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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”, 
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 
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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



em 24.jul.2009. p. 495.
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A efetividade dos direitos 
à saúde e à educação como 

garantia do mínimo existencial

Elaine Cristina de Oliveira1 

João Fábio Gonçalves2

RESUMO
O direito à saúde e à educação como direitos sociais e subjetivos públicos, pertencentes 
a um núcleo inegociável frente ao conceito de reserva do possível, constitui o foco 
deste artigo. Seu principal objetivo está em demonstrar a relação de pertinência desses 
direitos a um “mínimo existencial”.  Dada a importância que representa a garantia dos 
direitos à saúde e educação, demanda-se do Estado prestações mínimas em respeito à 
própria dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE
Mínimo Existencial. Saúde. Educação.
SUMÁRIO
Introdução. 1. O mínimo existencial. 2. O direito prestacional à saúde. 2.1 Conceito de 
saúde e sua efetivação. 2.2 Mínimo existencial inegociável em saúde. 2.3 Entendimento 
dos Tribunais Superiores – Saúde. 3. O direito prestacional à educação. 3.1 Conceito 
de educação e sua efetivação. 3.2 Mínimo existencial inegociável em educação. 3.3 
Entendimento dos Tribunais Superiores – Educação. Conclusão. Bibliografia.

1 Mestranda em Direito 
Constitucional pela Instituição Toledo 
de Ensino Especialista em Direito do 
Estado pela Faculdade Anhanguera 
e_laineoliveira@hotmail.com
2 Mestrando em Direito Cons-
titucional pela Instituição Toledo de En-
sino Especialista em Direito Educacio-
nal pelas Faculdades Claretianas e em 
Gestão Educacional pela Universidade 
Estadual de Campina
jfabio10@yahoo.com.br
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Introdução

O direito à saúde e à educação são direitos sociais. Estes, tidos como direitos 

de segunda dimensão, são direitos de cunho positivo, ou seja, garantem ao 

indivíduo o direito a prestações materiais por parte do Estado, o qual deve 

oferecer, na dicção do artigo 6º da Constituição Federal, educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância e assistência aos desamparados.

Ao abordar neste trabalho os direitos à saúde e à educação como parte de 

um mínimo existencial, núcleo intocável à discricionariedade do administrador 

público concernente ao seu implemento, não fazemos em detrimento dos demais 

direitos sociais ou mesmo com o objetivo de se estabelecer uma graduação de 

importância entre eles.

Pretendemos destacar em particular a relação de pertinência que esses 

direitos têm com o mínimo existencial, principalmente no que se refere ao direito 

à vida: direito à saúde, porque sem esta a própria continuidade da vida está 

ameaçada; direito à educação - talvez em uma visão romântica, mas não aquém 

da realidade - porque sem ela não há vida no sentido espiritual/intelectual, uma 

vez que a formação plena do indivíduo, toda a sua vida futura, seu potencial, 

estão ameaçadas se estes direitos não forem garantidos.

Poderiamos talvez questionar o fato de um ‘Estado Democrático de Direito’, 

conforme proclamado no artigo 1º da Constituição Federal, quando o Poder 

Público relega à incerta reserva do possível o implemento ou não dos direitos 

sociais. Reserva esta sujeita às intempéries da má administração ou de interesses 

eleitoreiros que visam a permanência de um estado de coisas que perpetua 

sempre os mesmos no poder.

Diante destes questionamentos, postulamos a existência de um mínimo 

essencials - dentro do qual, entre outros, encontramos os direitos à saúde e à 

educação - que não possa ser preterido pelo Poder Público, o qual constitua 

condição necessária de implemento de toda e qualquer outra prioridade 

estabelecida pelo administração pública.

1. O Minimo Existencial

Com influência de movimentos internacionais os direitos sociais foram 

previstos pela primeira vez na Constituição de 1824, mesmo não com o 

significado da ideia atual, consideramos como sendo social e garantido os 

“socorros públicos” (DALLARI; NUNES JUNIOR, 2010, p. 53), tidos como a 

instrução primária universal gratuita e a existência de colégios e universidades.

Em todas as outras Constituições brasileiras houve a previsão dos direitos 

sociais, resumindo-se basicamente direito à educação e ao trabalho. Quanto 

ao direito à saúde, foi a Constituição Federal de 1934 que destacou a primeira 
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previsão de proteção (SIQUEIRA; RAGAZZI, 2008, pp. 71, 72).

