanto para as pessoas quanto para os Estados, até porque o 

Estado, em última análise, nada mais é do que um conjunto de pessoas, fixadas 

num espaço geográfico e organizadas em prol do bem comum.

Não por menos que Immanuel Kant e Hans Kelsen são os ícones do Direito 

Internacional (DIP), haja vista que o primeiro almejava justiça cosmopolita, 

em que todos os povos viveriam em paz, enquanto o segundo estudou os 

instrumentos para que o Direito pudesse possibilitar tal proeza. Destarte, Kelsen 

(2010, p. 136-137) ensina:

Não há outra ordem jurídica que possa ser considerada superior à ordem jurídica 

nacional, senão a ordem jurídica internacional. E, de fato, nesta última, é possível 

encontrar as normas pelas quais são limitados os domínios de validade das ordens 

jurídicas nacionais. Essa limitação dos domínios de validade das ordens jurídicas 

nacionais é função essencial da ordem jurídica internacional. É que apenas na 

medida em que a ordem jurídica internacional preenche essa função torna-se 

possível a coexistência de vários Estados, isto é, a validade simultânea de diversas 

ordens jurídicas nacionais.

O Direito Internacional estrutura o Sistema Internacional e diante dessa 

nova ordem mundial reconfigura a função dos Estados e dos governos como 
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forma de promover a proteção da pessoa humana e construir uma sociedade 

internacional pautada em valores éticos comuns a todos os povos, tais como a 

paz e a dignidade.

Nesse quadro, desenvolve-se e se consolida o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, através da ONU, do Tribunal de Nuremberg e de outros 

Tribunais Internacionais específicos para julgar crimes de guerra e crimes contra 

a humanidade, tais como Jerusalém, Antiga Iugoslávia, Ruanda, Serra Leoa e o 

Tribunal Penal Internacional.

1.2	Os	desafios	à	implementação
Embora os Direitos Humanos e o Direito Internacional tenham conhecido 

um grande avanço, após o término da Segunda Guerra, ainda, há muito para 

evoluir, sendo grandes os desafios a serem superados, especialmente, pelo DIP, 

que busca desde o reconhecimento de sua existência até a implementação.

O desafio do reconhecimento esbarra no multiculturalismo e no choque 

entre nações desenvolvidas e não-desenvolvidas, especialmente, pelo medo do 

Direito Internacional se apresentar-se como mais um instrumento de dominação 

dos ricos contra os pobres.

No Brasil, há grande resistência, no meio acadêmico, em se reconhecer 

a supremacia do Direito Internacional e suas vertentes, cuja questão é muito 

mais reflexo da má qualidade jurídica do ensino superior, ainda arraigada ao 

positivismo jurídico do século XVIII, do que de desafios multiculturais, como 

nos países árabes e asiáticos ou políticos como Estados Unidos e Coréia do 

Norte.

Logo, é possível acreditar que ao se estruturar o ensino jurídico, mais bem 

qualificando os bacharéis, abrir-se-ão as portas do conhecimento para o estudo 

do Direito Internacional e suas vertentes tais como, Direitos Humanos, Direito 

do Meio Ambiente, Comércio Internacional, Integração e Penal Internacional.

Muitos doutrinadores ainda falam em caráter primitivo do DIP, ou mesmo na 

impossibilidade de sua construção, ou na sua ineficácia, inclusive como forma 

de desmerecê-lo e de deslegitimá-lo, mas deixam de visualizar que os problemas 

internacionais são repetições dos problemas internos e tal como ocorre no 

cenário nacional o sistema não perde sua existência, nem sua validade pelos 

problemas enfrentados cotidianamente. Nesse sentido, Malcolm Shaw (2010, p. 

6) corrobora:

Ao contrário da crença popular, porém, os Estados efetivamente observam o 

direito internacional, e as violações são relativamente raras. Por um lado, essas 

violações (como ataques armados e a opressão racial) são bastante divulgadas 

e ferem o próprio coração do sistema: a criação e a preservação da paz e da 

justiça internacionais. Por outro lado, assim como homicídios, roubos e estupros 

ocorrem dentro da ordem jurídica nacional sem destruir o sistema enquanto tal, 
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assim também as transgressões das normas de direito internacional evidenciam 

os pontos fracos do sistema sem invalidá-lo ou torná-lo desnecessário. Por isso, 

apesar das ocasionais violações grosseiras, a grande maioria das disposições do 

direito internacional é obedecida.

Conforme a teoria dos fractais2 de Mandelbrot, em que as figuras geométricas 

repetem-se igual e continuamente, os fenômenos políticos e sociais, que ocorrem 

no nível da individualidade, são os mesmos que se repetem em nível social, 

local, nacional e internacional. 

Portanto, os problemas jurídicos, nacionais ou internacionais, são 

problemas de foro humano, ou seja, da psique humana, que se repetem igual 

e continuamente, numa complexidade infinita. Por exemplo, o bairrismo e a 

xenofobia são o mesmo problema, o primeiro no plano nacional e o segundo 

no internacional. 

A diferença reside no fato de que no âmbito interno existe uma Constituição, 

defendida como força normativa, ao passo que no cenário internacional, por 

óbvio, não existe, por não haver uma relação de subordinação entre os Estados, 

e sim, de coordenação, fato que não retira a existência, nem a legitimidade do 

DIP, que se pauta nos Tratados Internacionais.

Por essa razão, o ensino jurídico é importante para superar o paradigma 

vigente e para compreender o Direito, nacional e internacional, como elemento 

transformador da realidade social, abandonando-se a visão funcionalista de 

mero solucionador de conflitos. 

A visão cartesiana já não é suficiente para explicar à sociedade pós-

moderna, ou hiperindividualista; as ciências biológicas e sociais já não veem o 

homem como um mecanismo, a analogia da engrenagem do relógio já não serve 

para explicar o funcionamento do corpo humano e das sociedades, já que o 

relógio pode ser quebrado por fatores externos e apenas trocar a peça é solução 

temporária, inútil e repetitiva, conforme ensinamentos de Fritjof Capra (2004). 

Assim como as ciências biológicas, a ciência jurídica precisa perceber que 

o homem e o Estado não são mecanismos perfeitos autorreguláveis, e sim, parte 

de um sistema, logo, o Direito deve estar atento à realidade que o circunda, seus 

processos e seus efeitos.

Por conseguinte, se um Estado não cumpre os direitos fundamentais, no plano 

nacional, dificilmente, cumprirá os Direitos Humanos no plano internacional, 

e vice-versa, pois o que faz o Direito avançar ou recuar é o desenvolvimento 

político-social dos povos e governos. 

Desse modo, se uma pessoa é indiferente à dor e ao sofrimento de quem está 

sem moradia, sem acesso à saúde, sem alimentação, ou se é vítima de tortura 

a seu lado, dificilmente essa pessoa se preocupará com que está morrendo de 

fome, de doença ou vítima de conflitos armados do outro lado do mundo, 

2 De acordo com Rodrigo Siqueira: 
“Fractais, segundo, são objetos gerados 
pela repetição de um mesmo processo 
recursivo, apresentando auto-semelhança 
e complexidade infinita”. Informação 
disponível em: <http://www.fractarte.com.br/
artigos.php>. Acesso em: 28 jun. 2011.
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pois o problema é a indiferença, independentemente de plano nacional ou 

internacional.

Esta barreira ganha reforço através do nacionalismo, fenômeno típico da pós-

modernidade, que desconsidera o outro que não seja de mesma nacionalidade, 

acirrando conflitos étnicos, pois de acordo com Zygmunt Bauman (2010, p. 

203), “nem o credo patriótico nem o nacionalista admitem a possibilidade de que 

as pessoas possam se unir mantendo-se ligadas às suas diferenças”.

Dessa forma, os ensinamentos religiosos e jurídicos de amar ao próximo 

e respeitar o outro, respectivamente, continuam formalmente irrevogáveis, 

embora, sigilosamente, já tenham sido relativizados de modo que o ‘outro’ ou o 

‘próximo’ deixou de ser qualquer ser humano sobre a face da Terra, para ser o 

de mesma espécie, de mesma raça, de mesma classe, de mesma nacionalidade.

Assim, a mesma disputa étnica e a mesma indiferença que assolam o plano 

nacional se reproduzem no âmbito das Nações Unidas, tanto no atual formato 

do Conselho de Segurança, como na falta de igualdade entre as nações, haja 

vista que algumas têm assento permanente e o poder de veto em detrimento de 

outras. 

A considerar o Direito como produto cultural, é possível crer na sua 

evolução; embora lenta e às vezes reticente. Por exemplo, antes da Primeira 

Guerra Mundial, um Sistema Global e Regional de Proteção da Pessoa Humana, 

um Tribunal Penal Internacional e até a União Européia eram fenômenos sem 

perspectivas de criação, diferentemente do atual cenário, o que denota grande 

evolução do Direito Internacional.

Outro desafio para a implementação dos Direitos Humanos é a questão 

da eficácia, ante a ausência de instrumentos coercitivos diretos, que também 

esbarra na soberania.

Para que os sistemas de proteção dos Direitos Humanos possam funcionar 

perfeitamente são necessárias legitimidade e eficácia, fatores indissociáveis; a 

legitimidade diz respeito ao consenso e à conformidade com valores comuns; 

já a eficácia busca a concretização das medidas e ambos pressupõem o 

reconhecimento e a aceitação, já que se os DDHH desfrutassem do reconhecimento 

e da aceitação necessários à concretização seria mera decorrência.

E, por tais atributos ainda não terem atingido o patamar necessário, mister se 

faz instrumentos coercitivos para garanti-los, tal como qualquer tipo de direito. 

O diferencial é que, muitas vezes, no plano internacional, a questão torna-se 

mais tormentosa, pois ante a vontade manifesta de não cumprir o Direito, os 

Estados articulam-se para maquinetar o sistema internacional de modo a não 

criar os meios coercitivos, sob a falácia da soberania, que, ardilmente, ganha 

apoio da massa popular.
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Portanto, forma-se um ciclo vicioso, com a questão da legitimidade e 

da eficácia girando em torno da malsinada soberania, de forma, a impedir o 

completo funcionamento do Direito Internacional, especialmente, do Sistema 

das Nações Unidas.

1.3	O	papel	dos	Direitos	Humanos	no	direito	internacional	contemporâneo
Os DDHH refletem o compromisso de evitar que as atrocidades ocorridas 

na Segunda Guerra Mundial voltem a manchar com sangue a história da 

humanidade. É um mínimo ético jurisdicionalizado para garantir a coexistência 

pacífica entre os povos.

A ONU surgiu com a função primordial de garantir a segurança no mundo, 

evitando-se as guerras, e, pouco a pouco avançou no sentido de postura mais 

ativa, em prol do diálogo e da cooperação entre as Nações, fruto da própria 

transformação que o mundo vivia em virtude das Revoluções da década de 

1960.

Os DDHH impulsionaram o Direito Internacional contemporâneo, seja pela 

formação dos Sistemas Internacionais de proteção da pessoa humana, pela 

proliferação de tratados internacionais, e assim, a ONU deixou de se preocupar 

apenas com a paz e segurança, para abraçar outros valores atrelados à dignidade 

humana, por exemplo, a defesa do meio ambiente e o direito ao desenvolvimento.

A preocupação com os DDHH também promoveu a humanização do 

Direito Internacional, à medida que o homem passou a ser sujeito de direito 

internacional, podendo acionar o Sistema Internacional, bem como sentar-se 

no banco dos réus. Nesta esteira, Antonio Augusto Cançado Trindade (2002, p. 

1075-1076) afirma:

Três séculos deste ordenamento, rompido pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), testemunharam a incapacidade dos Estados de evitar os abusos do 

colonialismo e do imperialismo, a marginalização e a exclusão sociais e a pobreza 

crônica, a intensificação da produção e uso de armamentos de destruição em 

massa, as violações maciças dos direitos humanos, perpetradas em todas as regiões 

do mundo, e as sucessivas atrocidades do século XX, inclusive as contemporâneas. 

Tais atrocidades despertaram a consciência jurídica universal para a necessidade 

de reconceituar as próprias bases do ordenamento internacional, restituindo ao 

ser humano a posição central de onde havia sido indevidamente alijado, com as 

conseqüências desastrosas que lamentavelmente fazem parte da história moderna.

A face bondosa do Estado, que se compromete com os DDHH, busca diálogo 

e cooperação entre as nações, através da diplomacia ativa, de forma a contribuir 

para uma justiça cosmopolita, em que os mais pobres tenham condições de 

vencer suas mazelas sociais, com a ajuda dos mais ricos.

O Estado realmente comprometido com os DDHH, além de estar 
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completamente inserido nos Sistemas da ONU e do TPI, ratificou os principais 

tratados de DDHH, tais como, os Pactos de 1966, os tratados ambientais, de 

desarmamento e segurança, entre outros, como forma de colaboração para 

o desenvolvimento das democracias e o fomento às economias locais, logo, 

inconciliável com interesses imperialistas e colonialistas.

Os DDHH no plano internacional trabalham pela coexistência pacífica entre 

todos os Estados, pela autodeterminação dos povos, pela cooperação de todos 

os Estados em prol do desenvolvimento de todas as pessoas e pela dignidade de 

todos. Ainda, de acordo com Josué Emílio Möller (2009, p. 253):

A proeminência dos direitos humanos fundamentais, dotados de validade universal 

e de potência absoluta em face de quaisquer outros direitos que façam parte quer 

do ordenamento jurídico global, quer de ordenamentos jurídicos locais, sustenta o 

reconhecimento de conteúdos éticos mínimos a eles concernentes como resultantes 

do acatamento de restrições à autodeterminação das (manifest)ações culturais 

individuais, comunitárias e societárias, razão pela qual devem passar a conformar 

parâmetros que limitam e legitimam a aplicação de sanções e a condução de 

ações de intervenção tendentes a evitar ou retaliar a prática de (manifest)ações 

moralmente irrazoáveis, ao mesmo tempo em que restringem as razões que possam 

justificar a declaração de guerra justa.

Dessa forma, os DDHH trazem para o Estado o papel de agente transformador 

da realidade social, com vistas à erradicação da pobreza e à garantia de 

desenvolvimento humano, de educação político-social, de guia para a condução 

da política nacional e internacional, além de coexistência pacífica e harmônica 

com os demais povos.

2. Terrorismo de Estado: A face de Mr. Hyde

2.1	Evolução	histórica
A violência e o terror sempre fizeram parte da história da humanidade. 

Todavia, o termo “terrorismo” passou a ser usado em 1798, no Suplemento 

do Dicionário da Academia Francesa, para designar “o extermínio em massa 

de pessoas de oposição ao regime promovido pela autoridade governamental 

instituída”. Tal termo deriva do período de 1793 a 1794, conhecido como “Terror”, 

em virtude do Tribunal Revolucionário, promovido pelos radicais jacobinos, 

conforme relatam Paulo Sutti e Silvia Ricardo (2009, p. 03).

O termo é amplamente utilizado, embora não haja conceito estabelecido, 

e, muitas vezes é confundido com outras designações, que definem fenômenos 

próprios, tais como, guerra, guerra civil, guerrilha, revolução, movimentos de 

libertação nacionais e milícia.

A guerra, para Alberico Gentili (2005, p. 61), “é a justa contenda de armas 

públicas”, o que a diferencia dos demais conflitos armados. A guerra civil ou 

guerra interna é o conflito entre civis e/ou militares provenientes de um mesmo 



148

II Colóquio  Direitos Humanos e terrorismo de Estado: o médico e o monstro no 
direito internacional contemporâneo

VOLUME 2PARTE B

Estado; já a guerrilha distingue-se quanto ao aspecto tático, haja vista que os 

combatentes não são ostensivos e se movimentam com maior agilidade.

Os movimentos de libertação nacional têm como mote de atuação a 

independência e/ou descolonização, ao passo que a revolução busca a alteração 

de uma ordem política e jurídica, assumindo característica de formação de um 

pensamento comum.

Diferentemente de todos os demais, a milícia é a configuração de um poder 

paralelo, cujo alvo foca-se nos seus adversários, para a estrita manutenção do 

poder, ou seja, não abre um conflito armado direto, embora use do medo e da 

violência para se impor.

Tais fenômenos podem ou não usar o terror como instrumento ou para 

cometer atos de terrorismo em suas atividades, sem se confundirem com grupos 

terroristas. Um diferencial entre grupos terroristas e as demais manifestações é 

o alvo, pois todos têm o adversário ou oponente como destinatário direto da 

violência, ao passo que no terrorismo o destinatário é a sociedade civil não 

envolvida diretamente no conflito.

Ademais, a caracterização de um grupo como terrorista ou não está 

impregnada de conotação política e ideológica, pois como lembra Andrew 

Heywood (2010, p. 80) “o termo é muito pejorativo, ele tende a ser usado de 

maneira seletiva e em geral subjetiva (o que um considera ‘terrorista’, outro 

pode chamar de ‘combatente da liberdade’)”.

A ONU, sob a pressão dos atentados de 11/09/01, instaurou, através da 

Resolução 1373 (2001) do Conselho de Segurança, um Comitê Contra o 

Terrorismo3, composto pelos quinze membros do Conselho de Segurança. Ainda 

não há conceito de terrorismo internacional, ante a ausência de consenso e 

ante a polêmica em torno do assunto, mas há 16 instrumentos jurídicos que 

combatem atos terroristas, tais como convenção sobre o combate ao terrorismo 

nuclear, contra o financiamento, contra os atentados cometidos com bombas, 

etc. Uma importante definição de terrorismo internacional, que merece ser 

consignada, é a proposta por José Cretella Neto (2008, p. 36):

Terrorismo internacional é a atividade ilegal e intencional que consiste no 

emprego de violência física e/ou psicológica extrema e sistemática, generalizada 

ou não, desenvolvida por grupos ou por indivíduos apoiados ou não por Estados, 

consistindo na prática de atos de destruição de propriedades e/ou de pessoas, 

ou de ameaçar constantemente usá-los, numa sequência imprevisível de ataques, 

dirigidos a grupos de indivíduos aleatoriamente escolhidos, perpetrados em 

territórios de Estados, cujos governos foram selecionados como inimigos da causa 

a que se dedicam os autores, causando indizível sensação de insegurança aos 

habitantes da sociedade contra a qual são feitas as ameaças ou cometidos os 

atentados.

3 O Comitê contra o Terrorismo 
possui o seguinte site: <http://www.un.org/
es/sc/ctc/>. Acesso em: 28 jul. 2011.
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A definição do autor é muito propícia, pois se foca no terrorismo internacional, 

haja vista que o terrorismo interno é de competência do próprio Estado, que 

dispõe de meios para o combate de acordo com a natureza e motivação do ato, 

fato que não ocorre no cenário internacional.

Muitas vezes, várias condutas violentas são passadas pela mídia como 

atentados terroristas, porém estão longe de sê-lo, seja pela falta de motivação 

política, seja pela falta de intencionalidade de impor terror generalizado ou por 

configurar ato isolado. Todavia, essa divulgação midiática é produto comprado 

do novo imperialismo, como se verá abaixo.

A denominação do ato como terrorista, ou não, é manipulada 

ideologicamente, de modo a incutir o medo na população e inverter reação 

e ação, tal como ocorre com o Terrorismo de Estado, isto é, uma ação que é 

divulgada como reação, para astuciosamente contar com o apoio popular.

O terrorismo de Estado é marcado pelo uso da violência, arquitetado pelo 

aparato estatal, camuflado pela ideologia e legitimado pela opinião pública, 

pois, como afirma François de Bernard (2006, p. 16) “trata-se de agir para 

que o terrorismo de Estado não exista aos olhos do cidadão e da comunidade 

internacional, ou pelo menos, que ele não seja percebido senão como resposta 

legítima e fundada para um terrorismo prévio, que seria único autêntico”.

O terrorismo de Estado, ou seja, o terror perpetrado pelo Estado caracteriza-

se pela eliminação de opositores ao regime estatal, como forma de assegurar a 

dominação; desse modo, trata-se de uma ação imperialista/totalitária e não de 

uma reação, como o terrorismo não-estatal.

Para corroborar tal posicionamento, alguns fatos históricos servem como 

exemplo: o governo de Stalin, na União Soviética; o governo nazista de Hitler; 

o governo sangrento de Pol Pot, no Camboja, entre outros, são demonstrações 

do terror como tática de dominação perpetrada pelo Estado.

Indispensável para a compreensão desse fenômeno, que insiste em 

permanecer incompreendido, como defende François de Bernard, de se socorrer 

da análise acurada de Hannah Arendt (2009, p. 72), para quem “o terror não é 

o mesmo que a violência, ele é, antes, a forma de governo que advém quando 

a violência, tendo destruído todo o poder, em vez de abdicar, permanece com o 

controle total.”

2.2	O	maniqueísmo	imperialista
De uma forma ou outra o mundo sempre esteve dividido de algum modo, 

nobres x senhores feudais, cristãos x pagãos, burgueses x proletariado, porém, 

parece que durante a Guerra Fria, o choque entre capitalismo x socialismo, 

polarizou-se de tal modo que foram associados à noção de bem ao capitalismo e 

de mal ao comunismo, acirrando a disputa e como instrumento de manipulação 



150

II Colóquio  Direitos Humanos e terrorismo de Estado: o médico e o monstro no 
direito internacional contemporâneo

VOLUME 2PARTE B

ideológica, através do maniqueísmo político.

Na Guerra Fria, o grande impulsionador do maniqueísmo - capitalismo 

x comunismo - foi o macartismo, que além de promover a famosa “caça às 

bruxas”, propagou com apoio de várias instituições, inclusive da igreja católica, 

a visão diabólica do comunismo, com a finalidade de que o povo, temendo 

o mal comunista, denunciasse e não se opusesse à restringir direitos civis e 

políticos dos suspeitos.

Com o fim da Guerra Fria, a ameaça comunista deixou de existir abrindo-

se espaço para o novo imperialismo: o estadunidense ou norte-americano4. Um 

imperialismo que visa nada mais, nada menos, ao domínio global, o que se faz 

através do controle das fontes energéticas petrolíferas, conforme defende David 

Harvey (2004, p. 30). Nesse sentido, o autor explica:

A Europa e o Japão, bem como as partes leste e sudeste da Ásia (incluindo hoje, 

o que é crucial, a China), dependem de modo vital do petróleo do Golfo, e são 

essas configurações regionais de poder político-econômico que representam em 

nossos dias um desafio à hegemonia global dos Estados Unidos nos mundos da 

produção e das finanças. Que melhor forma de os Estados Unidos evitarem essa 

competição e garantirem sua posição hegemônica do que controlar o preço, as 

condições e a distribuição do recurso econômico decisivo de que dependem esses 

competidores? E que modo melhor de fazê-lo do que usar a linha de força em 

que os Estados Unidos ainda permanecem todo-poderosos – o poder militar? Há 

igualmente um outro aspecto militar envolvido nessa discussão: os militares são 

movidos a petróleo. A Coréia do Norte pode dispor de uma sofisticada força área, 

mas não a pode usar muito por falta de combustível.

Como declarar abertamente que os Estados Unidos promovem e financiam 

guerras onde houver petróleo (por exemplo, Venezuela e Iraque) em favor 

de sua vocação imperialista? Isso poderia causar algum desconforto e perder 

apoiadores, inclusive na própria opinião pública estadunidense, a ideologia 

capitalista inventou motivos mais ‘nobres’ para justificar as ações imperialistas, 

a fim de contar com a adesão da opinião pública estadunidense, como, o combate 

ao mal e à defesa do mundo.

Dessa forma, facilmente, a perseguição e a remoção a Saddam Hussein 

transformou-se em caça aos terroristas, já que a maioria da opinião pública 

americana é indiferente e desinformada, especialmente sobre geografia, como 

lembra David Harvey (2004, p. 22). Assim, a guerra ao terror possibilitou 

remodelar os motivos das ações imperialistas dos Estados Unidos.

O terrorismo tornou-se símbolo da profunda maldade, a verdadeira 

encarnação do mal sobre o Terra, e quem o combate tornou-se o salvador e o 

defensor da humanidade. Neste sentido, com precisão Daniel Bensaid (2008, p. 

16):

Quando George Bush, no dia 11 de setembro, falou de ‘cruzada’ contra o terrorismo, 

não se tratava de um lapso infeliz. Quando se pretende conduzir não mais uma 

4 A própria expressão ‘norte-
americana’ já revela seu caráter imperialista, 
pois desconsidera os demais países da 
América do Norte, o que não causa espanto, 
já que, nos Estados Unidos, há um desprezo 
generalizado pelo restante do continente, ao 
ponto de se auto-intitularem ‘América’.
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guerra de interesses contra um inimigo com o qual será preciso acabar negociando, 

mas uma guerra do Bem absoluto contra o Mal absoluto (com o qual se diz que 

não se pode negociar), trata-se de uma guerra santa, de religião ou de ‘civilização’. 

E quando o adversário é apresentado como uma encarnação de Satã, não é de 

espantar que ele seja desumanizado e bestializado, como em Guantánamo ou em 

Abu Ghraib.

O terrorismo, tal como o macartismo, está associado ao mal. Suas causas 

não são importantes, já que seu único fundamento é o terror, tornando-o sempre 

ação, e nunca reação, logo, pode e deve ser combatido com todas as armas, 

conforme a visão ideologicamente produzida.

Esse misticismo que encobre o terrorismo, além de retirar das pessoas a 

liberdade de conhecer os fatos e refleti-los, legitima uma nova ‘caça as bruxas’, 

agora, sob o nome de “guerra ao terror”, sendo que ambas buscam acabar com 

o mal e cumprir os preceitos capitalistas e imperialistas.

Talvez a diferença mais gritante seja a ausência da figura emblemática de 

um Joseph McCarthy, mas isto é mera adaptação à era do difuso, pois toda a 

construção ideológica e simbólica é construída de modo velado e articulado pela 

mídia, o que é mais eficaz.

Essa “guerra”, além de libertar o mundo do mal, levando a democracia 

como remédio, dá vazão ao estoque da indústria armamentista estadunidense, e, 

camufladamente, exerce a política imperialista dos bons contra os maus, já que 

a salvação não é encarada como imperialismo.

A “guerra ao terror” divide as pessoas entre terroristas e combatentes 

ao terror, aliados e terroristas, ou, o bem e o mal, revelando a nova face do 

imperialismo, cujo símbolo máximo materializa-se na prisão de Guantánamo.

A prisão de Guantánamo não significa apenas um lugar onde presos políticos 

são torturados, ela é a representação da arbitrariedade de quem usa da violência 

para se impor no mundo, e a inércia e fraqueza da sociedade internacional. É 

a prova cabal da política unilateral e imperialista, a prisão do mundo, mantida 

pela polícia do mundo, contra o resto do mundo.

O imperialismo, segundo Lênin (2008, p. 89 e 90), é a “fase monopolista do 

capitalismo”, ou seja,

[...] é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação 

dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação 

de capitais, começou a partilha do mundo pelos trusts internacionais e terminou a 

partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes.

Essa definição, embora date de 1916, apresenta-se ainda atual, quando se 

observa o financiamento de guerras/guerrilhas pelos Estados Unidos em toda 

parte do globo, para venda de armamento bélico e em busca de petróleo, ou seja, 
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a velha disputa pelo capital.

2.3	O	impacto	do	terrorismo	de	Estado	no	direito	internacional	
contemporâneo

O terrorismo teve forte impacto no Direito Internacional após os atentados 

às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 11/09/2001, pois, em sequência os 

Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque sob a alegação da existência 

de armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas, e mesmo se 

houvessem não haveria legitimidade alguma para atacar e invadir um Estado 

soberano.

Ainda, em 2011, esse mesmo país invadiu o Paquistão para assassinar Osama 

Bin Laden, possível responsável pelo atentado de 11/09, em desprezo à qualquer 

regra jurídica e à sociedade das nações.

Essas três invasões a Estados soberanos demonstram que quando não 

convém, politicamente, a soberania é facilmente descartada ou, sob outra óptica, 

algumas soberanias são mais fortes e puras do que outras, portanto, valem mais 

do que outras.

Dessa forma, fica evidente a premente necessidade de se reestruturar 

a ONU, especialmente, o Conselho de Segurança, acabando com os assentos 

permanentes e com o poder de veto, a fim de democratizar e agilizar a tomada 

de decisões, garantindo o primado do Direito e da ética. 

O terrorismo de Estado perpetrado pelos Estados Unidos cria um agravamento 

de intolerância e ódio raciais e religiosos, em virtude do discurso “guerra ao 

terror”, colocando em risco a paz e a segurança mundiais, além de promover o 

unilateralismo, que desestabiliza toda a sociedade internacional e seus órgãos e 

instituições, gerando um enfraquecimento da ONU.

A doutrina Bush, veiculada na “Estratégia de segurança nacional dos 

Estados Unidos” (2002), é um sinal do enfraquecimento dos ideais da Sociedade 

Internacional e do Direito Internacional, por se tratar de medidas unilaterais 

e competitivas, como o combate ao “eixo do mal”, o direito autoconcedido de 

combater/invadir os Estados que tenham em seus territórios grupos de terroristas 

e a adoção da guerra preventiva como forma de garantir a supremacia dos 

Estados Unidos no mundo. Nesse sentido, lembra Noam Chomsky (2005, p. 63-

64) que

Depois que os Estados Unidos rejeitaram a sentença do Tribunal Internacional, 

a Nicarágua recorreu ao Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos 

teriam sido condenados pelo Conselho de Segurança, mas é claro que vetaram a 

resolução, que exigia de todos os Estados a observância do direito internacional. 

Portanto, o atual líder da ‘Guerra ao Terrorismo’ é o único Estado do mundo que 

foi condenado pelo Tribunal de Justiça Internacional por terrorismo internacional, 

e que vetou uma resolução que exigia que todos os Estados cumprissem a lei 



153

II Colóquio  Direitos Humanos e terrorismo de Estado: o médico e o monstro no 
direito internacional contemporâneo

VOLUME 2PARTE B

internacional, fato este que talvez seja relevante para a situação de hoje.

Destarte, a presença dos Estados Unidos como Estado terrorista, membro 

do Conselho de Segurança, nos moldes atuais da Carta da ONU, atravanca todo 

o direito internacional contemporâneo, através do poder de veto e do assento 

permanente, o que garante os instrumentos necessários para a afirmação da 

política estadunidense no mundo.

Ademais, o terrorismo de Estado representa a involução da sociedade, que 

deixa de buscar o bem comum, fecha-se ao diálogo e a soluções pactuadas, 

arvora-se na política imperialista e unilateralista, passa ao campo da ilegitimidade 

e ilegalidade, além de voltar a um modelo competitivo de atuação estatal em 

detrimento de um modelo cooperativo, defendido pela sociedade internacional.3

3. O conflito entre os frutos de uma experiência histórica

3.1	O	choque	entre	Direitos	Humanos	e	Terrorismo	de	Estado
Embora sejam, ontologicamente, incompatíveis os DDHH e o Terrorismo 

de Estado dividem espaço na mídia, nas discussões políticas e, aparentemente, 

fazem-se presente em determinados Estados, especialmente, nos membros 

permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Contudo, a presença de ambos é apenas aparente, na realidade eles não 

coexistem no mesmo espaço temporal e geográfico, podem coexistir no mesmo 

discurso, ou em alternância tal como Dr. Jeckyll e Mr. Hyde.

Os Estados Unidos, apesar de se intitularem o país da liberdade, mantém 

uma liberdade mitigada, pois dividem os Direitos Humanos e somente primam 

pelos direitos civis e políticos, desprezando os direitos sociais, quando se sabe 

até mesmo os direitos de liberdade não são para todos, como se comprova com 

a existência de Guantánamo, símbolo máximo do imperialismo, da arrogância e 

do desprezo pelos demais seres humanos não-estadunidenses e das leis restritivas 

como o USA Patriot Act.

Não há exagero algum em afirmar que os Estados Unidos são um “destacado 

Estado terrorista, fato, certamente incontroverso” como diz Noam Chomsky5, 

que, também adverte: “há uma forma simples de os Estados Unidos reduzirem 

de maneira muito significativa a quantidade de terrorismo no mundo, e que 

consiste, simplesmente, em pararem de apoiá-lo e de participar dele”.

Todavia, a famigerada “guerra ao terror” nada mais é do que terrorismo 

de Estado declarado e mascarado ideologicamente. Aqui, resta evidenciado o 

caráter determinante da ideologia ao identificar uma luta como terrorista ou 

antiterrorista, vale registrar a observação de Noam Chomsky (2005, p. 77-78):

Os atos terroristas que efetivamente descrevi na América Central, no Oriente Médio, 
5 CHOMSKY, Noam. Poder e 
terrorismo. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 
88 e 99.
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na África do Sul, e assim por diante, não figuram como terrorismo. Nem entram 

nos anais do terrorismo na bibliografia acadêmica especializada. Entram, sim, mas 

não como terrorismo. Figuram como ‘antiterrorismo’, ou como um ‘guerra justa’. E 

o princípio é que, quando alguém pratica o terrorismo contra nós ou contra nossos 

aliados, isso é terrorismo, mas, quando nós ou nossos aliados o praticamos contra 

outros, talvez um terrorismo muito pior, isso não é terrorismo, é antiterrorismo ou 

guerra justa.

Contudo, nessa luta insana contra o terror, os direitos humanos são os 

primeiros a sofrer restrições indevidas, fenômeno que extrapola as fronteiras 

dos Estados Unidos e a mera dimensão política.

A doutrina do direito penal do inimigo é um nítido exemplo da influência 

deletéria da ‘guerra ao terror’ aos direitos humanos, à medida que visa a 

legitimar restrições na esfera dos direitos civis e políticos das pessoas suspeitas 

ou condenadas por atos de terrorismo, tidas como ‘inimigos’, em verdadeiro 

retrocesso na história do direito penal, voltando-se à época do direito penal do 

autor.

Outro exemplo é a identificação dos terroristas com o homo sacer, categoria 

de pessoas que não merecem os DDHH, Giorgio Agamben (2010, p. 76) o 

identifica como aquela vida que se “situa no cruzamento entre uma matabilidade 

e uma insacrificabilidade, fora tanto do direito humano quanto daquele divino”, 

assim, são os prisioneiros de Guantánamo e Osama Bin Laden, vidas matáveis e 

insacrificáveis, ao ponto de nem merecer um ritual sagrado de morte.

3.2	“Escolhi	a	melhor	parte	de	mim,	mas	não	tinha	forças	para	mantê-la”
Tanto Dr. Jeckyll como os Estados Unidos dizem ter feito a escolha pela 

“melhor parte de mim”, e, ambos não conseguiram mantê-la. Talvez, o primeiro 

tenha sido vencido pela sedução da maldade, por isto não tinha forças para 

manter o lado bondoso, mas o segundo, realmente, nunca fez essa escolha, 

sendo apenas retórico o discurso de bondade.

Embora os Estados Unidos se apresentem como o país da liberdade, da 

democracia e do modelo de sucesso a ser seguido pelo resto do mundo, seu 

dever de casa não é cumprido, mas todo o foco se fixa na sua atuação externa. 

Assim sendo, Harvey lembra que

Há de fato uma longa história de governos com problemas internos que 

buscam livrar-se de suas dificuldades seja por meio de aventuras externas, seja 

pela fabricação de ameaças externas com vistas a consolidar solidariedades 

internas. [...] a recessão iniciada no começo de 2001 (e que se acentuou devido 

ao choque de 11 de setembro) não cedia. O desemprego crescia e era palpável 

a sensação de insegurança econômica. Os escândalos corporativos se sucediam 

em cascata e impérios empresariais aparentemente sólidos se dissolviam 

literalmente da noite para o dia. (HARWEY, 2004, p. 20)
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Embora o país atravessasse uma crise econômica e social, seu foco era a 

guerra externa, o que, internamente, possibilitou a união das pessoas em prol do 

governo, que vivenciava profunda crise de legitimidade, apagada pelo ocorrido 

em 11 de setembro, mais um fator a justificar a manipulação ideológica da 

“guerra ao terror”.

Os Estados Unidos se negam a ratificar o Protocolo de Kyoto, impedem a 

produção de remédios genéricos para combater a AIDS e doenças tropicais dos 

países pobres, para defenderem o lucro e as patentes de empresas e laboratórios, 

que se negam a ratificar o Estatuto de Roma, e o último tratado de Direitos 

Humanos que assinaram foi o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966, o que 

demonstra que a proteção aos DDHH é mera retórica.

Conclusão

O direito internacional contemporâneo tenta equilibrar-se entre a construção 

da sociedade internacional e do Sistema Internacional de Proteção da Pessoa 

Humana e a política imperialista totalitária pautada no terror. O resultado é 

incerto, depende de grandiosas alterações que vão desde o fim do poder de veto 

e dos assentos permanentes do Conselho de Segurança até a redefinição das 

relações de poder e econômicas no globo terrestre.

A malsinada “guerra ao terror” e o antiterrorismo são codinomes do 

terrorismo de Estado, que sob uma ideologia maniqueísta coloca o terrorismo 

como a encarnação do mal, um risco à segurança do mundo, enquanto os Estados 

Unidos se autoconcedem o dever de defender o mundo da ameaça maléfica.

A experiência histórica dos atentados de 11 de setembro veio ao encontro 

dos anseios governamentais dos Estados Unidos, o país em crise, rapidamente, 

esqueceu-se dos problemas internos e proclamou a “guerra ao terror”, 

promovendo graves violações aos DDHH em todo o mundo, seja através da 

prisão de Guantánamo, seja através de invasões a Estados soberanos como 

Iraque, Paquistão e Afeganistão.

Tais invasões demonstraram que algumas soberanias valem mais que outras, 

já que os Estados Unidos se negam a ratificar o Estatuto de Roma, em defesa de 

sua soberania, mas invadem outros Estados e até assassinam, sem julgamento, 

tal como fez com Osama Bin Laden, aplicando o direito penal do inimigo a um 

terrorista homo sacer, o qual, segundo a lógica estadunidense, pode ser morto e 

descartado, sem a observância de rituais fúnebres e com apoio maciço da massa 

popular estadunidense.

Portanto, é preciso ter cautela e identificar a ideologia dominante que 

embasa o discurso de poder, o tempo presente não comporta ingenuidade, a 

dominação se faz presente de forma difusa, invertendo o bem e o mal, a ação e 

a reação, o terrorismo e o antiterrorismo.
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Os atentados de 11 de setembro, obviamente, são condenáveis, mas são 

os frutos de décadas de exploração e de terror imposto ao Oriente Médio, à 

América Central e do Sul e à África, por uma política imperialista de dominação 

em busca de petróleo e de dominação de mercados. Assim, como muitas pessoas 

inocentes morreram com o ruir das torres gêmeas, outros milhares morreram nas 

guerras financiadas e travadas pelos Estados Unidos em Iraque, Irã, Venezuela, 

Nicarágua, Palestina, África do Sul, Guatemala, El Salvador, Afeganistão e 

tantos outros Estados.

E enquanto predominar esse modelo competitivo na sociedade internacional, 

retaliações se farão presentes, e não haverá paz, nem segurança, além do risco 

constante de mais uma guerra mundial. 

Para evitar tal desastre, os Direitos Humanos são uma solução, pois, 

visam, precipuamente, à autodeterminação dos povos, à cooperação de todos 

os Estados em prol do desenvolvimento de todas as pessoas e à dignidade de 

todos, portanto, atuam na condução das políticas nacionais e internacionais, 

validando-as em prol da coexistência pacífica sobre a Terra.

Isto posto, a sociedade internacional deve se pautar na colaboração, no 

diálogo e na política multilateral, devendo a ONU ser o reflexo efetivo de uma 

sociedade plural e não o centro de poder de apenas cinco Estados, que disputam 

entre si o poder.

Não há dúvidas de que a “guerra ao terror” é uma política imperialista, que 

enfraquece o direito internacional, a sociedade internacional e suas instituições. 

A solução está na implementação dos Direitos Humanos, que necessita da 

ruptura da indiferença e da ignorância que escamoteiam os ideais de justiça, de 

ética e de coragem de lutar.