E, estando previsto como direito social e fundamental na Constituição 

Federal de 1988, o direito à saúde, bem como o direito à educação, possuem 

eficácia plena e aplicabilidade imediata, devendo ser efetivados pelo Estado. 

Ocorre que, a própria ordem constitucional prevê a existência da reserva do 

possível, limitando sua efetivação.

Quanto a aplicabilidade imediata, é necessário, mencionar a divergência 

na própria doutrina, exposta por Jorge Miranda, quando esclarece em seu livro, 

Manual de Direito Constitucional, que sendo consideradas as normas relativas 

ao direito à saúde e a educação, normas pragramáticas, dependem de fatores 

jurídicos e de decisões políticas e ainda, e sobre tudo de fatores econômicos 

e sociais para serem totalmente efetivadas (SIQUEIRA; RAGAZZI, 2008, pp. 

278,279).

Provinda do direito constitucional alemão, a reserva do possível é 

considerada como um critério de limitação ao dever do Estado nas prestações, 

principalmente com relação aos direitos sociais fundamentais. A capacidade do 

Estado de dispor de recursos financeiros está vinculada à reserva do possível.

Contudo, a escassez de recursos não pode ser óbice para a garantia das 

condições mínimas de existência humana, sob pena de ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Devemos garantir a possibilidade de um mínimo 

existencial, relativo aos direitos sociais, pois sem o mínimo, é inviável a 

possibilidade de sobrevivência do indivíduo.

Defende Vidal Serrano Nunes Junior (2009, p. 176) o tema, em seu livro “A 

cidadania social na Constituição de 1988”:

Com efeito, em nenhum momento pensa-se na reserva do possível como 

instrumento de limitação do direito de acesso a assistência à saúde ou à educação 

básica, mas sim como instrumento conformador de demandas sociais, que, embora 

inerentes ao bem-estar social e necessários a realização da personalidade, não se 

situam nesse limiar mínimo.

Assim, sendo que o mínimo existencial é o limite para aplicação da reserva 

do possível. Com a garantia do mínimo pode-se estabelecer um ponto de partida 

para a efetivação dos direitos sociais, ignorando argumentos tradicionais, como 

escassez de recursos e imprecisão normativa.

O mínimo existencial é um direito pré-constitucional, não positivado, mas 

implícito na Constituição Federal de 1988, como se pode notar em diversas 

passagens do texto constitucional: no artigo 1°, inciso III, quando indica a 

cidadania como fundamento do Estado; no artigo 3°, inciso III, como sendo um 

dos objetivos da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, e expresso nas normas que preveem as imunidades tributárias, 

da ordem econômica, da propriedade privada e na livre iniciativa, sempre com 
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o objetivo de propiciar dignidade a todos e segundo os ditames da justiça social 

(NUNES JUNIOR, p. 71).

Também está previsto indiretamente na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem de 1948, em seu artigo 25: “Todo ser humano tem direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 

ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.

Vidal Serrano Nunes Junior (2009, p. 70) define mínimo existencial:

Pensando-se no ser humano como único ser dotado de um valor absoluto, não-

relativo, a teoria do mínimo vital impõe a preservação material do ser humano, 

assegurando-lhe condições mínimas para a preservação da vida e para a 

integração na sociedade, como uma questão prejudicial às políticas públicas a 

serem desenvolvidas pela governança estatal.

Definir o mínimo não é tarefa fácil, mas o que sustentamos é que, para a 

sua observância, pode o cidadão, desde logo, recorrer ao Poder Judiciário, e este, 

do ponto de vista constitucional, está autorizado a decidir a respeito. Todavia, “é 

evidente que os direitos fundamentais não são absolutos, razão pela qual o juiz 

haverá sempre de proceder à ponderação dos bens constitucionais, princípios e 

direitos em jogo, para melhor decidir a questão” (CLÈVE, 2003, p. 160). 

Sendo assim, o Estado não pode ficar inerte às exigências da sociedade, 

sob o argumento da ausência de recursos financeiros. Deve agir de forma ativa, 

tomando providências concretas quanto à satisfação das necessidades dos seres 

humanos.

2. O Direito Prestacional À Sáude

2.1 Conceito de saúde e sua efetivação

O direito à saúde está previsto na atual Constituição Federal como direito 

fundamental e, por sua vez, direito social considerado como um bem jurídico 

passível de tutela jurisdicional e proteção jurídica pelo Estado. Foi elevado 

como direito público subjetivo, passando a existir o sujeito detentor de direito e 

o Estado devedor da responsabilidade de contribuir para a saúde da sociedade. 