O grande desafio para um mundo melhor, sem fome, sem miséria e sem 

guerras é a concretização dos Direitos Humanos no plano internacional e dos 

Direitos Fundamentais nos planos nacionais.
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Governança Global: virtudes, 
lacunas e possíveis soluções 

Rodrigo Veras Pandeló1

RESUMO
O objetivo do presente artigo é analisar o quadro atual do processo de Governança 
Global, trazendo um panorama atual acerca do tema. Trar-se-á, também, para fins de 
melhor compreensão, algumas definições sobre institutos que compõem a Governança. 
Além disso, serão avaliados os pontos positivos e negativos que rodeiam o assunto, 
demonstrando sua importância no panorama global hodierno e as dificuldades 
enfrentadas pelas Organizações não Governamentais Internacionais (ONGIs), maiores 
representantes da sociedade civil internacional, no decurso do procedimento. Por fim, 
trataremos de demonstrar as possíveis soluções para resolver os percalços que envolvem 
esse honorável instituto do Direito Internacional.
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Governança Global, legitimidade, sujeitos do Direito Internacional, sociedade civil 
internacional.

SUMÁRIO
Introdução; As ONGIs como Sujeitos de Direito Internacional; A Legitimidade da 
Sociedade Civil Internacional no Processo de Governança;  Conclusão; Referências.
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Introdução

 O conceito de governança global, surgido no fim da Segunda Guerra Mundial, 

época em que o Banco Mundial relacionava o puro e simples desenvolvimento 

econômico com a ideia de governança, vem evoluindo até os dias de hoje.

 O termo, que era antes voltado exclusivamente para o desenvolvimento 

econômico, tem hoje um caráter muito mais político-jurídico. Hodiernamente, 

governança global pode ser conceituada como um procedimento de participação 

ampliada, com caráter institucional, dotado de consenso e utilizado para a 

solução de problemas comuns de âmbito global.

 “Procedimento” por não ser um fim em si mesmo. O processo de governança 

é meio para se atingir determinado objetivo. “Participação ampliada” no sentido 

de se dar voz, além dos Estados nacionais, à sociedade civil internacional e às 

empresas transnacionais. “Caráter institucional” pelo fato de ser necessária a 

regulação dos processos de governança. “Consenso” por se fazer presente muito 

mais o diálogo do que a coerção. “Problemas comuns” pelo fato de a governança 

global só entrar em ação quando o problema for comum a, pelo menos, mais de 

um Estado, ou seja, quando se tratar de alguma desordem transnacional.

 Para fins de esclarecimento, é importante destacar o que é, de fato, a 

Sociedade Civil Internacional. De acordo com Wapner (2002, p. 155), ela consiste 

na 

“transnacionalização da vida social. Indica um campo onde as pessoas interagem 

através das fronteiras sem uma identificação com um Estado específico ou com seu 

papel de consumidores e produtores”. 

Por tal definição, podemos notar que a Sociedade Civil Internacional, como 

aduz Accioly et. al. (2009, p. 446), nos leva a um “processo de ‘privatização’ do 

Direito Internacional, no contexto pós-moderno”.

Delimitando ainda mais o termo, Gonçalves e Costa (2011, p. 65) escrevem 

que há diferença entre a sociedade civil internacional e a sociedade civil global. 

A primeira seria composta por tudo aquilo que fosse desvinculado da figura 

estatal. Já a sociedade civil global seria composta pelo equilíbrio entre o público 

e o privado, leia-se, seria “tudo aquilo que há abaixo do Estado e acima do 

indivíduo”.

 De acordo com Matias (2005, p. 446), a sociedade civil global não é formada 

por todos aqueles que são independentes do Estado:

“[...] não é formada por todos aqueles que são independentes do Estado: ela se 

diferencia tanto dos governos quanto dos mercados, pois se situa em um campo 

intermediário entre o Estado e a esfera privada, sendo formada por ‘cidadãos 

agindo coletivamente em uma esfera pública para expressar seus interesses, 

paixões e idéias’, trocar informações e alcançar fins mútuos”.
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Estariam, portanto, nas palavras de Gonçalves e Costa (2011, p. 66), 

“excluídas as associações que agem em interesse próprio ou buscando o lucro, 

como empresas transnacionais e grupos criminosos, como também aquelas 

voltadas à atividade familiar ou espiritual (a própria família, como instituição, 

não faria parte da sociedade civil)”.

 Os principais atores da Sociedade Civil Internacional são as Organizações 

Internacionais não Governamentais, como salienta Accioly et. al. (2009, p. 446), 

que ainda nos trazem a problemática da legitimidade e da atuação delas no 

âmbito da Governança Global, ao dizer que:

As ONGs seriam a expressão da sociedade civil internacional, mas essa expressão 

precisa, todavia, encontra canais e caminhos adequados para a veiculação de 

seus reclamos e a melhor ordenação de sua atuação. Transformam os modelos 

tradicionais de gestão do mundo. Exprimem facetas de sociedade internacional em 

mutação, em que ainda será preciso determinar quais serão os protagonistas para 

esses novos modelos de governabilidade internacionalmente focalizada.

Cumpre informar, ainda, que não se confundem os termos governança 

global com regimes internacionais. Estes, embora apresentem as características 

da cooperação, procedimento e o caráter institucional, são aplicados a temáticas 

específicas, em torno dos quais convergem as expectativas dos atores em uma 

dada área do Direito Internacional. Já a governança possui uma amplitude 

maior, por ser mais genérica. Governança seria, portanto, o gênero, enquanto os 

regimes tratar-se-iam de espécie.

 Partindo do pressuposto de que a Governança Global é um instituto utilizado 

para a resolução de problemas comuns à sociedade internacional, nada mais 

coerente que a participação seja, de fato, ampliada. Afinal de contas, quanto 

maior a ajuda na solução de um problema de caráter transnacional torna-se 

menos árdua sua solução. Apenas para ilustrar alguns pontos tratados pela 

Governança, podemos citar os diversos problemas ambientais, como poluição 

de rios, mares, desmatamentos, a busca por fontes de energia renováveis, o 

anseio pelo equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade, etc.; além 

disso, também temos em foco a proteção aos direitos humanos, migrações, 

saúde, educação, entre outros assuntos que têm a atenção das Organizações não 

Governamentais Internacionais (ONGIs). Um atual processo de Governança é a 

Conferência das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável, ou Rio+20, 

que ocorrerá em junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

 Entretanto, nem tudo são flores quando o assunto é a Governança Global. 

Muitos assuntos permanecem em aberto, como a legitimidade de seus atores e 

a perda do monopólio dos Estados, ao tratar de delicado assunto das relações 

internacionais. E é exatamente essa a perspectiva do presente trabalho: a 

delimitação dos pontos positivos, dos pontos negativos, e as possíveis soluções 

dos problemas que rodeiam o instituto da Governança Global, cada vez mais 

presente nos fóruns e debates internacionais.
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As ONGIs como Sujeitos de Direito Internacional

Como antes mencionado, o papel primordial da Governança Global é a 

resolução de problemas comuns a diversos Estados, podendo, em muitos casos, 

atingir o mundo inteiro. Isto, por si só, já demonstra o fascinante papel de tal 

instituto.

 Com o intenso processo de globalização, o mundo tornou-se um local 

“menor”, já que podemos estar, virtualmente, em todos os lugares, ao mesmo 

tempo, com praticamente todas as informações a nosso alcance, em tempo real. 

Entretanto, na mesma proporção que a globalização nos tornou “cidadãos do 

mundo”, as atuais dificuldades também passaram a transcender as barreiras 

fronteiriças dos Estados, tornando muitos problemas transnacionais. Por esses 

motivos, as organizações intergovernamentais passaram a buscar meios para 

superar tais adversidades, já que o assunto não dizia mais respeito apenas aos 

Estados Nacionais, mas à toda a sociedade internacional. A forma encontrada 

para atingir os objetivos pretendidos foi aumentar a participação, incluindo a 

sociedade civil internacional, principalmente as ONGIs.

Com isso, notamos que a Governança Global é, indubitavelmente, o 

instrumento mais eficaz para a solução dos problemas comuns a mais de um 

Estado e, além disso, por tratar de assuntos que envolvem fatores transnacionais, 

o interesse passa a ser global, justificando, mais uma vez, a ampla participação 

da sociedade civil internacional nos processos de Governança.

 Ad argumentandum tantum, a Governança Global é vista com bons olhos 

pelo fato de defender assuntos de interesse e de proteção de todas as pessoas, 

chegando a atingir um patamar de “santidade” aos olhos das pessoas ao redor do 

mundo, concedendo-lhe certa legitimidade, já que não há quem não considere 

a proteção do meio ambiente um assunto de suma importância para a agenda 

mundial; tampouco sobre direitos humanos, saúde, etc. 

 Desta maneira, podemos notar o que afasta o argumento de que apenas os 

Estados são os titulares na atuação dos processos de Governança Global, trazendo 

para o panorama, também, a sociedade civil internacional. Tal contexto mostra-

se extremamente falho. Suas argumentações são embasadas na soberania, ao 

afirmarem que a Governança acaba com tal característica dos Estados. Mas em 

contrapartida, não se pode obter êxito com a atuação única e exclusiva dos 

Estados. Isto porque, muitas vezes, os Estados mal conseguem administrar seus 

assuntos internos, quem diria atuar em âmbito transnacional. Na verdade, não se 

trata do fim da soberania estatal, mas sim de sua relativização para a superação 

de problemas comuns, visando sempre ao progresso e à paz internacional. E é 

nesse momento que a sociedade civil internacional se faz presente.

 Além disso, outro argumento de que a Governança Global não deveria 
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ampliar a participação dos atores em sua efetivação é o de que a sociedade civil 

internacional, sobretudo as ONGIs, não teria legitimidade para atuar, já que não 

são, de acordo com corrente majoritária, sujeitos de Direito Internacional.

 Há de certa forma, certo consenso, por parte da doutrina, de que as ONGIs 

não são, de fato, sujeitos de Direito Internacional. Tal argumentação tem como 

fundamento o fato de que, para ser considerado sujeito do direito das gentes, 

alguns requisitos se fazem necessários, como, por exemplo, a capacidade de 

celebrar tratados internacionais para que goze de direitos e deveres no âmbito 

internacional, capacidade essa inerente somente aos Estados e às Organizações 

Internacionais Intergovernamentais (também compostas por Estados Nacionais), 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), entre outras.

 Entretanto, tal visão vem se tornando, paulatinamente, “ultrapassada”, 

como enfatizam Accioly et. al. (2009, p. 225), ao dizerem que “se o direito 

internacional se constituiu, no passado, sobre uma sociedade de estados 

soberanos, aspira este hoje a se fundar sobre comunidade de seres humanos”. 

Ainda neste contexto, afirma convictamente:

No direito internacional clássico, o sujeito por excelência do direito 

internacional, embora não se possa sustentar ser o único, era o Estado, tal como 

se definia a partir de seu ordenamento interno. São também sujeitos de direito 

internacional as organizações internacionais enquanto associações de estados, ao 

lado do reconhecimento progressivo da condição internacional do ser humano. 

Participam das relações internacionais e atuam no contexto internacional, além 

dos estados e das organizações intergovernamentais, também as organizações 

não governamentais, as sociedades transnacionais, os rebeldes, os beligerantes, 

os povos, os movimentos de liberação nacional e mesmo os seres humanos, 

estejam de um modo ou de outro organizados, como expressão do que se vem 

chamar de sociedade civil internacional. (Grifo Nosso)

Nessa linha de pensamento, podemos notar que o Direito Internacional, 

outrora regulador apenas das condutas estatais, como defendiam as teorias 

clássicas, torna-se hoje um instrumento ímpar para regular a relação dos 

novos atores com o mundo, além dos Estados Nacionais. Portanto, percebemos 

que a Governança Global poderia criar novos paradigmas dentro do Direito 

Internacional, com a ampliação de atores no rol dos participantes ativos das 

políticas internacionais, mesmo que não sejam considerados sujeitos, como as 

ONGIs.

Importante salientar que os institutos da sociedade internacional e da 

comunidade internacional não são sinônimos, embora sejam utilizados 

indevidamente como tal. De acordo com Barros-Platiau (2004, p.2), a ideia de 

comunidade internacional só se materializaria na presença de normas superiores 

regendo a conduta de todos os Estados Nacionais, em nome de interesses 
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comuns vitais da humanidade. Tal comunidade não existe, e talvez nunca 

exista. Não devemos, portanto, ao nos referir ao conjunto de atores no processo 

de Governança Global, utilizar o termo “Comunidade Internacional”, mas sim o 

termo “Sociedade Internacional”. 

 Ainda para reforçar a ideia de que a teoria clássica encontrar-se-ia 

ultrapassada, Accioly et. al. (2009, p. 227) afirmam que:

Não se pode esquecer que esse modelo de direito internacional, totalmente 

criado e controlado pelos estados, não mais responde à realidade nem leva em 

consideração o contexto pós-moderno em que a correspondente evolução do 

direito internacional se terá de construir. O fenômeno de ruptura e renovação 

aconteceu em outras épocas, nos seus respectivos contextos históricos e culturais.

A afirmação de Accioly faz-se demasiadamente pontual pelo fato de 

o Direito, ainda que o inter gentes, sempre foi, e sempre será uma ciência 

axiológica, leia-se, uma ciência de valores. Ex positis, fica claro que, assim 

como os conceitos sobre o certo e errado, bem e mal, são modificados ao longo 

do tempo, a ciência do Direito deve acompanhá-los, no intuito de não tornar-

se imprecisa e, muitas vezes, inaplicável. Como supracitado, as modificações 

inerentes ao Direito Internacional já ocorreram em outros contextos, e não será 

dessa vez, num mundo cada vez mais interligado e unido pela globalização, 

que o interesse na manutenção do poder estritamente estatal far-se-á superior 

à vontade de criar um mundo mais justo e sustentável, com uma participação 

cada vez mais presente da sociedade civil internacional.

Demonstrando, ainda, outro argumento acerca da necessária modificação 

do panorama de sujeitos do direito internacional pelas modificações valorativas 

contemporâneas, a Corte Internacional de Justiça, em 1949, afirma com 

maestria que “os sujeitos de direito, em determinado sistema jurídico não são 

necessariamente idênticos, quanto à sua natureza ou à extensão de seus direitos: 

sua natureza depende das necessidades da comunidade” (Accioly et. al., 2009, 

p. 227). Ainda neste cenário, Nicolas Politis (1927) apud Accioly et. al. (2009, 

p. 228), aduz que “a maioria dos autores se recusa a reconhecer aos interesses 

individuais o título direto para a aplicação do direito internacional. Mas tais 

resistências são impotentes contra as realidades da vida”.

 Para esgotar o assunto quanto aos sujeitos do direito internacional, 

faz-se necessária a apresentação de dois enfoques em sua caracterização: 

o clássico e o pós-moderno. De acordo com Accioly et. al. (2009, p. 229), o 

enfoque clássico, em sua concepção (meados de 1648), conhecido como o 

“modelo de Vestfália”, considerava como sujeito apenas os estados nacionais, 

e veio sofrendo modificações ao longo do tempo. Já em 1919, o modelo aqui 

aludido já apresentava como novo elemento as Organizações Internacionais 

Intergovernamentais, tendo essas uma crescente atuação no campo da vida 

internacional, dando as primeiras formas ao modelo pós-moderno. Os autores 

ainda nos trazem interessante fato que, possivelmente, deu início ao progresso 
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do modelo clássico na acepção dos sujeitos do direito internacional:

A primeira dúvida séria surgiu com a extinção dos Estados Pontifícios e 

sua incorporação ao Reino da Itália, em 1870, e a constatação de que os estados 

continuavam a reconhecer o direito de legação do Papa, ou seja, continuavam 

a manter seus representantes junto a ele e a receber seus núncios. Em outras 

palavras, verificou-se que até então o Sumo Pontífice reunia em si duas entidades: 

Chefe de Estados Pontifícios e Chefe da Igreja Católica. Em consequência, a 

prática internacional, endossada pela doutrina, passou a reconhecer-lhe a 

qualidade de sujeito do direito internacional.

Com a evolução do modelo clássico ao pós-moderno, temos como principal 

mudança a inserção como sujeitos do jus inter gentes do ser humano, como nos 

fala Accioly et. al. (2009, p. 230):

Dentre os sujeitos de direito internacional, cumpre citar e preservar o 

papel crescente do indivíduo não como sujeito indireto de direitos e deveres 

internacionais, mas como sujeito direto. Isso começa a colocar-se a partir da 

responsabilidade penal internacional, e se estende, progressivamente, a outros 

campos do direito internacional pós-moderno.

Ainda na linha de pensamento pós-moderno, notamos o consenso de Shaw 

(2010, p. 192), ao dizer que o valor da teoria clássica é limitado, e que:

O direito internacional sempre teve a preocupação última de promover o bem 

do ser humano, e esse caráter essencial manifestou-se claramente nas origens 

jusnaturalistas do direito internacional clássico. O desenvolvimento das teorias 

positivistas, sobretudo no século XIX, eclipsou esse fato e deu ênfase à centralidade, 

ou mesmo à exclusividade, do Estado. Não obstante, a prática moderna demonstra 

que os indivíduos têm sido cada vez mais reconhecidos como participantes ativos e 

verdadeiros sujeitos do direito internacional. Isso ocorreu principalmente por meio 

dos direitos humanos, mas teve também outras causas.

Embora toda a argumentação quanto à participação da sociedade civil 

internacional como atores da Governança Global esteja bem embasada 

doutrinariamente, não as transformam em sujeitos de Direito Internacional. A 

nosso ver, os sujeitos devem ser detentores de direitos e deveres no âmbito 

do direito internacional, o que não se aplica, de fato, às entidades inerentes 

à sociedade civil, por não se responsabilizarem, internacionalmente, por sua 

conduta. Caso respondessem por seus atos e integrassem formalmente o corpo 

da Governança Global, poderíamos afirmar com clareza que, pelo embasamento 

doutrinário e por mudanças ocorridas nas últimas décadas, com ênfase no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, a sociedade civil internacional 

poderia ser, sim, considerada sujeito de direito internacional, por assumir, desta 

forma, direitos e obrigações no âmbito internacional.
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A Legitimidade da Sociedade Civil Internacional no Processo de 
Governança

Superado o assunto quanto à legitimidade para figurar como sujeito de 

Direito Internacional, o principal aspecto negativo encontrado nos processos de 

Governança Global é o relacionado à legitimidade da participação da sociedade 

civil internacional como atores. E, já que as Organizações Internacionais Não 

Governamentais (ONGIs) compõem a maior parcela da referida sociedade,  

focaremos no estudo quanto a sua legitimidade, embora, de acordo com 

Gonçalves e Costa (2011, p. 63), tal problema também se estenda aos demais 

atores da sociedade civil.

 Como antes mencionado, a ciência do Direito é axiológica, valorativa. Nesse 

patamar, Noortmann (2001, p. 74) afirma que “se o processo de globalização tem 

de fato impacto no desenvolvimento do Direito internacional, a prática e as 

opiniões dos autores não-estatais não podem mais ficar excluídas da avaliação 

deste Direito”. Tal argumentação traz a legitimidade para as ONGIs pelo simples 

fato de serem, segundo Gonçalves e Costa (2011, p. 66), as “representantes da 

sociedade civil global”, e, desta forma, trazerem para si a enorme responsabilidade 

de definir o panorama de representação de tal sociedade ao atuar no processo 

de Governança Global.

 Para mais embasamento sobre a argumentação de que as ONGIs exercem 

o papel de representantes da sociedade civil internacional, como membro mais 

importante e de mais destaque dentro do processo de Governança Global, Menezes 

(2006, p. 75) afirma que as Organizações não Governamentais Internacionais:

[...] não são sujeitos de direito internacional, e sim atores que contribuem no 

sistema do direito internacional [...] não reconhecer que as ONGs são importantes 

para o direito internacional pelo fato delas não serem enquadradas como sujeitos 

de direito é não conhecer o papel que essas organizações vêm desempenhando no 

desenvolvimento e implementação do direito internacional.

Apenas para fins ilustrativos, cumpre dizer que as ONGIs começaram a se 

expandir em ritmo acelerado após o final da Segunda Guerra Mundial. Matias 

(2005, apud Gonçalves e Costa, 2011, p. 67) afirma que:

[...] de pouco mais de 170 organizações não governamentais em 1909, esse número 

cresce para 800 em 1951, 1.200 em 1960 e 2.100 em 1972. Nos anos 80 as ONGs 

eram cerca de 5.000, chegando a 26.000 no final da década de 90. Quase 20 milhões 

de pessoas estavam empregadas nessas organizações no início do século XXI, e 

a soma de seus orçamentos ultrapassava 01 bilhão de dólares, com estruturas 

administrativas sofisticadas, presentes em vários países, como o Greenpeace (40 

escritórios em mais de 30 nações, com orçamento de 130 milhões de dólares) ou a 

WWF – World Wildlife Fund (presente em 28 países, com orçamento ultrapassando 

350 milhões de dólares).
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Com base nesses números, podemos notar que as ONGIs estão cada vez mais 

presentes na seara da política internacional e, por conseguinte, nos processos 

de Governança Global ao redor do mundo. Isso nos leva a refletir sobre o 

que legitimaria tais atores a participar do processo de Governança, com tanta 

influência na sociedade internacional: através da formação de opiniões, da 

cobrança do cumprimento de obrigações pactuadas entre os Estados e, muitas 

vezes, até através da participação direta do processo de Governança Global, 

dando suporte às discussões nos fóruns internacionais através da expertise de 

seus membros para a formulação de normas e para tomada de decisões.

Outro fato de suma importância acerca da importância atual das ONGIs 

no processo de Governança Global é que elas atuam, muitas vezes, realizando 

funções tipicamente estatais. Isso se dá, talvez, pelo fato de os Estados não 

conseguirem, muitas vezes, lidar nem com sua política interna. Desta maneira, 

as ONGIs acabam fazendo um “favor” ao realizar ações dos Estados. Como 

exemplo, podemos citar os casos aludidos por Gonçalves e Costa (2011, p. 69):

[...] o Greenpeace monitorando o cumprimento de acordos internacionais 

referentes à caça de baleias, a Oxfam fornecendo serviços como auxílio contra a 

fome na África, ou a atuação da organização Médicos sem Fronteiras, a sugerir 

o fortalecimento da sociedade civil transnacional que seria assim ‘”ais um dos 

fatores que leva a crer que o poder estatal vem sendo reduzido e, em muitos casos, 

substituído, em um processo no qual uma nova forma de organização da sociedade 

passa a tirar o lugar de forma gradual do modelo do Estado soberano” (Matias, 

2005, p. 454)

Introduzida a noção de que as ONGIs compõem o quadro de atores do 

processo de Governança Global, atuando direta ou indiretamente, representando 

a sociedade civil global, etc., chega a hora de pôr a teste sua legitimidade, 

de fato. Alguns problemas em relação às Organizações não Governamentais 

Internacionais sobressaem em alguns momentos, o que acaba por enfraquecer 

a sua legitimidade. Como exemplos, podemos citar o fato de serem carentes de 

accountability, característica essa definida por Gonçalves e Costa (2011, p. 70) 

como o “controle e balanço dos poderes, leis eleitorais e práticas que garantem 

a todos os cidadãos voz no processo político”. Grosso modo, accountability 

significa controle interno de determinado órgão, onde algum órgão presta 

contas, informando o que fez, como fez, quando fez, porque fez, etc.

 Por contrapartida, Gonçalves e Costa (2011, p. 79) ainda rebatem a questão 

da accountability afirmando que:

[...] nas organizações não governamentais, algumas ressalvas e considerações 

devem ser feitas. Em primeiro lugar, há algum tipo de controle interno nas ONGs: 

seus membros, embora muitas vezes da mesma origem ideológica, não constituem 

uma massa homogênea. Assim, as organizações devem ouvir, e encontrar formas 

para avançar as preocupações de seus integrantes. [...] Além disso, elas atuam em 

ambientes que demandam interface e articulação com outras ONGs, o que acaba 

por criar um elemento de fiscalização mútua em suas ações.
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Com isso, notamos que há um controle mútuo em relação às próprias ONGIs, 

umas exercendo fiscalização sobre as outras, como nos aduzem Gonçalves e 

Costa (2011, p. 80), ao dizer que:

[...] nenhuma ONG tem o monopólio de algum tema, e o custo para sair de entidades 

é muito baixo se comparado à relação cidadão x Estado. Um monitoramento de 

atividades básico, auxiliado pela presença da mídia, pode provocar uma erosão de 

membros que discordem de determinada política ou ação feita pela organização, 

que perderá assim apoio e fontes de financiamento.

Nesse panorama, Spiro (2002, p. 163) demonstra o exagero de quem considera 

as ONGIs sujeitos ilegítimos para a participação do processo de Governança 

Global, ao nos lembrar que, com respaldo no que foi anteriormente argumentado, 

“um grupo que não é efetivo ou não é responsivo perderá membros e outras formas 

de sustentação; em nenhum modelo onde a escolha está disponível irá sustentar 

um perdedor no longo prazo”. Isso demonstra, indubitavelmente, a relatividade 

acerca da exigência de accountability para que torne legítima a participação de 

Organizações não Governamentais Internacionais na Governança Global.

 Ad exemplus, para demonstrar como tal argumentação é demasiadamente 

exagerada e relativa, a accountability faz-se presente nos Estados nacionais 

democráticos e, mesmo assim, “na ação legislativa, os representantes têm 

grande poder discricionário, muitas vezes agindo e votando contra a vontade de 

seus constituintes. No campo da política externa, por exemplo, as decisões são 

tomadas pelos representantes do Executivo, sem que o povo seja consultado” 

(Gonçalves e Costa, 2011, p. 80).

 Além disso, em relação a algumas ONGIs, percebendo que há certo 

desconforto em relação à questão aqui discutida, Lewis (2010) apud Gonçalves 

e Costa (2011, p. 79) aponta que:

[...] as pessoas passaram a se preocupar com a falta de prestação de contas das 

ONGs, e hoje, segundo ele, os sentimentos são mais contraditórios em relação às 

entidades: elas não são mais consideradas organizações honradas, mas mais como 

um ‘mal necessário’ na falta de alternativas. [...] A superação dessas limitações 

passa pela efetiva prestação de contas, com os doadores buscando dados financeiros 

de cada organização e relatórios de suas atividades de curto e longo prazo, como 

fazem a Cruz Vermelha e os Médicos sem Fronteiras.

Para finalizar a questão da accountability, vale lembrar que o mecanismo 

aplicável aos Estados e às ONGIs são distintos. Isto porque, de acordo com 

Wapner (2002) apud Gonçalves e Costa (2011, p. 81):

[...] 40% dos regimes no mundo não são democráticos e assim possuem poucos 

mecanismos internos de controle de suas autoridades por parte do povo. E mesmo 

nos países democráticos, a accountability está longe de ser perfeita. No plano 

internacional, isso se repete: o fato de pertencerem à ONU ou estarem submetidos 

a regimes internacionais mostra-se apenas um fraco limitador aos Estados. As 

ONGs, por sua vez, precisam levar em conta a opinião de seus membros, doadores, 
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conselhos consultivos, outras ONGs nacionais e internacionais, e do próprio 

Estado. Sua ação não é, portanto, ilimitada e desprovida de controles e pressões, 

internas e externas.

Outro ponto negativo em relação à legitimidade das ONGIs no processo de 

Governança Global diz respeito à sua parcialidade, quando o assunto trata de suas 

condutas envolvendo seus patrocinadores. Esporadicamente, as Organizações 

Internacionais não Governamentais são financiadas por empresas privadas, para 

que sua conduta na política internacional seja favorável à seus patrocinadores 

ou, pelo menos, omissa. Gonçalves e Costa (2011, p. 75) lembram-nos de que 

a revista Exame trouxe à tona um estudo realizado pela Universidade John 

Hopkins em 22 países, que chegou à conclusão de que 40% dos orçamentos 

das ONGIs vinham de cofres públicos. Um caso com essas características foi 

trazido pela Carta Capital, que disse ter a Fundação Soros concedido US$ 1,2 

milhão para as ONGs que atuassem em favor do candidato Viktor Yuschenko, 

na Ucrânia. 

 Com isso, notamos diversos problemas acerca de as ONGIs serem, de certa 

forma, não tão “não governamentais”. E quando se trata de financiamento por 

parte de empresas, o problema torna-se mais explícito. Um exemplo a ser citado 

é o do caso trazido por Gonçalves e Costa (2011, p. 75), lembrando-nos do caso 

em que “a ambientalista WWF foi acusada de omissão em 2005 sobre a decisão 

da filial da Disney em Hong Kong de servir sopa de barbatanas de tubarão nos 

casamentos realizados no parque local, porque recebia dinheiro da empresa”.

 Outro fato desagradável relacionado à legitimidade das ONGIs é em relação 

à sua instituição. Elas não são democráticas, já que seus membros não são 

eleitos pela sociedade que julgam representar. Além disso, Gonçalves e Costa 

(2011, p. 74) nos lembram que “a associação às ONGs é voluntária, mas seletiva 

– nem a maior das ONGs terá a participação expressiva de cidadãos de um 

determinado país, muito menos da humanidade”. Isso nos induz a um problema: 

se as ONGIs auto intitulam-se como as representantes da sociedade civil global, 

deveriam ao menos ser mais democráticas.

 Em contrapartida, há um enorme desgaste das formas tradicionais de 

representação popular. Tal fato acaba tornando, para uma enorme gama de 

pessoas ao redor do mundo, as ONGIs os seus representantes nas políticas 

públicas internacionais. Isso, de acordo com Gonçalves e Costa (2011, p. 72), se 

dá por duas razões:

De um lado há a aversão à atividade política tradicional, vista como 

intrinsecamente corrupta, inútil, vazia; de outro a preocupação muito maior 

com a vida privada (trabalho, família, amigos) em detrimento de ações ou da 

participação social.

Conclusão
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 Ante o exposto, “observar que alguns grupos – ativos, mobilizados, 

voluntários, românticos e heróicos – conseguem levar adiante causas que 

as organizações tradicionais têm falhado em promover, confere às ONGs 

importância e dão a elas legitimidade” (Gonçalves e Costa, 2011, p. 72).

De facto, podemos chegar à uma única e exclusiva certeza: a de que 

esta inexiste. As ONGIs têm suas virtudes e seus defeitos, e cabe à própria 

Governança Global o papel de fixá-los. É certo que a participação das ONGIs é 

mais que importante, quiçá imprescindível, na política internacional. Entretanto, 

o fato de não serem sujeitos de direito internacional as torna frágeis, já que 

acabam se tornando “café com leite” nos procedimentos de governança global, 

por não responderem por seus atos. Contudo, não basta o fato de não serem 

sujeitos de direito para afastar sua participação no processo de Governança, 

já que são os principais atores, representantes da sociedade civil global. Para 

que o problema relacionado à sua legitimidade seja resolvido, a solução seria 

a institucionalização e, consequentemente, sua formalização nos processos de 

Governança Global, para poder limitar suas condutas, extinguir os problemas 

relacionados à accountability e, também, possibilitar a responsabilização das 

ONGIs por seus atos no âmbito do Direito Internacional.
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sistema jurídico e da concretização pelo Poder Judiciário das normas de direito 
fundamental. Reconhecer seu desenvolvimento histórico do Jusnaturalismo, passando 
pelo Juspositivismo até os dias atuais, quando são encarados como normas que vinculam 
a atuação do juiz, em especial na doutrina de Robert Alexy e Ronald Dworkin que não 
cumprem seu programa, caindo no Juspositivismo Ético. Por fim, estudam-se o papel 
das políticas públicas com o fim de promoção de políticas públicas pela ótica de Marx 
e do marxismo.

PALAVRAS-CHAVE
Teoria dos princípios; sistema social; marxismo; políticas públicas.

SUMÁRIO
Introdução; 1. Desenvolvimento histórico; 2. Princípios, regras e sistemas; 3. Autopoiesis 
e infraestrutura da sociedade: teoria dos sistemas de Niklas Luhmann; 4. As políticas 
públicas: mecanismo do direito como sistema autopoiético? Conclusões; Referências.

1 Mestrando em Direito Político e 

Econômico pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie

luiz.ismael@gmail.com



172

II Colóquio  Princípios, regras e políticas públicas: crítica do sistema jurídico e 
seus mecanismos de promoção de igualdade social 

VOLUME 2PARTE B

Introdução.

Este trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas sob a ótica marxista, de 

caráter eminentemente crítico. Essa é função da Filosofia que, como já dissera 

Marx na teses sobre Feuerbach, deve deixar de conhecer o mundo: deve, agora, 

transformá-lo. 

O desenvolvimento que segue foi publicado, parcialmente, na Revista de 

Direito Constitucional e Internacional, ano 19, nº 75, abr./jun. de 2011, pp. 65/86 

(PEREIRA, 2011a). Entendemos proveitosa a releitura de seu desenvolvimento 

de suas conclusões, bem como da atualização bibliográfica, ainda diante de sua 

importância para o tema da aplicação de políticas públicas, ainda mais diante 

de sua crítica. 

A filosofia no direito tem enfrentado durante séculos o desafio de definir 

o conteúdo e a extensão dos princípios no ordenamento jurídico. É de grande 

importância decifrar o que está envolvido nesse instituto, tendo em vista tratar-

se, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos, de fonte produtora do 

direito.

A teoria dos princípios sofreu grandes mudanças na História. De início 

evitam-se conceitos, por um simples motivo: “Todos os conceitos em que um 

processo em sua totalidade se resume semioticamente se subtraem a uma 

definição; somente o que não tem história pode ser definido” (ADORNO, 2008, 

p. 100).

Assim, encarando os princípios por uma visão histórica, percebemos que 

seu status foi erguido por muitos dos doutrinadores juspublicistas no Direito 

Comparado do caráter abstrato dos princípios gerais do Direito, de tão difícil 

aplicação num ordenamento jurídico estático, para princípios constitucionais 

basilares de todo o sistema jurídico. Dessa forma, dentro da dogmática jurídica 

predominante nos Estados Democráticos de Direito, eles são, inequivocamente, 

normas e fontes do direito.

Tendo em vista a palavra “princípio” ser “equívoca” (SILVA, 2009, p. 91) ou 

“polissêmica” (GRAU, 1990, p. 95), não são poucos os significados apreendidos 

para o termo. Paulo Bonavides, lembrando a lição de quem se aventurou no tema, 

lembra que, para Luís Diez Prazo, o termo deriva da linguagem da geometria, 

“onde designa as verdades primeiras [...] porque estão ao princípio”, sendo “as 

premissas de todo um sistema que se desenvolve more geometrico” (PICAZO 

apud BONAVIDES, 2006, pp. 255/256). 

Ainda Paulo Bonavides lembra a “ponderação elementar” de F. de Clemente, 

ao dizer: “assim como quem nasce tem vida física, esteja ou não inscrito no 

Registro Civil, também os princípios ‘gozam de vida própria e valor substantivo 

pelo mero fato de serem princípios’, figurem ou não nos Códigos” (apud  

BONAVIDES, 2006, loc. cit), tratamento influenciado pela visão privatista do 
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Direito Liberal.

Embora de tão grande importância, tais conceitos deixaram de lado o fato 

de que os princípios foram objeto de apreensão pelo Direito Positivo. Em que 

pese a renitência de alguns operadores do Direito em encarar tal realidade, os 

princípios têm caráter normativo de grande importância.

Essa afirmação demonstra-se pelo desenvolvimento histórico do Direito, 

bem como das áreas de conhecimento que funcionam como pressupostos do 

estudo do fenômeno jurídico, como a História e a Filosofia no Direito. Assim, 

por ser seu cunho valorativo e histórico, o que desde já mostra o acerto de 

Nietzsche e Adorno contra as definições, para a pesquisa proposta neste artigo 

é mister verificar tal evolução e o respectivo contingente.

Passo seguinte é tomado no intuito de verificar o papel dos princípios na 

teoria dos sistemas proposta por Niklas Luhmann. Sendo a própria Constituição 

um sistema de regras e princípios, sua distinção e definição de extensão são 

necessárias diante do possível terceiro gênero das políticas públicas. Ainda, em 

especial, vale destacar até que ponto sua interação como sistema social pode ser 

legitima diante da teoria positivista de Luhmann.

Por fim, ao concluir o presente trabalho, passa-se à aplicação, frente ao 

ativismo judicial, da teoria dos princípios como escolha metodológica de atuação 

do Poder Judiciário como responsável pela realização de políticas públicas como 

busca de igualdade social.

1. Desenvolvimento histórico.

No Jusnaturalismo, a justiça, na observação da natureza (ato elementar para 

a verificação da existência dos direitos naturais), vinha da ideia de igualdade. 

Assim, uma estava impregnada na outra. A ontologia, isto é a filosofia 

objetivista, era a idéia dominante no Jusnaturalismo, isso porque o objeto, ou 

a rerum natura, estava no foco da investigação.2 Desse tempo, destacam-se as 

obras de Sófocles e Platão. 

Sófocles consignou: “Muitos prodígios há; porém nenhum maior do que 

o homem” (SÓFOCLES, 1992, p. 52). Diferentemente do senso comum, o autor 

não proclama, pelas palavras de Antígona, a existência de um direito ligado 

à pessoa que existente acima do elaborado pela vontade do homem, como é 

comum se creditar ao opor-se o édito do Rei Creonte ao direito de seu irmão ser 

enterrado com seus pertences (e.g., LEMBO, 2007, pp. 11/12).

O verso grego “polla ta deina kouden anthropou deinoteron pelei”,3 acima 

traduzido, apresenta o conflito existente na essência do ser humano, o que 

permeia todos os atos de proteção jurídica, convencionados a se chamar de diretos 

humanos. A chave para entender a passagem está em compreender a palavra 

deinon em Sófocles. Essa possui dois significados principais: “primeiro, ela é o 

2 Arthur Kaufman explica que 
o motivo da direção da filosofia do direito 
natural para o objeto: “Esta atitude nasce do 
espanto perante o milagre dos milagres: que 
o sendo é e nada mais [...] O espantar-se com 
o ‘estar aí’ de um mundo, que não foi feito 
por nós, impele a querer saber, a perguntar; 
pois como me espanto, tomo consciência de 
que nada sei, Eu quero saber qual a razão por 
que o sendo é e nada mais. Esta é a pergunta 
da ontologia” (KAUFMANN, A.. Filosofia do 
direito, teoria do direito, dogmática jurídica, 
2002, p. 37).

3 “Πολλά τα δεινά κουδέν 
ανθρώπου δεινότερον πέλει”.
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poder de violência e criatividade do homem, evidente em techne (conhecimento, 

arte e direito) Segundo, dike ela é um poder avassalador, a ordem e a estrutura 

em que a humanidade é lançada e com a qual tem de lutar” (DOUZINAS, 2010, 

p. 88).

A dupla face de Jano acompanha a existência humana e os direitos humanos 

que daquela emergem. O homem é capaz de coisas maravilhosas, estrondosas, 

mas não somente para o bem. Por isso a heroína clama para a realização da 

justiça dentro da tensão existente no conflito no conceito de adikia.

Antígona, frente à clara injustiça, profere o seguinte discurso: 

Eu entendi que os teus éditos não tinham tal poder (o de impedir o sepultamento), 

que um mortal pudesse sobrelevar os preceitos, não escritos, mas imutáveis dos 

deuses. Porque esses não são de agora, nem de ontem, mas vigoram sempre, e 

ninguém sabe quando surgiram (SÓFOCLES, 1992, p. 56/57).

Platão, em Protágoras, apresenta a ideia de que “o homem é a medida de 

todas as coisas” (RABENHORST, 2001, p. 15). A princípio, toda percepção da 

realidade é um processo que dele decorre como o objeto fruto da natureza. 

Assim, toda verdade, até mesmo empírica, depende do sujeito cognoscente, 

tornando-se construção do ser humano. Nesse texto, Platão ainda apresenta 

Prometeu concedendo à humanidade a habilidade artística e de utilização do 

fogo. O saber passa a diferenciá-lo.