Assim, o Estado deve prevenir as doenças, mantendo políticas públicas de 

manutenção da saúde e de tratamento.

O direito fundamental à saúde, como direito fundamental da pessoa humana 

(sem distinção entre brasileiros ou estrangeiros), é considerado como direito 

social, denominado como segunda dimensão ou geração (SARLET, 2007, p. 7). 

A ideia de direito à saúde deve sempre existir nas Constituições, que 

são consideradas como o instrumento do nascedouro das normas relativas à 
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saúde e até mesmo o meio pelo qual se pode exigir cumprimento de direitos 

fundamentais. Salienta Germano Schwartz (2001, P. 193):

A saúde é condição de desenvolvimento de um povo, assim como a educação. 

Qualquer plano de desenvolvimento estatal tem na saúde um de seus pontos 

básicos, como sói acontecer, muito embora, faticamente, a promessa não seja 

cumprida. Até por esse motivo é que se fala que um Estado mínimo deve garantir 

tão-somente educação e saúde, pois estes são os requisitos mínimos com os quais 

deve-se preocupar, e sobre os quais legitimamente se funda o contrato social.

Com o novo conceito trazido pela Constituição, o direito à saúde passa a ser 

um direito fundamental do cidadão, que gera para a sociedade e para o Estado, 

obrigações e deveres.

Luiz Alberto David Araujo (1997, pp. 46 e 47) define em seu livro “A 

proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência” o direito a saúde 

englobando:

Como conseqüência primeira do direito à saúde (direito de estar são), deve-se 

agregar o direito à preservação de doenças (direito de permanecer são). Assim, o 

Estado é responsável, tanto por manter o indivíduo são, desenvolvendo políticas 

de saúde, como para evitar que ele se torne doente. O direito à prevenção de 

doenças é, conseqüentemente, parte do direito à saúde.

Prossegue ainda, definindo:

O direito à saúde não significa, apenas, o direito de ser são e de se manter são. Não 

significa apenas o direito a tratamento de saúde para manter-se bem. O direito à 

saúde engloba o direito a habilitação e a reabilitação, devendo-se entender a saúde 

como o estado físico e mental que possibilita ao indivíduo ter uma vida normal, 

integrada socialmente. (1997, p. 47) 

O conceito do direito à saúde enfrentou uma grande imprecisão, pois 

chegamos a entender a saúde com relação ao meio ambiente e às condições de 

vida dos homens e de outro lado, o conceito de saúde como ausência de doenças 

(ROCHA, 2011, p. 16).

Ainda diante dessa imprecisão, baseou-se em conceitos produzidos pelos 

gregos, pela Igreja Católica e também por conceitos emitidos durante o período 

industrial. Chegou-se a uma grande evolução conceitual, porém, somente 

no século XX que foi superada a ideologia da saúde curativa, passando a 

considerar a saúde preventiva, gerando, desta forma, maior responsabilidade ao 

Estado, as oferecer meios de acesso à saúde digna e serviços básicos à população 

(SIQUEIRA, 2011, p. 50).

No período pós-guerra, grandes mudanças ocorreram diante da escassez 

de recursos financeiros e dificuldades que as sociedades passavam a enfrentar, 

transmitindo ao Estado o dever de intervir na assistência à saúde. Nesse contexto 

surgiu a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos 
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do Homem, bem como inúmeros órgãos de proteção e efetivação dos direitos 

fundamentais a todo ser humano (SIQUEIRA, 2011, p. 50).

A saúde passou a ser reconhecida como direito fundamental do ser 

humano e ainda como virtude a ser efetivada de qualquer forma, sem qualquer 

discriminação. Também passou a ser reconhecida como padrão a dignidade da 

pessoa humana.

Após todas essas considerações, o autor Dirceu Pereira Siqueira (2011, p. 

52), em sua obra, a Tutela Coletiva do Direito à Saúde, apresentou o conceito 

prevalente no meio jurídico de direito à saúde:

Portanto, prevalece no meio jurídico, ainda que merecedor de algumas críticas, o 

conceito de saúde atribuído pela Organização Mundial da Saúde, e que de maneira 

peculiar, trouxe inovações ao conceito, especialmente no que permite ao direito ao 

cuidado. Assim, manteve-se nesta conceituação a forma de saúde como a ausência 

de doença, introduzindo, peculiarmente, a dignidade humana.