Mas em todos estes casos, tal diferenciação dava-se no campo do saber: 

dotado da razão, o homem poderia compreender o mundo. Era, na verdade, 

apenas uma diferenciação prática dos outros animais. Ainda assim, o homem 

grego era muito ligado à sua origem genealógica. O homem, como uma criação 

ímpar, era digno e especial apenas para seus pares.

O Jusnaturalismo iluminista era baseado na ideia de que o Direito era 

apreendido por todos, de modo individual e universal, com caráter perene e 

imutável, aliás, o objeto não se alterava.4 

Nesse sentido, Giorgio Del Vecchio (2003, p. 57) deixou clara a doutrina que 

sustenta a escola: 

A escola de direito natural entendeu e entende, essencialmente, sustentar a não-

arbitrariedade do direito, ou seja, a existência de uma relação necessária entre 

a substância intrínseca das coisas e as respectivas regras de direito. Também o 

princípio acima exposto do direito inato e absoluto da pessoa responde a esse 

pensamento fundamental, pois que ele afirma, precisamente, que a natureza real 

do homem implica um elemento de transcendência, uma inerradicável [sic] e, 

por isso mesmo, inalienável faculdade de superar a ordem dos fenômenos e de 

encontrar em si mesma a sua determinação; numa palavra, a autonomia. O direito 

não pede [sic] desconhecer esse fato, nem se recusar a tirar-lhe as conseqüências 

práticas.4 Norberto Bobbio comenta: “o 
direito natural é aquele que tem em toda parte 
(pantachoû) a mesma eficácia”. (O positivismo 
jurídico, p. 17).
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Nesse aspecto, o homem como ser cognoscente passa a ter um papel especial 

na apreensão do que é o direito. O homem não poderia permitir que o Direito 

fosse alterado a cada momento histórico. Assim, desenvolveu-se a ideia de que 

o Direito é um ser cultural, produto do pensamento e, por isso, deveria ser 

cristalizado, impedindo sua mutação a qualquer momento.

Hegel desempenhou papel importantíssimo nesse momento. Por seu método 

dialético, pregou que o Estado era o único capaz de declarar de modo inequívoco 

o que é o Direito que o homem já havia apreendido pela observação do objeto. 

Desta forma, o filósofo marcou o apogeu e a derrocada do Jusnaturalismo, pois, 

por suas ideias, os juristas verificaram que somente codificando as normas seria 

possível impedir que a ideia de princípios abstratos, “considerada metafísica e 

antiquada” (BARROSO; BARCELLOS, 2008, p. 335), pudesse trazer insegurança 

à ideia de Direito posta pelo Estado.

Com a decadência do Jusnaturalismo, deu-se maior preocupação e força ao 

culto à codificação, delineando a tendência dos juristas a entrar numa época de 

um “positivismo tão forte, tão dominante, tão imperial, que ainda no século XX 

os cultores solitários e esparsos da doutrina do Direito Natural nas universidades 

e no meio forense pareciam se envergonhar do arcaísmo de professarem uma 

variante da velha metafísica jurídica” (BONAVIDES, 2006, p. 260).5

Nesta época, o Positivismo jurídico vê os princípios gerais do direito como 

verdades gerais, produtos de sucessivos processos de generalização da lei, 

aqueles decorrendo destas. As leis comandam independentemente dos valores 

que se esforçasse a atribuir a elas. O Estado diz o que é o Direito, sendo este nada 

mais do que o conjunto dos comandos emanados do poder e que regulamentam 

a ordem social (LEMBO, 2007, pp. 13/14). 

Pretendeu-se criar a ideia de uma “ciência jurídica”, buscando objetividade 

científica, fundada em juízos de fato, não de valor (BARROSO; BARCELLOS, 

2008 p. 335), não importando o objeto do filosofar, mas as decisões do sujeito 

pensante. Os princípios gerais do Direito foram reduzidos a meras normas 

programáticas que são tidas, pela ideologia do Direito Positivo, como meras 

fontes subsidiárias de normatividade (KAUFMANN, 2002, pp. 39/40).

As Constituições dos Estados Modernos sofreram diversas modificações em 

sua forma e em sua matéria. No chamado Antigo Regime, tais cartas de direitos 

não eram nada mais do que prolongamentos do pensamento ideológico estéril 

do positivismo.

A partir de 1776, com os movimentos revolucionários americanos frente 

ao Absolutismo, passou-se a estender ao conceito de Constituição a concepção 

de Direitos Fundamentais como tentativa de determinar os limites do monstro 

mais frio da época: o Estado. Os direitos da personalidade, fundamentados na 

teoria dos princípios, em especial da dignidade da pessoa humana, passaram a 

ser tratados como bens a serem juridicamente protegidos.

5 No mesmo sentido, Del Vecchio 
comenta: “Não obstante a repulsa ao direito 
natural é reputada, ainda hoje, comumente, 
indispensável ato de fé e quase dever de 
bom crédito para o jurista, do que temos 
precisamente uma prova na rapidez com 
que, interpretando a fórmula acima indicada, 
se costuma negar, antes de tudo, que ela 
contenha alusão a tal direito, como se tratasse 
de afastar uma injuriosa suspeita” (DEL 
VECCHIO. G., Princípios gerais do Direito, pp. 
9/10).
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Com a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, ficou clara tal influência 

do Jusnaturalismo e sua carga de princípios fundantes, conforme vemos em 

seu artigo 16: “Toda a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos 

direitos nem determinada a Separação dos Poderes não tem Constituição”. 

Nesse passo, Norberto Bobbio mostrou o equívoco da simples concepção do 

pensamento positivista, naquele tempo condenado de que: os princípios são 

normas como todas as outras! (2006, p. 158). 

Não podemos nos posicionar nas fileiras que entendem que o Direito é 

apenas aquele previsto pela lei. Tal suposta cientificidade, objetividade, 

separação entre sujeito-objeto propostos pelo positivismo não passa de tentativa 

de compatibilidade entre o Direito, como ciência social aplicada, às ciências 

naturais.

Os princípios passaram, dessa forma, a ser encarados pelo Estado como 

normas, para que seja garantido o minimmum necessário para que a dignidade 

da pessoa humana possa se expressar e concretizar como proteção diante das 

ingerências.6

Observou Manuel Gonçalves Ferreira Filho (2009, p. 107): 

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, voltou à cena a idéia de que, acima do 

direito positivo, existe outro Direito que se imporia a este, lhe orientaria o conteúdo 

e a ele estabeleceria limites. Um direito, pois, ‘suprapositivo’ ou ‘supralegal’. Tal 

Direito se posicionaria acima da própria Constituição, habitualmente vista como 

lei suprema. Assim, se poderia também dizê-lo “supraconstitucional”, consoante 

muitos o fazem.

Hoje, é inegável a função interpretativa e integrativa dos princípios no 

processo da colmatação, ou de preenchimento de brechas, dos ordenamentos 

jurídicos contemporâneos. Mais recentemente, passaram de uma fase 

programática – de normatividade ainda abstrata na aplicação da lei no caso 

concreto, a uma fase objetiva, a qual tem determinado o caráter positivo dos 

princípios, garantindo-se constitucionalmente sua proteção e dando-se subsídios 

para que saiam do plano da idéias e migrem para a aplicação.

 Estando, agora, no coração das Constituições Modernas que instituíram o 

Estado Democrático de Direito, os princípios têm caráter de “norma normarum, ou 

seja, norma das normas” (BONAVIDES, 2006, p. 290). Pela constitucionalização, 

como regras basilares do Estado, os princípios são as normas supremas do 

ordenamento jurídico, dando origem às leis e a elas servindo como limitações.

Vivemos um movimento de reação ao pensamento jusnaturalista, 

caracterizado por suas aporias, bem como ao pensamento juspositivista, 

mergulhado na razão instrumental, que reduz o direito e o justo ao legal.

Essa é a posição tomada como a mais correta pelo constitucionalismo 

contemporâneo: norma é gênero, princípios e regras são espécies de mesma 

6 Para finalizar o suporte filosófico 
das três teorias, lembram-se, ainda, as 
palavras de Arthur Kauffman sobre o direito 
diante de fatos que de “‘situações-fronteira’ 
da existência”: “A tomada de consciência 
desta situações-limite (sic), a percepção da 
própria fraqueza e impotência impele, já dizia 
Epicteto, à tomada de posição, à pergunta 
sobre o sentido da existência. ‘A aflição 
ensina a pensar’. (Ernst Bloch) [...] o positivista 
vê apenas a lei, fecha-se perante qualquer 
momento supralegal do direito pelo poder 
político, tal como, aliás, experimentamos no 
nosso século até a náusea. O jusnaturalista 
valoriza pouco a lei positiva, apostando 
em normas pré-concebidas. No entanto, 
como não consegue apresentá-las de forma 
cognoscível, acaba por conduzir à certeza 
do direito e à arbitrariedade, o que ficou 
especialmente patente no século XVIII 
‘jusnaturalista’. Daí que, em nenhuma delas, o 
direito chegue até si próprio.” (KAUFMANN, 
A. Filosofia do direito, teoria do direito, 
dogmática jurídica, p. 41).

7 A nomenclatura adotada é a 
de Alysson Mascaro que separa as teorias 
contemporâneas do Direito Positivo em 
três: Juspositivismo Eclético, Juspositivismo 
Estrito e Juspositivismo Ético. Nessa terceira 
corrente, que pretende a atrelar o direito à 
ética e à moral, dentre os quais se incluem 
Robert Alexy, Ronald Dworkin e Jürgen 
Habermas (cf. Filosofia do Direito, pp. 
357/359).



177

II Colóquio  Princípios, regras e políticas públicas: crítica do sistema jurídico e 
seus mecanismos de promoção de igualdade social 

VOLUME 2PARTE B

força vinculante. Assim são encarados os princípios no Juspositivismo Ético.7

Nessa terceira fase, os princípios deixam de ser vistos como meras abstrações 

carecedoras de normatividade, sendo, ainda, mais do que generalizações do 

direito positivo. Passam a receber o devido valor. A partir de então, é reconhecido 

o caráter normativo dos princípios, fato que tem obrigado os Estados e os 

organismos internacionais a salvaguardá-los.

Conforme anota Norberto Bobbio, esse giro-hermenêutico contemporâneo 

tomou corpo a partir do início do Século XX, com a edição do Estatuto da Corte 

Permanente de Justiça: 

Uma nova e mais intensa fase acerca da natureza, validade e conteúdo dos 

princípios gerais do direito é iniciada quando o art. 38 do Estatuto da Corte 

Permanente de Justiça Internacional (1920) enumerou entre as fontes nas quais 

a Corte poderia fazer referência para a resolução de uma controvérsia, além dos 

tratados e costumes internacionais, na terceira parte estatuiu “os princípios gerais 

do direito, reconhecidos pelas nações civilizadas”.8

Embora partam desse início, os autores mais destacados estão longe de 

um consenso sobre a natureza jurídica dos princípios na teoria dos direitos 

fundamentais, embora a maioria parta da mesma ideia normativa condicionada 

aos princípios, ainda que não previstos legalmente. No quadro doutrinário, 

destacam-se as ideias desenvolvidas por Robert Alexy e Ronald Dworkin.

Robert Alexy ao desenvolver sua teoria baseia-se na expressão: “tanto regras 

quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser” (ALEXY, 

2008, p. 87).9 Para diferenciar as espécies de norma, deixa de lado o critério da 

generalidade, filiando-se ao critério hipotético-condicional, procedendo a uma 

“distinção qualitativa, e não uma distinção de grau” (ALEXY, 2008, p. 91), ou 

“de caráter lógico” (SILVA, 2003, p. 612)10 enquanto esses seriam mandamentos 

de otimização, realizados dentro das realidades fático-jurídicas existentes no 

momento da aplicação, estas seriam mandamentos de determinação, ou seja, 

valem ou não valem, são satisfeitas ou não são satisfeitas.

Para iluminar tal diferenciação, parte-se, conforme proposto, para a 

8 “Una nuova e piú intensa 
fase di ricerca sulla natura, sulla validità 
e sul contenuto dei princìpi generali di 
diritto è cominciata quando l’art. 38 dello 
Statuto della Corte permanente di giustizia 
internazionale (1920) enumerò tra le fonti 
cui la Corte avrebbe potuto far riferimento 
per risolvere una controversia, oltre i 
trattati internazionali e la consuetudine 
internazionale, al terzo posto ‘i princìpi 
generali de diritto riconosciuti dalle nazioni 
civilli’”. (BOBBIO, N., Principi Generali di 
Diritto, pp. 887/896).
9              O meio de aplicação da teoria das 
regras e princípios como espécies do gênero 
norma não parece uníssona. No mesmo 
sentido de Robert Alexy já se posicionou 
a maior parte da doutrina, embora, sem a 
“conceituação precisa de normas e regras”, 
como aponta José Afonso da Silva (2009, 
p. 92). Entre tais destacam-se: “O decisivo, 
por enquanto, é saber que a qualificação 
de determinadas normas como princípios 
ou como regras depende da colaboração 
constitutiva do intérprete” (ÀVILA 2008, 
p. 35.); “(1) as regras e princípios são duas 
espécies de normas; (2) a distinção entre 
regras e princípios é uma distinção entre duas 
espécies de normas” (CANOTILHO, 2006, p. 
1160.); “Já se torna cada vez mais difundido 
entre nós esse avanço fundamental da teoria 
do direito contemporânea, que, em uma fase 
‘pós-positivista’, com a superação da antítese 
entre o positivismo e o Jusnaturalismo, 
distingue normas jurídicas que são regras, 
em cuja estrutura lógico-deôntica há a 
descrição de sua ocorrência, daquelas que 
são princípios, por não trazerem semelhante 
descrição de situações jurídicas, mas sim a 
prescrição de um valor, que assim adquire 
validade jurídica objetiva, ou seja, em uma 
palavra, positividade” (GUERRA FILHO, 
2007, pp. 62/63); “[os princípios] Não se 
contrapõem às normas, contrapõem-se tão-
somente aos conceitos; as normas jurídicas é 
que se dividem em normas-princípios e em 
normas-regras” (MIRANDA, [2006], p. 250); 
“As normas constitucionais encontram-se 
estruturadas normativamente sob a forma 
de princípios e de regras” (PEREIRA; SILVA, 
2001, p. 3). Na jurisprudência brasileira, não 
podemos fechar os olhos para o voto do Min. 
Eros Grau no julgamento da ADPF nº. 33-5/
PA: “Sr. Presidente, como é possível que, 
no futuro, alguém leia esse acórdão com 
interesse acadêmico, eu queria ressalvar que, 
para mim, preceito é princípio e regra; ou 
seja, preceito ou norma é gênero, espécies 
são princípio e regra. Única e exclusivamente 
com cuidado acadêmico, deixo isso 
registrado” (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº. 33, Relator  
Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
Governo do Estado do Pará e Instituto do 
Desenvolvimento Econômico-Social do Pará 
– IDESP, julgado em 07/12/2005, DJ 27-10-
2006, PP-00031, EMENT VOL-02253-01, PP-
00001, RTJ VOL-00199-03, PP-00873, ação 
julgada procedente por unanimidade).
10 Explicando o caráter hipotético-
funcional, Humberto Ávila comenta (ÀVILA 
2008, p. 39): “Em primeiro lugar, há o critério 
do caráter hipotético-condicional, que se 
fundamenta no fato de as regras possuírem 
uma hipótese e uma conseqüência que 
predeterminam a decisão, sendo aplicadas 
ao modo se, então, enquanto os princípios 
apenas indicam o fundamento a ser 
utilizado pelo aplicador para futuramente 
encontrar a regra para o caso concreto”. 
Vale dizer, aquelas permitem a subsunção de 
comportamentos, enquanto estes, para Alexy, 
possuem um caráter ideal no momento de 
aplicação (BUSTAMANTE, 2006, p. 82).



178

II Colóquio  Princípios, regras e políticas públicas: crítica do sistema jurídico e 
seus mecanismos de promoção de igualdade social 

VOLUME 2PARTE B

verificação os diferentes comportamentos tomados, quando se verifica um 

conflito de regras e uma colisão entre princípios.

No primeiro caso, a solução ideal seria a introdução de uma cláusula 

de exceção, elegendo-se uma das regras conflitantes como geral e, a outra, 

como excepcional. Não sendo possível tal solução, deve-se aplicar as regras 

de solução de antinomias conhecidas: lex posterior derogat legi priori e lex 

specialis derogat legi generali. O importante é ter em mente que a decisão de 

qual regra é aplicável é decisão sobre validade, não sendo possível que dois 

juízos que sejam contraditórios, e com soluções diversas no modo se, então, 

sejam ambos válidos (ALEXY, 2008, pp. 92/93).11

No segundo caso, a solução para a colisão entre os princípios deverá ser 

encontrada na dimensão do peso: em face das condições concretas, o hermeneuta 

deverá verificar qual dos princípios tem precedência em face do outro, sendo 

que esse último terá que ceder (ALEXY, 2008, p. 96).12

Dessa diferenciação proposta, decorre uma das principais características 

dos princípios na obra de Alexy: seu caráter prima facie, que quer dizer que 

“os princípios exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro 

das possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 2008, pp. 104/105), ou 

seja, “o grau de realização, como visto, pode variar” (SILVA, 2003, p. 611).

Como se vê, “a natureza dos princípios implica a máxima da 

proporcionalidade, e essa implica aquela”. Assim, dá-se maior força à ideia de 

que o sopesamento é primordial para a realização de um princípio em face de 

outro antagônico (ALEXY, 2008, pp. 116/120).13

Visto o sopesamento para a solução de conflitos decorrentes do caráter 

prima facie dos princípios, bem como a inevitável aplicação do princípio da 

proporcionalidade, chega-se à conclusão do autor de que não pode subsistir a 

ideia de princípios absolutos no ordenamento jurídico, pois, se assim o fosse, 

a realização de determinado princípio não conheceria nenhum limite jurídico, 

somente fático.14

Ocorre que a distinção prima facie dos princípios em face das regras, as 

quais, sendo válidas devem ser aplicadas, não exclui a possibilidade de que 

essas também possuam caráter prima facie, o que ocorre com a introdução de 

cláusulas de exceção (ALEXY, 2008, pp. 103/105).

Já para Ronald Dworkin, embora se aproxime de grande parte das ideias de 

Alexy, baseia-se na distinção, por meio de um critério hipotético-condicional. 

Para o autor, as regras têm como característica uma aplicação à maneira do 

tudo-ou-nada, ou seja, diante da realidade fática, “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”. 

11 O autor não fala expressamente 
sobre a regra da lex superior derogat 
legi inferior, mas se refere ao critério de 
“importância de cada regra em conflito”.

12 Por meio de símbolos, Alexy 
resume: “(K) Se o princípio P1 tem 
precedência em face do princípio P2 sob as 
condições C: (P1 P P2), e se do princípio P1, 
sob as condições C, decorre a conseqüência 
jurídica R, então, vale uma regra que tem C 
como suporte fático e R como consequência 
jurídica: C à R. Uma formulação menos 
técnica seria: (K’) As condições sob as quais 
um princípio tem precedência em face de 
outro constituem o suporte fático de uma 
regra que expressa a consequência jurídica 
do princípio que tem precedência”.
13 O princípio da proporcionalidade 
é composto por três subprincípios: (i) o da 
adequação, (ii) o da necessidade e (i) o da 
proporcionalidade stricto sensu. Pelo primeiro, 
verificamos o meio correto para levar ao fim 
um determinado interesse. É importante, nesse 
passo, que a medida leve, necessariamente, 
ao fim pretendido, que seja idônea. Pelo 
segundo, verifica-se a indispensabilidade 
da medida para a conservação do direito, 
vale dizer: se é o meio menos gravoso. Pelo 
terceiro. Verifica-se a própria exigência do 
sopesamento, apreciando-se o conteúdo 
e a relação custo-benefício da medida a se 
adotar. Aparenta-se, portanto, à equidade, 
conforme comentado por Paulo Bonavides, 
visando uma distribuição equânime de ônus 
(ALEXY, 2008, pp. 116/117; BONAVIDES, 
2006, pp. 396/398 e 425/427; BUECHELE, 
1999,  pp. 124/135).

14 Nem mesmo a dignidade da 
pessoa humana, na doutrina de Alexy, é 
considerada como absoluta. Isso porque não 
se trata apenas de um princípio, mas sem de 
duas normas da dignidade da pessoa humana: 
o princípio e a regra. Não é o princípio da 
dignidade da pessoa humana que é absoluto, 
mas a regra diante das realidades fáticas 
postas para sua realização (ALEXY, Teoria dos 
direitos fundamentais, pp. 111/114).
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Já os princípios, dada a realidade fática, deverão ser levados em consideração 

caso sejam relevantes para o caso, o que demonstra que “os princípios possuem 

uma dimensão que as regras não tem – a dimensão do peso ou da importância” 

(DWORKIN, 2007,  pp. 39/42).

A introdução, nas regras, de termos legalmente indeterminados ou, ainda, 

que carreguem um peso axiológico, podem criar, ainda, regras que desempenham 

um papel bastante semelhante aos princípios, ‘fazendo com que sua aplicação 

dependa, até certo ponto, de princípios e políticas que extrapolam a [própria] 

regra’ (DWORKIN, 2007, p. 45), mas a exceção deverá estar expressa na norma.

Sobre a existência de princípios antagônicos, Ronald Dworkin parece seguir 

a mesma conclusão que Robert Alexy, ao dizer que não será possível a escolha 

de um em detrimento total de outro. O homem que deve decidir uma questão vê-

se, portanto, diante da exigência de avaliar todos esses princípios conflitantes 

e antagônicos que incidem sobre ela e chegar a um veredicto a partir desses 

princípios, em vez de identificar um dentre eles como “válido” (DWORKIN, 

2007, p. 114).

 De todo o visto, fica claro que a teoria de Ronald Dworkin serviu de base 

para a teoria dos princípios de Robert Alexy, sendo que esta “foi construída 

efetivamente sofisticando o conceito de princípio proposto por Dworkin” 

(CEZNE, 2005, pp. 56/57).

Assim, verificado o contingente da teoria do direito sobre conteúdo do 

termo “princípios”, podemos inferir que sua importância é elevadíssima nessa 

quadra da história. Sua coexistência com as regras trata-se de uma dicotomia 

entre espécies de normas jurídicas, aplicadas com suas particularidades ao caso 

concreto.

Disso verificamos, ainda, que os princípios não podem ser encarados como 

sendo absolutos, pois de sua natureza emerge o postulado de ponderação, de 

aplicação da proporcionalidade: as limitações do caso concreto e o âmbito de 

aplicação dos demais princípios nunca poderão ser esquecidos. O núcleo de 

eficácia deve ser mantido.

Essas são as principais importâncias das teorias dos direitos fundamentais 

de Robert Alexy e Ronald Dworkin para o pensamento hermenêutico-

constitucional, embora nem sempre possam coexistir em paz.

Ocorre que todo aspecto tecnicista das teorias acima expostas demonstram 

comprometimento que os autores mantêm com o positivismo que pretendem 

superar, o que não é atingido apenas por elevar, no nível do discurso, os 

princípios à categoria de normas.15 Fazem parte, sim, do Positivismo Ético.

Sendo a Constituição e todo o ordenamento que nela se baseia um sistema 

de princípios e de regras, passamos a verificar o conceito de sistemas e a relação 

deles com as características dos princípios até então estudadas.

15 A conclusão é de Friedrich 
Müller, anotada por Nelson Nery Jr. (cf. 
NERY JUNIOR, N. Princípios do processo na 
Constituição, p. 30).
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2. Princípios, regras e sistemas.

Para compreendermos, primeiramente, o conceito de sistema nas teorias 

sociológicas e, logo após, sua relação com a Ciência do Direito, é de valia 

entender o significado semântico do termo.  

De Plácido e Silva comenta que o termo se refere a “um conjunto de regras 

e princípios sobre uma matéria”, havendo, entre si, uma relação íntima a ponto 

de convergirem para a realização de um único fim (SILVA, 1996, p. 242).16

Parte-se, assim, da ideia de sistema como conjunto uniforme de regras e 

princípios, ou estrutura de elementos ideais, os quais convergem harmoniosamente 

para a realização de um objetivo, objetivo esse de importância para o todo, 

independentemente da vontade ou da tendência individual dos elementos.

Dessa forma, uma teoria dos sistemas sociais vem estudar os elementos 

integrantes da sociedade, sejam elementos animados, sejam inanimados, bem 

como a relação mantida entre si. Essa relação, ou estrutura, tende a caminhar 

conjuntamente para a realização de um fim, ou alguns fins, dependendo da 

complexidade das relações e do número de elementos formadores da sociedade, 

o que também constitui seu objeto de estudo.17

Dessa forma, podemos inferir que há diversos tipos de sistemas: o sistema 

econômico, o sistema social, o sistema psíquico, o sistema jurídico, entre outros. 

Esse último é o que mais nos interessa, pois as regras e princípios desenvolvidos 

no decorrer dos séculos pelos juristas criaram, hoje, um alto grau de complexidade 

nos diversos ordenamentos jurídicos.

O fim do sistema de regras e princípios jurídicos dependerá, pela escala de 

valores adotados por cada ordenamento: a justiça, a legalidade, a ordenação das 

relações sociais, ou mesmo um misto desses. Devemos, para isso, fazer esforças 

para uma verdadeira tomada de consciência teleológica da Ciência do Direito.

Não podemos deixar de lado a idéia de que, se um sistema faz uma 

diferenciação entre um ambiente externo e outro interno, tanto os “objetos” que 

o compõem, como “o lado externo da forma” devem receber nossa atenção.18

Ocorre que há dissenso sobre a teoria dos sistemas que deixe de lado 

as especificidades das relações humanas e de suas influências sobre o todo. 

Tais teorias, tomadas como conservadoras, prestigiariam a alienação da visão 

totalizante da sociedade e, especificamente, do Direito, vícios cometidos pelo 

positivismo que levam a uma injustificada blindagem acrítica. 

Nesse sentido, vale lembrar as exortações de Theodor Adorno: “Se quisermos 

uma caracterização própria do conceito de sociedade, então o conceito de 

sistema, o conceito de uma certa ordem dispositiva, de uma ordem imposta 

de certo modo abstratamente, seria muito mais adequado do que o conceito de 

todo ou de orgânico. A única restrição seria que, quando falamos do sistema da 

16 Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira também comenta: “Sistema. [Do gr. 
sýstema, ‘reunião’, ‘grupo’, pelo lat. tard. 
systema.] S. m. 1. Conjunto de elementos, 
materiais ou ideais, entre os quais se possam 
encontrar ou definir alguma relação (5). 2. 
Disposição das partes ou dos elementos de um 
todo, coordenados entre si, e que funcionam 
como estrutura organizada [...]. 3. Reunião 
de elementos naturais da mesma espécie, 
que constituem um conjunto intimamente 
relacionado [...]. 4. Conjunto de instituições 
políticas ou sociais, e dos métodos por ela 
adotados, encarados quer do ponto de vista 
teórico, quer de sua aplicação prática” (cf. 
Novo Aurélio Século XXI, pp. 1865/1866).

17 Parece que Alfred Büllesbach 
chega à mesma conclusão: “A teoria 
dos sistemas sociológicos não entende 
por sistema a tradição, tal como esta é 
apresentada, por exemplo, por Canaris, antes 
compreendendo – como, por exemplo, em 
Georg Klaus – sob o termo ‘sistema’ a idéia 
de uma série de elementos e de uma série de 
relações entre eles existentes, em que todas 
as totalidades isomorfas pertencentes a um 
tipo são consideradas com um e o mesmo 
sistema” (BÜLLESBACH, A. Princípios de 
teoria dos sistemas, p. 410). No direito 
brasileiro, destacam-se as lições de Tércio 
Sampaio Ferraz Jr.: “Entendemos por sistema 
um conjunto de objetos e seus atributos 
(repertório do sistema), mais as relações 
entre eles, conforme certas regras (estrutura 
do sistema)” (cf. Teoria da norma jurídica, p. 
140).

18 O alerta é feito por Niklas 
Luhmann: “Um primeiro modo de precisá-
lo [i.e. o conceito de sistema], que conduz 
imediatamente a um terreno pouco 
conhecido, reside em entender por sistema 
não um determinado tipo de objetos, mas 
sim uma determinada diferenciação – ou 
seja, aquela entre sistema e ambiente. Isso 
precisa ser compreendido de forma exata. [...] 
Um sistema é a forma de uma diferenciação, 
possuindo, pois, dois lados: o sistema (como 
o lado interno da forma) e o ambiente (como 
lado externo da forma). Somente ambos os 
lados constituem a diferenciação, a forma, o 
conceito. O ambiente, pois, é tão importante 
para esta forma, tão indispensável, quanto o 
próprio sistema” (cf. O conceito de sociedade, 
p. 78).
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sociedade, não se trata da sistematização do observador, mas que esse caráter 

sistêmico reside na própria coisa” (ADORNO, 2008, pp. 101 e 127/128).19

 Assim, justifica-se o estudo da influência do sistema social, não apenas 

como ambiente de possibilidades e influências em relação ao sistema jurídico, 

em especial, para o presente estudo, com relação ao ordenamento brasileiro. 

Além disso, não há como não desenvolvermos a ideia de sistema, a partir daqui, 

sem pensar nas teorias desenvolvidas para entender o desenvolvimento das 

relações sociais. Dentre tais, a teoria dos sistemas autopoiéticos do alemão 

Nicklas Luhmann e a mais bem construía e de maior influência: a teoria de Karl 

Marx sobre a superestrutura social, onde se localiza o Direito.

3. Autopoiesis e Infraestrutura da sociedade: a teoria dos sistemas de 
Niklas Luhmann.

Niklas Luhmann parte do pressuposto de que a pós-modernidade trouxe 

maior complexidade e diferenciação funcional às relações sociais e, assim, à 

própria sociedade. Daí a necessidade de uma teoria dos sistemas, tendo em vista 

que esses tenderiam a diminuir a complexidade do ambiente, complexidade esta 

que se não for reduzida pode levar ao caos.20

Como disse Luhmann (2010, pp. 178/179), 

O ponto central das deliberações sobre o tema da complexidade residia na diferença 

(gradiente) de complexidade que se estabelecia entre sistema e meio. Como ponto 

de partida, o meio foi entendido como sendo dotado de complexidade bem maior 

do que o sistema, devendo ser assim estabelecida uma diferença de complexidade 

entre eles. Essa compreensão levou diretamente à indagação de como um sistema 

(menos complexo) poderia estabelecer uma relação cm o meio (mais complexo).

Um sistema será complexo quando contiver mais possibilidades do que 

realizações no ambiente. Há relação inversa entre a complexidade do ambiente 

e a interna ao sistema: quanto maior o número de elementos e subsistemas, 

menor a força do ambiente a influenciar o sistema. O contrário também é 

verdadeiro. Assim, para evitar o caos e sua autodestruição, o sistema vê-se 

obrigado a promover uma especialização.

Assim, o ambiente não promove modificações no sistema, mas o irrita e  

o obriga a se automodificar, ou a se autoproduzir. Essa é a parte da teoria de 

Luhmann, baseado nas pesquisas desenvolvidas por Maturana e Varela no campo 

das ciências naturais, teoria essa que caracteriza os sistemas como autopoiéticos 

e portadores de um fechamento operacional. Por óbvio, essa comunicação que o 

sistema terá com seu entorno se refere a perturbações ou irritações que “apenas 

suscitam-lhes reações internas de compensação” ocorridas entres os subsistemas 

que compõe a sociedade fragmentária (FEDOZZI, 1997, pp. 26/27; MASCARO, 

2007, pp. 120/122; NASCIMENTO, site: 52; VILLAS BÔAS, 2006, pp. 18/19).

19 Na Filosofia do Direito nacional, 
destaca-se a quixotesca luta travada nas 
aulas do Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e nas obras de 
Alysson Mascaro contra tal “conservadorismo 
sistêmico” (MASCARO, Lições de Sociologia 
do Direito, aulas 7 e 8, passim).
20 Em certos momentos, a 
dificuldade aporética da teoria luhmanniana 
coloca entraves no entendimento da matéria. 
O próprio autor entendia que o conceito de 
sociedade e, por conseqüência, de uma teoria 
sistêmica que a descrevesse, “precisaria 
ser constituído autologicamente” devido à 
característica autodescritiva da sociedade 
(LUHMANN, 1997, p. 77). Por isso, Orlando 
Villas Bôas Filho já comentou: “Aliás, 
a complexidade da teoria dos sistemas 
acompanha a complexidade da própria 
sociedade” (VILLAS BÔAS FILHO, O. O direito 
na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, p. 
12).
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Para o autor, a construção e o devido conhecimento dos sistemas e 

subsistemas sociais permitem a redução da complexidade do ambiente, ou seja, 

a redução das possibilidades que possam orientar a vida e a ação humanas, 

complexidade esta que, com o tempo, tornar-se-ia prejudicial (BÜLLESBACH, 

2002, p. 425).21

Mais uma característica percebe-se da teoria sistêmica desenvolvida por 

Luhmann: em oposição às tradicionais concepções, essas baseadas nas teorias 

de Max weber, o autor veio substituir a unidade central, ou elementar, dos 

sistemas sociais. Abandona a visão do indivíduo autônomo, substituindo-o pelo 

próprio processo comunicativo. 

Clarissa Eckert Baeta Neves comenta a teoria: “O social, para Luhmann, 

é composto de comunicações e não de pessoas. O indivíduo/a pessoa é parte 

do sistema psíquico ligado à consciência que produz pensamento. Apenas 

comunicação produz comunicação”. Mais adiante continua: “Os seres humanos, 

sistema autoreferentes, que tem na consciência e na linguagem seu próprio 

modo de operação autopoiética, são o “meio” da sociedade, não componentes 

da mesma. A sociedade supõe homens, mas como seu “meio” (NEVES, 1997, pp. 

16/17; No mesmo sentido da professora gaúcha: MASCARO, 2007, ́ pp. 178/119; 

VILLAS BÔAS, 2006, p. 16).

Num breve resumo: para Luhmann, dentre os vários tipos de sistema, o 

homem faz parte do sistema psíquico, enquanto a sociedade de um sistema 

social. O primeiro está no entorno da segunda.22 “O homem não faz parte da 

sociedade”. Tal afirmação afasta toda e qualquer visão de preocupação com 

a justiça social tendo em vista o fator humano. Pensar na justiça social em 

função da comunicação será regredir à liberdade do Estado Total. Já não é sem 

escândalo comentar que a sociedade pós-moderna é marcada pela reificação do 

ser humano. Sua separação do entorno social, dissipá-lo de tal conceito será 

dar maior vazão para o escoamento da “ofuscação em que está mergulhada a 

sociedade” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 45).

Essa tal complexidade que justificaria, para Luhmann, a construção cerebrina 

de sua Teoria dos Sistemas Autopoiéticos é, na verdade, a tristeza em que está 

mergulhado o Direito. “Quanto mais complicada e mais refinada a aparelhagem 

social, econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado 

pelo sistema de produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que ele é 

capaz” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41).

O Direito, como sistema social, também é inserido nas características acima 

citadas. Sendo auto-referencial, recebe as irritações do entorno social, político, 

econômico e, porque não, humano, provocando sua autoconstrução. O que torna 

o Direito um dos “instrumentos da dominação” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 

p. 42) promovida pelo capitalismo é que o ambiente em que inserido, indo mais 

além, com Marx, a infraestrutura das relações econômicas que dá a ordem do dia 

21 Ocorre que, conforme observado 
por Habermas, “todos os sistemas constituem 
mundos circundantes unas para os outros 
e reforçam mutuamente a complexidade 
do mundo circundante, a qual precisam 
sempre dominar” (O discurso filosófico da 
humanidade. p. 515).
22 Esclarecendo os tipos de sistemas 
na teoria luhmanniana, comenta Caroline 
Morais Kunzler: “Para Luhmann há quatro 
tipos de sistemas: não-vivos, vivos, psíquicos 
e sociais. Os sistemas não-vivos são incapazes 
de produzir a si mesmos, por isso não podem 
ser classificados como autopoiéticos. Para 
manterem-se, dependem do ambiente. [...] 
Os sistemas vivos são, por exemplo, células, 
os animais, o corpo humano. Eles são 
compostos por operações vitais, responsáveis 
pela manutenção do sistema. [...] O sistema 
psíquico é a consciência. Esse sistema é 
composto de pensamentos e, assim com os 
outros sistemas autopoiéticos, ele mesmo 
reproduz seu elemento. Pensamento gera 
pensamento e nada mais. O quarto tipo de 
sistema é o social, composto de comunicação. 
A comunicação é produzida somente através 
de comunicação” (A teoria dos sistemas de 
Niklas Luhmann, p. 127).
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para a produção jurídica de institutos que permeia o todo social, será sempre de 

dominação do Capital sobre a real produção de riqueza: o trabalho. Pachukanis 

já descortinou a utilização do Direito pelo Estado e, em consequência, pelo 

capitalismo: “O Estado jurídico é uma miragem que muito convém à burguesia, 

uma vez que substitui a ideologia religiosa em decomposição esconde aos olhos 

das massas a realidade do domínio da burguesia” (PACHUKANIS, 1988, p. 100). 

Em explicação, Márcio Biharinho Naves (2008, p. 79) aponta para o quadro 

formado a partir dessa relação feita por Pachukanis:

A existência de um aparelho situado acima das partes em litígio, do qual emanam, 

com força obrigatória, normas gerais e abstratas, depende do surgimento de um 

circuito de trocas mercantis que cria as condições básicas para que se opere a 

distinção entre o público e o privado. É, portanto, na esfera da circulação das 

mercadorias que podemos desvendar o segredo do Estado e das formas políticas 

burguesas.

Aqui cabe uma ressalva: Marx critica de maneira certeira a reprodução da 

alienação por meio do Direito burguês, sabendo claramente que esse não será o 

promovedor de justiça social real. Isso fica claro quando, em nossa Constituição 

Federal, a igualdade e a liberdade são elevadas a direitos fundamentais. Todos 

são iguais perante a lei, todos podem contratar porque livre “E, portanto, um 

direito da desigualdade, pelo seu conteúdo, como todo o direito” (MARX, site).

Mas todos são iguais? Todos devem ter o mesmo tratamento padronizado? 

A liberdade existe? Tendemos a responder negativamente a tais perguntas. 

Justiça não é Direito, não nesses moldes que nascem com o capitalismo. Há 

que se ultrapassar “o estreito horizonte do direito burguês e a sociedade poderá 

inscrever em suas bandeiras: De cada um segundo as suas capacidades; a cada 

um segundo as suas necessidades” (MARX, site).

A legitimidade do Direito, como sistema autopoiético, é questionado 

segundo seus padrões internos de modificação, não segundo outro subsistema 

social, pois não há uma relação de preferência ou influência direta deste sobre 

os demais e vice-versa.

Em que pese as críticas se formarem de forma producente para entender o 

pensamento de Luhmann,23 críticas essas importantes ao ponto de ter obrigado 

o autor a se pronunciar em diversas vezes com o fim de elucidar certos pontos, 

há verdadeiros motivos para retirarmos o crédito do autor.

É claro que não há cabi\mento na ideia de que o Direito, por ser 

autorrefrente, ou autopoiético, não se importe ou tenha importância para os 

demais subsistemas. Vale a exortação de Orlando Villas Bôas Filho que parece a 

mais plausível (2006, pp. 193/194): 

É claro que clausura operacional não implica isolamento ou indiferença solipsista 

do sistema em relação ao entorno. Conforme apontado no capítulo segundo, o 

sistema é uma forma (paradoxal, diga-se de passagem) composta por dois lados: 

23 Em especial a crítica de Jürgen 
Habermas, como no trecho a seguir: “Ele 
[o direito] não pode assumir funções de 
orientação da sociedade como um todo. 
Quando muito, o direito pode ‘regular’ 
a sociedade num sentido metafórico: na 
medida em que se modifica a si mesmo ele 
se apresenta a outros sistemas como um 
mundo circundante modificado, em relação 
ao qual os outros podem ‘reagir’ do mesmo 
modo indireto” (HABERMAS, J. Direito e 
democracia: entra facticidade e validade, p. 
73, Vol. 1).
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o sistema e o entorno, de modo que este não é excluído, mas pressuposto pelo 

sistema.