É nesse parâmetro que a saúde passa a ser responsabilidade do Estado, pois 

não há possibilidade de obter meios próprios de bem-estar tanto físico, mental 

ou social na sociedade atual.  A saúde pode ser encarada como valor dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, devendo ser efetivado pelas ações concretas 

do Estado.

Característica que também não deve ser esquecida, embora não seja regra, 

pois a Constituição Federal prevê ações na saúde a serem exercidas pelo âmbito 

particular, assim como a gratuidade dos serviços de saúde, pois que o Estado 

é obrigado a promover as ações de saúde para todos na sociedade de forma 

gratuita, uma vez que, quando o Estado investe em recursos públicos no sistema 

de saúde, não visa explorar economicamente essa atividade, mas sim prestar 

serviços públicos básicos em defesa ao direito fundamental da dignidade da 

pessoa humana.

Cumpre mencionar também, que estando o direito à saúde previsto 

constitucionalmente, o mesmo produz efeitos independente de legislação infra-

constitucional. Contudo, mesmo sendo direito de todos e dever do Estado, ou 

seja, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, a saúde depende de 

políticas sociais e econômicas eficazes, o que muitas vezes gera um grande 

desconforto, deixando o direito de todos sem efetividade.

2.2 Mínimo existencial inegociável em saúde 

Conforme mencionado anteriormente, estando o direito à saúde previsto 

constitucionalmente como direito fundamental, social e subjetivo em defesa da dignidade 

da pessoa humana, o Estado possui o dever de executá-la através de políticas públicas. 

Assim, “a atuação estatal não representa, dentro de um estado social uma faculdade, mas 

sim um dever do Estado, do qual ele não pode, a nenhum pretexto, se eximir, devendo 

atuar de forma verdadeiramente ativa para sua efetividade” (SIQUEIRA; RAGAZZI, 2008, 
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p. 82).

Porém, óbice a total efetivação desse direito surge o princípio da reserva do 

possível, defendendo que tais direitos sociais só podem ser respeitados quando 

houver recursos financeiros públicos suficientes.

Explica Dirceu Pereira Siqueira (2011, pp. 273 e 274) quanto ao assunto:

A reserva do possível deveria representar a limitação das possibilidades financeiras 

do poder público, e havendo o esgotamento dos recursos do Estado para a 

concretização de um direito fundamental, ou ainda, para exercer as prestações 

inerentes ao Estado, estaria ele dispensado desta prestação, por não se tratar de 

algo possível, mesmo considerando-a um dever para com a sociedade.

O mesmo autor reconhece em parte a necessidade de limitação econômica, 

quando da efetivação dos direitos sociais à prestação, como sendo um dos 

maiores obstáculos à designação da reserva do possível (2011, p. 275).

Sobre tal princípio há que permanecer atento quanto às justificativas de 

omissões na efetivação dos direitos fundamentais, evitando desculpas genéricas 

para a não concretização desses direitos, tal como à saúde. Cabe ao poder 

público, na utilização da justificativa da reserva do possível, comprovar a 

efetiva indisponibilidade de recurso. 

A limitação econômica aos direitos sociais, especificamente à saúde, pode 

levar a total limitação dos direitos fundamentais caso não sejam justificáveis e, 

se assim for, deve observar que jamais poderão exacerbar o mínimo necessário 

de efetivação dos direitos fundamentais sociais. Nesse mesmo sentido prescreve 

Canotilho (2003, p. 481):

Para atenuar esta desoladora conclusão adianta-se, por vezes, que a única 

vinculação possível do Estado em sede de direitos sociais se reconduz à garantia 

do mínimo social. Segundo alguns autores, porém, esta garantia do mínimo social 

resulta já do dever indeclinável dos poderes públicos de garantir a dignidade da 

pessoa humana e não qualquer densificação jurídico-constitucional.

Menciona Dirceu Pereira Siqueira (2011, p. 277) nesse sentido, citando 

Canotilho e Andréas J. Krell:

Dessa maneira, no que se refere ao direito fundamental à saúde, a aplicação da 

designada reserva do possível, merece ser analisada com muita cautela, pois 

“[...] não haverá um direito fundamental à saúde, mas um conjunto de direitos 

fundados nas leis reguladoras dos serviços de saúde”, que merecem ser efetivados 

como forma de assegurar o direito à vida digna da população.

Afinal, considerando que os recursos não sejam suficientes, “[...] deve-se retirá-

los de outras áreas (transporte, fomento econômico, serviço de dívida), onde sua 

aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos mais essenciais do homem: 

sua vida, integridade física e saúde”.