Como visto, a ideia de sistema pressupõe a existência de regras e princípios 

internos que o permitam se automodificar quando sofrer irritações do entorno, 

com o fim de manter sua legitimidade e impedir a instalação do caos, mas 

tendem a manter o bloco sistemático. O automatismo tecnicista das regras seria, 

assim, sopesado com o caráter valorativo dos princípios, que consiste num 

núcleo de eficácia que será verificado no caso concreto, mas se liga à teleologia 

do próprio sistema.

Assim comenta Paulo Bonavides (2006, p. 275): 

Exprimiu o jurista italiano Perassi a opinião de que as normas constitutivas de 

um ordenamento não estão insuladas, mas fazem parte de um sistema onde os 

princípios gerais atuam como vínculos, mediante os quais elas se congregam de 

sorte a constituírem um bloco sistemático.

Dessa forma, os princípios jurídicos, mais do que a visão positivista de 

normas ao lado das regras, têm funções de importância dentro do Sistema 

Jurídico. São eles que permitirão uma atuação efetiva na proteção contra a 

violação do ser humano como valor, da sociedade como fim na busca de justiça, 

bem como na promoção de igualdade de condições. Saindo do pensamento 

Ético Juspositivismo Ético rumo à Crítica do próprio Direito podemos imaginar a 

melhor forma de realizar a máxima de justiça já exposta na Crítica ao Programa 

de Gotha, acima exposta.

Como já nos referirmos em outra oportunidade, prender-se ao binômio 

legalidade-ilegalidade, promovido pelo Juspositivismo em suas diversas 

vertentes, será incluir a promoção de justiça social dentro do binômio violência-

poder. Walter Benjamin, ao trabalhar a função da justiça promovida pelo Direito 

e pelo Poder Judiciário, considerou-a como atuações da Gewalt, termo que 

simboliza tanto o poder, quanto a violência, a um só tempo. O Direito – e as 

instituições jurídicas, aproveitando o argumento de Benjamin – é instituído 

como forma de aplicação da violência/poder diretos sobre os movimentos que 

tendem a diminuir sua legitimidade. Não aceita a criação de outro direito que 

lhe faça as vezes. Regras ou princípios serão sempre formas de imposição de 

violência/poder (PEREIRA, 2011b). Nas palavras do filósofo (BENJAMIN, 1986, 

pp. 160, 170 e 172):

A tarefa de uma crítica da violência pode ser definida como apresentação de 

suas relações com o direito e a justiça. Pois, qualquer que seja o efeito de uma 

determinada causa, ela só se transforma em violência, no sentido forte da palavra, 

quando interfere nas relações éticas. A esfera de tais relações é designada pelos 

conceitos de direito e justiça [...]. Em todas as esferas dos podres, que se orentam 

u pelo direito natural ou pelo direito positivo, não se encontra nenhum que esteja 

a salvo dos graves problemas acima mencionados, que afetam todo e qualquer 

poder judiciário [...]. A institucionalização do direito é institucionalização do 
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poder e, nesse sentido, um ato de manifestação imediata da violência. A justiça é o 

princípio de toda instituição divina de fins, o poder (Macht) é o princípio de toda 

institucionalização mítica do direito.

À mesma conclusão chegou Theodor W. Adorno, provavelmente com a 

observação de Benjamin em mente, o que demonstra o acerto do argumento, 

para quem, “o meio no qual o mal, em virtude de sua objetividade, alcança um 

ganho de causa e conquista para si a aparência do bem é em grande medida o 

meio da legalidade” (ADORNO, 2009: p. 257).

A teoria dos princípios gerou nos últimos anos inúmeros tratados que 

pretendem solidificar a visão juspublicística de tais elementos do sistema 

jurídico. Dentre algumas funções dos princípios no sistema jurídico e que são 

vistas da leitura do presente estudo e merecem destaque:

Os princípios possuem função interpretativa: tendo em vista nosso sistema jurídico 

ser caracterizado por sua abertura, os princípios auxiliam o hermeneuta a perceber 

a interpretação correta segundo os ditames da necessidade de justiça social;

Os princípios têm função integrativa: a unidade do ordenamento jurídico deve 

estar sempre em mente quando o hermeneuta utiliza os princípios como forma de 

integração do sistema segunda as especificidades do caso concreto;

Os princípios têm função diretiva: como se comentou, os princípios, por sua 

abertura conceitual que tem como base sua característica prima facie, dão ao 

hermeneuta maior proximidade com os valores que fundam o sistema jurídico, 

servindo de diretriz para a melhor interpretação;

Como se vê, o Direito não pode se isolar, como se nada mais importasse 

além das construções legais e principiológicas diante das alterações filosófico-

econômico-sociais ocorridas no decorrer da história. O problema a enfrentar é 

a crescente velocidade de modificação da pós-modernidade. “O individualismo 

dos princípios gerais esquece que cada pessoa é um mundo e passa a existir em 

relação com outros, que todos nós estamos em comunidade” (DOUZINAS, 2010, 

p. 99).

4. As políticas públicas: mecanismo do Direito como sistema 
autopoiético?

Dentro desse novo Positivismo voltado para a reinserção da moral dentro 

do Direito, os princípios, como reafirmados acima, recebem nova atividade-fim 

para o Estado no sistema jurídico: objetivos gerais que condicionam a ação dos 

Poderes Funcionais.

As políticas públicas, como respostas do Estado para a promoção e efetivação 

de direitos sociais e coletivos, direitos fundamentais, frise-se a importância, 

vão ao encontro dos objetivos da República Brasileira que se preocupa com a 

diminuição das desigualdades.
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Como visto até esse ponto, o sistema jurídico é formado por regras e 

princípios que, aproximando-se e distanciando-se, formam mecanismos 

companheiros como meio para atingir os fins do sistema autopoiético. Mas algo 

ainda não foi comentado. Tais mecanismos só podem ser aplicados e estimulados 

em ação geral, a todos. Assim, como viabilizar a promoção positiva de direitos e 

garantias fundamentais com o vim de atingir casos específicos de necessidades 

da população, em especial das minorias?

A Profa. Maria Paula Dallari Bucci traz à lembrança que as políticas públicas 

atuam como complemento, “preenchendo os espaços normativos e concretizando 

os princípios e regras, com visa a objetivos determinados” (BUCCI, 2006, p. 26).

Caminhando nessa trilha, não há motivos para deixar as políticas 

públicas de fora das categorias normativas. Sua vinculação estará, dentro do 

Juspositivismo Ético, abaixo da aplicação dos princípios e regras, por óbvio, 

pois sua natureza é de complemento, de concretização no plano real. Ainda 

assim, são imprescindíveis.

A própria origem das políticas públicas guarda semelhança com as normas-

princípios e as normas-regras, para usar a já referida terminologia de Canotilho. 

A população, que vive a desigualdade no dia-a-dia e, dessa forma, tem maior 

contato com os mecanismos necessários para a efetivação de direitos sociais, em 

regra, não se mantém calada diante de situações limites.

Assim, inicialmente desorganizadas, por meio de movimentos sociais, as 

populações de áreas que necessitam do auxílio do Estado propõem instrumentos 

ou os exigem para os órgãos competentes. Dessa forma a aclamação por ações, 

por políticas públicas nasce perante o Estado e será por meio do acompanhamento 

na tramitação e na implantação que a população legitimará a existência concreta 

de tais categorias normativas.

Indo um passo além, não é incomum que os movimentos sociais organizem-

se com o fim de, por meio de um centro político, identificação visual, líderes 

carismáticos e plataforma de ação, criem ONG’S para que torne mais efetiva a 

própria fiscalização do cumprimento das políticas públicas, bem como avaliem 

seus resultados.

Devido a esse caráter integrativo e concretizador, insistimos que devemos 

dar um passo à frente no modo de encarar as políticas públicas. Essas são 

verdadeiras formas de aplicação prática do que se poderia chamar, na teroria 

de Luhmann, de autopoieses devido ao acomplamento estrutural entre sistema 

jurídico, sistema político e sistema social. 

Esse argumento permite-nos reforçar a crítica a uma teoria geral dos sistemas 

sociais, pois somente as especificidades de cada sociedade poderam tornar 

legítimas as atuações de tais mecanismos na promoção da justiça substancial.

Conclusões.
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Infere-se que, em que pese o caráter abstrato dos princípios, esses 

possuem força normativa cogente. Não se tratam de meras ideias, ou normas 

programáticas, mas demonstram eficácia negativa contra qualquer ato estatal 

ou particular que venha violar direito fundamental. Exatamente como pretende 

o Juspositivismo Ético.

Mas, indo além do que a mera positividade ética, o ativismo judicial no 

constitucionalismo contemporâneo, entendido como visão metodológico-

hermenêutica dos órgãos do Poder Judiciário frente à proteção dos direitos 

fundamentais, deve ser guiado muito mais do que pela distinção histórica entre 

princípios e regras, sob pena de cair em tautologia. É por meio da verificação 

do caso concreto, das especificidades da vida em sociedade e da necessidade 

de aplicação do justo para o bem estar da sociedade que, não nos enganemos, 

não é justa, que devem pautar seus sentimentos instrumentalizados na decisão 

judicial.

Aos magistrado e às Cortes deve ser permitida a oportunidade de aplicação 

dos princípios atinentes a cada caso concreto, aplicando corretamente o 

princípio da proporcionalidade. Essa parece ser a melhor receita para enfrentar 

as velocidades das relações sociais, verdadeira atualidade do mito da régua 

de chumbo existente na Ilha de Lesbos, maleável à pedra, nunca inflexível, 

conforme nos ensinara Aristóteles na Ética á Nicômaco.

O que deve pautar o ativismo na promoção de políticas públicas é a 

interferência em assuntos que envolvam a proteção da justiça social e da 

igualdade de condições como guias. As Funções do Poder Estatal devem 

promover, aplicar e fiscalizar as decisões políticas ou, ainda, particulares, no 

caso em que o justo precisar ser guardado, sob pena de ineficácia da garantia 

social da igualdade substancial.

A importância do estudo da teoria dos princípios, sob o viés histórico e 

prático, deve ser reconhecida na Academia como pressuposto para todas as 

disciplinas integrantes do currículo da Graduação e Pós-Graduação, sob pena 

de clara ilegitimidade dos estudos e pesquisas. 

Além disso, o caráter histórico-dialético da pesquisa auxiliou-nos a 

entender como a proteção dos direitos humanos deve ir além das categorias 

jurídicas, razão pela qual deve-se deitar olhos para a sociedade e os interesses, 

em especial, das minorias.

Tal ilegitimidade da pesquisa nos direitos humanos, bem como da atuação 

do Estado em todas as suas funções será maior caso não se permita o pensamento 

crítico que se preocupa não apenas em interpretar o mundo, mas vai adiante: 

pretende transformá-lo! (Karl Marx).
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Introdução

Na gênese, o Direito Internacional Humanitário teve como função tanto 

regulamentar o direito de guerra, bem como limitar o direito de recorrer à guerra. 

Esse é o grande objetivo dessa disciplina e do sistema das Nações Unidas, que 

foram instituídas para esse fim.

No entanto, esse não é o único objetivo dessa seara do direito, haja vista 

ser aplicável a todas as situações limítrofes que exigem o auxílio humanitário 

da ordem internacional. Prova disso é a existência do Direito de Assistência 

Humanitária como produto do costume internacional, formado a partir da 

aprovação pela Assembléia Geral da ONU, em 1988, da Resolução 43/131, que 

visava a garantir a prestação de auxílio às vítimas das catástrofes naturais e 

industriais ou a situações de urgência da mesma ordem, sendo assim utilizada 

como instrumento para a concretização da solidariedade entre os seres humanos.

A Sociedade internacional tem passado por várias modificações, que 

provocam alterações no padrão de relacionamento de seus sujeitos. Diante desse 

novo contexto, o Direito Humanitário vem sendo cada vez mais utilizado como 

forma de regulamentação de comportamento.

1. Precedentes do Processo de Internacionalização dos Direitos 
Humanos- o Direito Humanitário

Sempre se mostrou intensa a polêmica sobre o fundamento e a natureza 

dos direitos humanos, se são direitos naturais e inatos, ou direitos positivos e 

históricos ou, ainda, direitos que derivam de determinado sistema moral. Este 

questionamento ainda permanece intenso no pensamento contemporâneo.

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do 

Trabalho situam-se como os primeiros marcos do processo de internacionalização 

dos direitos humanos.

O processo de internacionalização e universalização dos direitos humanos 

implicou a criação da sistemática normativa internacional de proteção desses 

direitos. Acredita-se que o estudo dos precedentes históricos constitui referência 

fundamental para que se compreendam os primeiros delineamentos do “Direito 

Internacional dos Direitos Humanos”, como fonte dos tratados de proteção 

desses mesmos direitos. (PIOVESAN, 1997. p. 131)

2. Sociedade Internacional

Segundo Louis Henkin, o “Direito Internacional pode ser classificado como 

Direito anterior à Segunda Guerra Mundial e Direito posterior a ela. Em 1945, a 

vitória dos aliados introduziu uma nova ordem com importantes transformações 

no Direito Internacional.”
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Partindo da análise de sua dimensão, há que se apontar como caracterizadores 

do sistema internacional contemporâneo os seguintes elementos: intensificação 

dos intercâmbios de informações; instantaneidade da transmissão de informações; 

aumento e aceleração do volume das comunicações e deslocamentos de pessoas; 

participação de vários Estados em rede de organizações internacionais.

Essas mudanças estruturais do contexto internacional exigem adaptação e 

reflexão jurídica de modo a permitir que o direito seja instrumento regulador 

apto a manter seu papel nesse contexto transformado e em constante mutação. 

(MERLEM, 1980, p. 399)

A Sociedade internacional é caracterizada pela existência de normas 

comuns que prevêem os direitos e as obrigações das partes. A vinculação 

externa opera-se pelo consentimento tácito que origina o costume ou pelo 

consentimento expresso, que dá nascimento aos tratados e requer a presença do 

sistema internacional.

Assim, o conceito de Sociedade internacional apresenta duas funções, quais 

sejam: auxiliar a comunicação, ampliando a compreensão e o entendimento 

entre os Estados, além de facilitar a elaboração das regras, evolução das 

instituições e reforçar o interesse dos Estados em sua aceitação.

3. Os Direitos Humanos na Sociedade Internacional

É somente a partir do término da Segunda Guerra Mundial, com a criação 

da ONU, que os Direitos Humanos passam a integrar, de maneira universal, a 

agenda do Direito Internacional.

A onda nazi fascista que assolou a Europa mostrou a fragilidade dos 

dispositivos constitucionais relativos à proteção da pessoa humana. Da tragédia 

surge a forte consciência de que os Direitos Humanos devem ser regulados 

internacionalmente, para segurança e proteção de todos.

Assim, é que a Carta da ONU, estabeleceu como um dos propósitos da 

Organização promover e estimular o respeito aos Direitos Humanos e às 

liberdades fundamentais (art. 1º, alínea 3ª).

O Conselho Econômico e Social, órgão responsável pela matéria na ONU, 

apoiado no art. 68 da Carta cuidou imediatamente de criar a Comissão de 

Direitos Humanos.

A primeira grande obra da Comissão foi a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 1948, por 48 votos 

a favor e 8 abstenções. As abstenções foram formuladas pela Arábia Saudita, 

África do Sul, Bielo-Rússia, Ucrânia, Tchecoslováquia, Polônia, União Soviética 

e Iugoslávia.

No caso dos países socialistas, as abstenções deveram-se ao fato de 
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entenderem que a Declaração deu pouca importância aos direitos econômicos 

e sociais, privilegiando os direitos civis e políticos, o que evidenciou a visão 

distinta dos Direitos Humanos, não circunscrita às liberdades públicas.

A Declaração tem o grande mérito de incorporar os Direitos Humanos ao 

ordenamento jurídico internacional e, embora não tenha o valor vinculatório 

de um tratado, constitui, sem dúvida, o desenvolvimento progressivo da Carta 

da ONU sobre a matéria, podendo-se afirmar que ela se inscreve nos princípios 

gerais do Direito, nos termos do art. 38, par.1º, alínea “c”, do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça.

Mas na disputa entre a soberania estatal e a proteção internacional dos 

Direitos Humanos, infelizmente, tem prevalecido o poder do Estado, fazendo 

com que os dispositivos da Declaração careçam de efetividade.

A partir da aprovação de Declaração, a ONU começa a estudar a elaboração 

de tratado sobre a matéria, suprindo assim, a falta de um texto vinculatório, 

comprometedor para os Estados.

Em 1966, são aprovados pela Assembléia Geral das Nações Unidas o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos e o Protocolo Facultativo ao último.

Esses textos entraram em vigor em 1976, com o depósito de 35 instrumentos, 

no que respeita ao Protocolo.

A aprovação dos Pactos constitui o segundo grande momento da história 

dos Direitos Humanos na ordem internacional. A partir deles, a sociedade 

internacional conta com documentos de caráter universal restritivos à soberania 

dos Estados, que obrigam o respeito às normas neles contidas.

Com base na Declaração Universal e nos Pactos Internacionais de 1966, 

além de outros importantes textos, pode-se afirmar que o respeito aos Direitos 

Humanos não mais se inclui nos assuntos de jurisdição doméstica dos Estados, 

nos termos do art.2º, alínea 7ª, da Carta da ONU, inscrevendo-se, ainda, como 

norma imperativa de Direito Internacional, independentemente da ratificação 

ou adesão dos Estados a tais documentos.

4. Direitos Humanos e Direito Humanitário

Na definição de Thomas Buergenthal, o Direito Humanitário constitui o 

componente de direitos humanos da lei da guerra (The human rights component 

of the Law of war). É o direito que se aplica na hipótese guerra, no intuito de fixar 

limites à atuação do Estado e assegurar a observância de direitos fundamentais. 

A proteção humanitária objetiva proteger, em caso de guerra, militares postos 

fora de combate (feridos, doentes, náufragos, prisioneiros) e populações civis. Ao 
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se referir a situações de extrema gravidade, o Direito Humanitário ou o Direito 

Internacional da Guerra impõe uma regulamentação jurídica do emprego da 

violência no âmbito internacional. (1988, p.14)

Ao definir o Direito Humanitário, acrescenta o autor: “(…) é o ramo dos 

Direitos Humanos que se aplica aos conflitos armados internacionais e, em 

determinadas circunstâncias, aos conflitos armados nacionais” (BUERGENTHAL, 

1988, p. 190). Para Celso Lafer: 

“Este direito (direito humanitário) trata de um tema clássico de Direito Internacional 

Público- a paz e a guerra. Baseia-se numa ampliação do jus in bello, voltada para 

o tratamento na guerra de combatentes e de sua diferenciação em relação a não 

combatentes, e faz parte da regulamentação jurídica do emprego da violência no 

plano internacional, suscitado pelos horrores da batalha de Solferino, que levou à 

criação da Cruz Vermelha”.

Para Jorge Miranda (1991):

 “A proteção humanitária, associada sobretudo à ação da Cruz Vermelha, é instituto 

destinado a proteger, em caso de guerra, militares postos fora de combate (feridos, 

doentes, náufragos, prisioneiros) e populações civis. Remontado à Convenção de 

1864, tem como fontes principais aos quatro Convenções de Genebra de 1949 e 

os seus princípios devem aplicar-se hoje quer à guerras internacionais, quer às 

guerras civis e a outros conflitos armados. A proteção humanitária refere-se a 

situações de extrema necessidade, integráveis no chamado Direito internacional 

da guerra, e em que avulta o confronto com um poder exterior. (...) Sob este 

aspecto, aproxima-se da proteção internacional dos direitos do homem (...)”.

O direito internacional humanitário, que protege o homem contra as 

consequências da guerra, diz respeito a cada um de nós. (BORY, s/d, p. 7). 

Apesar disso ele não é suficientemente conhecido. Quando podemos invocá-lo e 

que proteção oferta? O direito humanitário é um ramo do direito internacional 

público que se inspira no sentimento de humanidade e que visa à proteção da 

pessoa. Essa citação delimita o alcance desse direito que tem por objetivo o de 

atenuar o sofrimento de todas as vítimas dos conflitos armados pelo poder do 

inimigo, quer se trate de feridos, doentes. O nascimento do direito humanitário, 

ligado ao movimento da Cruz Vermelha, altera essa situação vez que a partir de 

então, os Estados estarão ligadas por um tratado universal.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem contém trinta artigos 

precedidos de um Preâmbulo com sete considerandos, em que reconhece 

solenemente: a dignidade da pessoa humana, como base da liberdade, da 

justiça e da paz; o ideal democrático com fulcro no progresso econômico, 

social e cultural; o direito de resistência à opressão; com a proclamação, pela 

Assembléia Geral da ONU, da referida Declaração, “o ideal comum a ser atingido 

por todos os órgãos da Sociedade, tendo esta Declaração constantemente no 

espírito, se esforcem pelo ensinamento e pela educação, a desenvolver o respeito 

desses direitos e liberdades e assegurar-lhes, por medidas progressivas de ordem 
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nacional e internacional, o reconhecimento e a aplicação universais e efetivos 

(...)” (SILVA, 2005, p. 163)

Os trinta artigos reconhecem os direitos fundamentais do homem. Do artigo 

1º ao artigo 21 encontramos a proclamação dos tradicionalmente denominados 

direitos e garantias individuais, imbuídos de acepções mais modernas, tais 

como: igualdade, dignidade, não discriminação; direito à vida, à liberdade 

(de locomoção, de pensamento, de consciência, de religião, de opinião, de 

expressão, de reunião e de associação), à segurança pessoal, à nacionalidade, 

de asilo, de propriedade; condenação da escravidão, da servidão, da tortura, 

de penas ou tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes; reconhecimento da 

personalidade jurídica, respeito à intimidade (pessoal, familiar, epistolar e do 

domicílio); direito de constituição de família; direito de circular e de escolher a 

residência...

Também é matéria que advém dos acontecimentos internacionais, como 

por exemplo: a “Declaração Universal dos Direitos do Homem” elaborada pela 

Assembléia Geral da ONU em 1948, sem subtrair as não menos importantes 

manifestações políticas jurídicas em diversos países, como a “Declaração dos 

Direitos Humanos e de Cidadania” (Déclaration des droits de I’homme et Du 

cityen), votado na Assembléia Nacional francesa em 1789 e a Magna Carta 

Libertarum, de João Sem Terra, da Inglaterra, em 1215. De qualquer modo, o 

campo de aplicação é amplo, revelando-se na vida das pessoas em geral, no 

que concerne à inviolabilidade do direito à vida, à plenitude, à proteção contra 

quaisquer atos ou fatos que possam pôr em perigo a pessoa, quer no aspecto 

orgânico, quer no aspecto individual, espiritual, quer no aspecto eminentemente 

social, provendo o Estado, e quaisquer organizações sociais, o bem-estar do 

indivíduo nos mais variados aspectos. A ideia é a de que o ser humano tem 

direitos inerentes à sua qualidade de ser com vida, independentemente das leis 

do Estado ou mesmo contrariando-as, porque a base de todo direito é sem 

dúvida a vida. Não há interesse maior, não há direito maior, não há objetivo 

maior sobre o planeta do que a conservação da vida em toda a sua plenitude. 

Os Direitos Humanos cuidam disso, nas leis internacionais (tratados, princípios 

e costumes nessa área) e nas leis internas. É um sobredireito, que está aquém 

e além de toda e qualquer consideração de ordem política, econômica e/ou de 

qualquer outra ordem. (HUSEK, 2010, p. 43)

Os Direitos Humanitários, na sequência, fazem parte de tais valorações. 

É um Direito que emerge na época de conflitos armados, exatamente para a 

proteção do ser humano, prisioneiro de guerra.

5. A Ordem Internacional de Westfalia

Ao término das lutas religiosas. houve o nascimento do Estado soberano- 

separação de Estado e Igreja, de modo a concentrar o poder nas mãos do 
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monarca.

As interações entre os Estados são diretas e indiretas e pressupõe:

 - vizinhança- cooperação e conflito

 - interação entre dois Estados, quando participam da mesma organização 

internacional.

Outra consequência provocada pela ordem que emerge com a paz de 

Westfalia é a gênese da constituição de sociedade internacional. E o conceito de 

sociedade internacional salienta que, em função de valores e interesses comuns, 

destacam-se o respeito à soberania e aos acordos celebrados.

A partir de então Estados vêm cooperando para a elaboração das regras de 

Direito Internacional e para o funcionamento da atividade diplomática e das 

organizações internacionais especialmente no que tange à disciplina do uso da 

força.

6. Da Positivação do Direito Humanitário no Plano Internacional

A primeira Convenção de Genebra, assinada em 1864, deu origem ao Direito 

Internacional Humanitário. Em 1899, é assinada em Haia uma Convenção em 

que se adapta, à guerra marítima os princípios da Convenção de Genebra de 

1864. As disposições dessa última são melhoradas e completadas em 1906. Em 

1907, a IV Convenção de Haia define o circulo dos combatentes que têm direito 

ao estatuto do prisioneiro de guerra em caso de captura e que beneficiam de 

um tratamento particular durante toda a duração da sua captividade. Estas três 

Convenções são reafirmada e desenvolvidas e 1929. Em 1949 são adaptadas as 

quatro Convenções de Genebra atualmente em vigor.

A Conferência diplomática de 1949 é capital a todos os títulos: com efeito, 

além do aperfeiçoamento da “Convenção relativa à proteção das pessoas civis 

em tempo de guerra”, ela permite uma revisão convenções anteriores, cujos 

textos são deste modo harmonizados. As Convenções de Genebra de 1949, que 

contam cerca de 400 artigos, constituem verdadeiro “monumento” jurídico, que 

assegura, desde mais de 30 anos, a proteção de inúmeras vítimas de conflitos 

armados.

Os bens indispensáveis à sobrevivência são a partir de agora protegidos, bem 

como as instalações contendo forças perigosas (centrais elétricas e nucleares, 

diques, barragens, etc.).

Assim, o direito internacional humanitário pode ser dividido por temas 

específicos em função de suas regras e de sua finalidade. (BORGES, 2006, p.3)
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7. Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é organização neutra e privada, 

cujos membros são todos suíços. O CICV está encarregado de fazer aplicar, pelos 

Estados signatários, as Convenções de Genebra das quais ele é promotor. Além 

disso, ele é designado particularmente, em virtude da sua neutralidade, para 

oferecer seus serviços aos beligerantes em benefício das vítimas dos conflitos.

O CICV age em primeiro lugar em favor dos militares feridos, doentes e 

náufragos, em favor dos prisioneiros de guerra nas mãos do inimigo, pelos 

quais ele se esforça, por melhorar as condições de vida, desde a captura até a 

libertação.

Para tal, ele envia através do mundo delegados que visam aos lugares de 

internamento, de detenção e de trabalho onde se encontram os prisioneiros, que 

se preocupam com suas condições de alojamento, de tratamento, de alimentação, 

e que intervêm junto da potência detentora para obter, caso necessário, os 

melhoramentos indispensáveis.

Nesse sentido, o Direito Humanitário foi a primeira expressão de que, no 

plano internacional, há limites à liberdade e à autonomia dos Estados, ainda que 

na hipótese de conflito armado.

8. Direito de Assistência Humanitária

Tragédias humanas de enormes proporções comprometem gravemente a 

estabilidade de determinada região.

Assim, configura-se um vinculo indissociável entre a violação dos direitos 

humanos em certo país e a ameaça à paz e à segurança em determinada região 

do globo.

O direito de assistência humanitária é produto do costume internacional, 

formado a partir da aprovação pela Assembléia Geral da ONU, em 1988, da 

Resolução 43/131, que visava a garantir a prestação de auxílio às vítimas das 

catástrofes naturais e industriais ou situações de urgência da mesma ordem. O 

parágrafo 9º do Preâmbulo da Resolução 43/131 indica que nem o Estado, cuja 

população será beneficiada pela ajuda externa, nem os Estados vizinhos podem 

impedir o acesso às vítimas. Todos são convocados a participar do esforço 

internacional de cooperação para que se organize o socorro aos necessitados.

Desejou-se evitar que os governos, por indicação ou capricho, bloqueiem a 

implementação das medidas necessárias para esse fim. O princípio do livre acesso 

às vítimas foi consagrado em inúmeras resoluções do Conselho de Segurança 

aprovadas por ocasião das crises humanitárias dos anos 90.

Pretende-se, pela presente, refletir sobre as condições que marcam o 

aparecimento do direito de assistência humanitária e sobre os meios capazes 
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de lhes assegurar plena realização. A análise empreendida parte da função 

desempenhada pelo princípio de não-intervenção na ordem internacional de 

Westfalia. Regra de coexistência entre os estados europeus, com amplitude 

geográfica limitada, o princípio de não-intervenção é corolário da soberania 

estatal, produzindo a crença de que a estabilidade internacional depende da 

tolerância manifestada em relação ao que passa no âmbito internacional dos 

estados.

A internacionalização dos direitos humanos, ocorrida após a Segunda 

Guerra Mundial, tornou porosas as fronteiras entre o plano doméstico e vida 

internacional.

Cumpre destacar que o Direito de Assistência Humanitária é instrumento 

para a concretização da solidariedade entre os seres humanos.

Originado em Resolução da Assembléia Geral, a partir do final dos anos 

80, e cristalizado em inúmeras decisões do Conselho de Segurança, que lhe 

deram valor consuetudinário, o direito de assistência humanitária é instrumento 

decisivo para oferecer proteção às vítimas de desastres naturais, catástrofes 

industriais e conflitos armados.

O Estado soberano firma-se, pouco a pouco, como a forma suprema de 

organização política, e o território demarca o âmbito espacial do exercício da 

soberania.

As imperfeições da Sociedade Internacional não diminuem a importância 

que tem para esclarecer o sentido da identidade de interesses subjacente às 

instituições internacionais. O conceito de segurança alargou-se para abranger 

também a proteção dos indivíduos.

A paz, nesse sentido, tende agora a ser vista não só como a ausência de 

conflitos armados. A verdade é que o Conselho de Segurança assumiu a tarefa de 

atuar, subsidiariamente, como órgão de implementação dos direitos humanos.

O crescimento do emprego e a preservação do meio ambiente são alguns 

dos temas que exigem o comprometimento efetivo das empresas globais no seu 

encaminhamento. Elas são, assim, pólos de produção do direito e do poder. Se 

o processo de formação do direito moderno caracterizou-se pela passagem do 

direito pessoal, baseado no nascimento, na etnia, na religião e na ocupação dos 

membros do grupo, para o direito territorial, processo que se consolidou com 

a Revolução Francesa e a proclamação da supremacia estatal, a expansão das 

empresas globais comprova, para muitos, a tendência de reaparecimento dos 

estatutos pessoais e dos particularismos jurídicos (AMARAL, Junior, 2003).

Os Estados, a despeito da sua relevância, não são os únicos sujeitos das 

relações internacionais. Com a internacionalização dos direitos humanos, o 

próprio indivíduo tem sido considerado sujeito de direito internacional.
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Apesar de algumas similitudes entre as intervenções humanitárias e 

a assistência humanitária, dentre elas o propósito da proteção do Direito 

Internacional Humanitário quando de situações que ameacem os direitos 

fundamentais dos seres humanos, conforme aduz o professor Alberto do Amaral 

Júnior, algumas diferenças existem entre ambas, podendo-se citar algumas, 

quais sejam:

“a) o consentimento do Estado receptor é condição sine qua non para a 

concretização das operações de assistência humanitária, não necessário para as 

intervenções humanitárias; manifestamente um mecanismo de subsidiariedade 

relativamente à soberania, decorrência da westefaliana soberania dos Estados, na 

medida em que a ajuda internacional só pode ter lugar de substituição aquela que 

deveria ser providenciada pelo Estado que, caso as estruturas desses não estejam 

sendo capazes de suprir a demanda do caso concreto, recebe o auxílio externo;

b) como consequência do requisito anterior, os limites territoriais e temporais nas 

operações de assistência humanitária serão mais notórios que os ocorridos nas 

intervenções, na medida em que o Estado hostess determinará, juntamente com 

o seu consentimento, o espaço em que a assistência humanitária será levada a 

cabo; e em seu tempo de duração, poderá ter as suas atividades suspensas ou 

prorrogadas por esse Estado;

c) a base jurídica das intervenções humanitárias encontra-se no Capítulo VII, uma 

vez que este legitima a adoção de medidas coercitivas quando de situações capazes 

de promover a ruptura com a paz e comprometer a segurança internacionais, 

nas Resoluções 688, 794, 929, 904, entre outras e, até mesmo no jus cogens, 

eis que a proteção dos direitos humanos assumem transcendental importância, 

enquanto as operações humanitárias fundamentam-se nos artigos 55 e 56 

da Carta das Nações Unidas, ambos referentes à cooperação entre os Estados, 

assim como no nascente direito consuetudinário cuja origem está nas Resoluções 

da Assembléia Geral 43/131 (que consagra o direito de livre acesso às vítimas 

de catástrofes e a obrigação dos Estados em facilitar a chegada de assistência 

humanitária, que, contudo, reafirma a soberania dos Estados e seu papel principal 

no auxílio dos desamparados, reservando às organizações não governamentais 

e intergovernamentais um papel subsidiário) e 45/100 (possibilita a criação dos 

corredores de emergência no qual o Estado tem o dever de facilitar o fluxo de 

distribuição de ajuda médica e alimentar às vítimas, numa ação concertada entre o 

Estado receptor e as organizações humanitárias, confirmando as ideias básicas da 

resolução 43/131, ao destacar novamente a necessidade de se respeitar a soberania 

e a integridade territorial e política do Estado hóspede) e as Resoluções do Conselho 

de Segurança 688 (insistindo para que o Iraque permita o acesso imediato das 

organizações humanitárias a todos os necessitados, colocando à disposição todos 

os meios necessários a sua ação) e a 706 (reafirmando a resolução anterior, 

“particularmente a importância que o Conselho atribui ao Iraque ao permitir o 

acesso sem entraves das organizações humanitárias” a todos os necessitados, 

colocando à disposição todos os meios necessários a sua ação);

d) as operações de assistência humanitárias têm um campo de atuação muito mais 

amplo que as intervenções, eis que estas têm como objetivo amparar as populações 

que estejam em profundo sofrimento em virtude de políticas discriminatórias e 

cruéis, enquanto que aquelas atuam em situações de catástrofes, sejam elas 
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provocadas por fenômenos naturais, industriais ou por mãos humanas;

e) a assistência humanitária visa à distribuição de alimentos, de medicamentos 

e de cuidados médicos, por isso, o recurso à força se reduz ao apoio logístico, 

enquanto as intervenções envolvem a utilização da força para a consecução dos 

propósitos da missão, destinada à tutela de determinada situação, deve sempre se 

valer do princípio da proporcionalidade na determinação dos meios a empregar, 

que devem ser essenciais aos objetivos humanitários.”

O término da Segunda Guerra Mundial propulsionou alteração da doutrina 

da soberania westfaliana clássica, haja vista que certas limitações aos direitos 

estatais passaram a ser estabelecidas em homenagem aos Direitos Humanos.

O Direito da Assistência Humanitária teve como fonte a aprovação da 

Resolução 43/131, pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1988, visando a garantir a prestação de auxílio às vítimas de 

catástrofes ou a situações de urgência.

A trajetória das intervenções humanitárias estabelecidas pelo Conselho de 

Segurança da ONU com base no Capítulo VII da Carta teve início durante o 

período do Pós-Guerra Fria, a partir da resolução 688, editada durante a Guerra 

do Golfo. Essa resolução foi de suma importância, uma vez que, a partir dela, 

estabeleceu-se um vínculo entre as crises humanitárias e as ameaças à paz e 

à segurança internacionais, além de redimensionar, na prática, as funções das 

Nações Unidas e remodelar o princípio da não intervenção. Assim como na 

intervenção humanitária, o fim dos conflitos ideológicos da Guerra Fria também 

propiciou as condições favoráveis para a formação do direito de assistência 

humanitária que, por meio da resolução 43/131 da Assembléia Geral da ONU, 

regulou o exercício do auxílio humanitário às vítimas das catástrofes naturais e 

outras situações de urgência. As medidas estabelecidas pela ONU relativizaram, 

ainda mais, a importância que a comunidade internacional atribuía ao princípio 

da não-intervenção. Percebe-se, com base nas reiteradas resoluções do Conselho 

de Segurança e da Assembléia Geral da ONU, que a soberania estatal não 

pode ser um entrave à concretização desse direito de assistência humanitária, 

consolidado por via costumeira ao final do século XX. Com o surgimento do 

Direito Internacional de cooperação, a comunidade internacional (Organizações 

Internacionais, Organizações Não-Governamentais e os Estados-membros da 

ONU) passou a ter o dever de ingerência para garantir a prestação da assistência 

humanitária à população vitimada.

A intervenção e a assistência humanitária são institutos interligados, mas 

com uma diferença primordial, qual seja: o consentimento do Estado receptor. As 

intervenções humanitárias estão envolvidas ainda por questões e por interesses 

político-ideológicos. A discricionariedade e a seletividade política do Conselho 

de Segurança, que opta por intervir em alguns Estados e não em outros, é um 

dos problemas mais graves nessa questão.
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No entanto, como aspecto positivo dessas intervenções podemos citar o 

intuito de amenizar os efeitos de algumas catástrofes humanitárias. Por fim, 

acredita-se que uma reforma no Conselho de Segurança, com a admissão de 

novos membros permanentes e não permanentes e a retirada do poder de veto, 

poderá vir a garantir uma maior legitimidade às intervenções das Nações Unidas 

em futuras crises humanitárias.

Até meados do século XIX, os acordos firmados para proteger as vítimas 

da guerra tinham apenas caráter restrito, comprometendo apenas as partes 

signatárias, nos estritos termos da reciprocidade e, muitas vezes, observados 

apenas no lapso temporal correspondente à duração de um conflito.

O nascimento do direito humanitário, ligado ao movimento da Cruz 

Vermelha, altera essa situação. A partir de agora, os Estados estarão ligados por 

um tratado universal, aplicável a todo o momento e em todas as circunstâncias. 

Um passo enorme para a humanidade. (PIOVESAN, 1997, p 131)

Considerações Finais

Assim, cumpre destacar que, analisando a origem histórica do Direito 

Internacional Humanitário e o posterior desenvolvimento do Direito Assistencial 

Humanitário, verifica-se que a influência do movimento contemporâneo em 

prol da proteção internacional dos direitos da pessoa humana tem marcado 

presença na aplicação das Convenções de Genebra sobre Direito Internacional 

Humanitário.

Ao longo das últimas décadas têm-se efetivamente cristalizado os princípios 

básicos comuns ao Direito Internacional Humanitário assim como ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, tais como, o princípio da inviolabilidade da 

pessoa, o princípio da igualdade e da não-discriminação; o princípio da segurança 

da pessoa humana, o princípio da inalienabilidade e da irrenunciabilidade dos 

direitos da pessoa humana.

Nesse sentido, o Direito Humanitário foi a primeira expressão de que, no 

plano internacional, há limites à liberdade e à autonomia dos Estados, ainda que 

na hipótese de conflito armado. E a Sociedade Internacional salienta que, em 

função dos valores e dos interesses comuns, destacam-se o respeito à soberania 

e aos acordos celebrados, bem como a disciplinar o uso da força.

E o Direito da Assistência Humanitária que nasceu da aprovação da 

Resolução 43/131, pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1988, visa a garantir e a ampliar a aplicação do Direito Internacional 



204

II Colóquio  Sociedade Internacional e Direito Humanitário

VOLUME 2PARTE B

Humanitário para a prestação de auxílio às vítimas de catástrofes ou situações 

de urgência.
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