Logo, o Estado deve atuar positivamente na execução de políticas de saúde, 
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priorizando diante do princípio da reserva do possível, as ações e serviços de 

saúde que o mínimo existencial impõe a sobrevivência humana. A vinculação 

a um padrão mínimo corresponde ao conjunto de condições indispensáveis 

a existência humana com dignidade, necessitando de ações de saúde cujo 

argumento da reserva do possível ou da escassez de recursos financeiros não 

podem representar obstáculos (ABUJAMRA; BAHIA, 2009, p. 68).

A noção de mínimo existencial se revela na efetivação dos direitos sociais a 

prestações materiais, tendo como parâmetros contraposições à eficácia jurídica 

e efetivação social desses direitos (FIGUEIREDO, 2007, p. 190).

Nesse sentido, Ricardo Augusto Dias da Silva (SILVA, R., 2010, p. 178) define 

o mínimo existencial relativo à saúde:

Tais contornos apontam para a formulação da definição de mínimo existencial 

que está relacionada às condições mínimas que o indivíduo necessita para viver 

dignamente e não somente para sobreviver no aspecto vital como pessoa, condições 

a serem proporcionadas através de políticas públicas e demais ações estatais e da 

sociedade civil. (grifo do autor)

Prosseguindo, abordaremos um assunto de total interesse ao presente 

trabalho por Ana Paula de Barcellos (2002, p. 179), que qualifica a existência 

do núcleo do mínimo existencial formado por quatro elementos tais como a 

educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o 

acesso a Justiça. (grifo nosso)

As considerações conclusivas quanto ao assunto, de Mariana Filchtiner 

Figueiredo, citando Clemerson Merlin Clève (2003, p. 199) em seu trabalho “A 

eficácia dos direitos fundamentais sociais”, elucidam bem o tema:

 Uma vez mais, saliente-se que mínimo existencial não é mínimo de subsistência. 

Na medida em que estreitamente atado à noção de dignidade da pessoa humana, 

enquanto esta, pela interpretação sistemática da Constituição brasileira, pressupõe 

a preservação de uma série de valores e bens, o mínimo existencial há de refletir o 

escopo de realização do ser humano. Sem cair em excessos, devem ser asseguradas 

condições de alimento, saúde, educação, moradia, segurança, lazer, informação, 

que, mesmo em termos mínimos, permitam a fruição de uma vida digna, com 

liberdade e autonomia individual. “Os direitos sociais não tem a finalidade de dar 

ao brasileiro apenas o mínimo. [...] Aponta a Constituição, portanto, para a ideia de 

máximo, mas de máximo possível (o problema da possibilidade)”, em que a reserva 

do possível opere como imposição de “cuidado, prudência e responsabilidade no 

campo da atividade judicial”, segundo Clève.

Com todas essas considerações, deve-se atentar que há um núcleo mínimo 

de cada direito social, em atenção à dignidade da pessoa humana, que não 

pode ser ultrapassado, sob pena de negar o próprio direito dos demais direitos 

fundamentais e da dignidade. Trata-se de um limite mínimo absoluto que deve 

ser assegurado pelo Estado, verificando entre as garantias de conteúdo essencial 

e o mínimo existencial. 
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Consideramos que o Estado social, sob a Constituição dirigente, tem o 

poder estatal e uma obrigação a ser seguida, prevista constitucionalmente, sob 

o risco de não cumprindo, ser exigido o sua efetivação forçado pela sociedade, 

incumbindo ainda ao indivíduo a possibilidade de submeter ao judiciário a 

questão, sendo o Estado obrigado a cumprir os preceitos constitucionais 

(CANOTILHO, 2001, pp. 70 e 71).

Assim há necessidade de que sejam definidos compromissos acerca de 

um conteúdo indisponível de bens primários e essenciais, que não possam ser 

retirados do ser humano, principalmente quando se tratam de acesso a saúde 

básica, ensino fundamental e assistência social, independente de contribuição 

previdenciária, tornando-se imunes à escassez de recursos.

2.3 Entendimento dos Tribunais Superiores – Saúde

Após todos os comentários acerca da saúde, bem como o seu respeito ao 

mínimo existencial exigível, cumpre apresentar uma breve exposição acerca 

da jurisprudência dos Tribunais. A concentração da pesquisa baseou-se nos 

acórdãos do Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 

Ana Paula de Barcellos (2002, pp. 274-279) defende que o Judiciário pode e 

deve determinar o fornecimento de prestações de saúde que compõem o mínimo, 

determinando o fornecimento deste mínimo existencial, independentemente 

de qualquer outro fator, como decorrência das normas constitucionais sobre a 

dignidade humana e sobre a saúde.

O Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão da intervenção do 

judiciário, em Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n.° 45, focando 

na dignidade da pessoa humana, que deve ser sempre o centro das prestações 

estatais. Defende o Ministro Celso de Mello a possibilidade de intervenção do 

Poder Judiciário, a fim de viabilizar a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes 

haja sido injustamente recusada pelo Estado. Assim prescreve o acórdão:

Argüição de descumprimento de preceito fundamental. (...) Inoponibilidade do 

arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter 

relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno 

da cláusula da “reserva do possível”. Necessidade de preservação, em favor dos 

indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do 

“mínimo existencial”. Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento 

no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de 

segunda geração).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: ADMINISTRATIVO CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS MANIFESTA NECESSIDADE OBRIGAÇÃO DO PODER 
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PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES NÃO DISPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 

EXISTENCIAL.

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 

Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como 

órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que 

o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de 

garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à 

realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, 

inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de 

determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente 

quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira 

da pessoa estatal.

3. (...)

Agravo regimental improvido.3

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS. DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º E 196 DA CF/88). 

EFICÁCIA IMEDIATA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.4

Sendo assim, a jurisprudência dos Tribunais, somente confirma todas as 

informações doutrinarias de que o direito social à saúde deve ser sempre eficaz, 

sob pena de ferir ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

3. O Direito Prestacional À Educação

3.1 Conceito de educação e sua efetivação

A palavra educação tem origem no vocábulo latino educere que, segundo 

definição do dicionário Aurélio, significa “1. Ato ou efeito de educar(-se). 2. 

Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser 

humano. 3. Civilidade, polidez.”

No magistério de Carlos Rodrigues Brandão, citado por Lauro Luiz Gomes 

Ribeiro (2009, p. 134), na origem o vocábulo tem significado de desenvolver, 

ministrar o necessário ao crescimento intelectual da pessoa, seu desenvolvimento 

físico e moral, imprescindíveis para a integração do indivíduo na sociedade.

Conforme as definições acima, a educação envolve a formação e o 

desenvolvimento de uma pessoa. Este desenvolvimento, não se restringe apenas 

aos aspectos culturais, ou então ao ato de depositar uma imensa quantidade de 

3 STJ. AgRg no REsp 1136549/RS 
– 2009/0076691-2, Relator Min. Humberto 
Martins. DJ, 21 jun. 2010.
4  STJ. REsp 811608/RS – 

2006/0012352-8, Relator Min. Luiz Fux. DJ, 
04. jun. 2007.
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conhecimento na memória de alguém.

A educação envolve a integração do indivíduo à sociedade, com toda a 

carga de significados que o vocábulo integrar possa comportar.

Diante da importância que tem para o ser humano, a relação entre a 

educação e o princípio da dignidade da pessoa humana é umbilical, relação esta 

trazida em várias declarações de direitos das quais o Brasil é signatário. A título 

de exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, lemos:

Artigo XXVI.

1. Toda pessoa tem direito à instrução. [...].

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 

Nações Unidas em prol da manutenção da paz.5

No mesmo espírito, o artigo 205 do texto constitucional traz a educação 

almejada pelo povo brasileiro: um direito de todos e um dever do Estado e da 

família, com a participação colaborativa de toda a sociedade.

Na continuidade do mesmo artigo, temos especificados os objetivos traçados 

pela educação, a saber: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para 

o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

José Afonso da Silva (2006, p. 312) explica que o artigo 205 “contém uma 

declaração fundamental que, combinada com o artigo 6º, eleva a educação ao 

nível dos direitos fundamentais do homem”.

Na lição de Alexandre de Moraes (2007, p. 428) sobre a necessidade de 

observância pelo Estado dos direitos fundamentais, lemos que estes são:

[...] verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado 

Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida dos 

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados 

como fundamento do Estado Democrático, pelo artigo 1º, IV da Constituição 

Federal.

O direito à educação é um direito de prestação em sentido estrito, 

conforme lemos no artigo 6º da Constituição Federal. Entre os demais direitos 

sociais, destacadamente o direito à educação e o direito à saúde apresentam 

características que os distinguem dos demais direitos.

Da mesma forma que o direito à saúde, o direito à educação é caracterizado 

como direito subjetivo público no ensino obrigatório. Nesse aspecto, o Estado 

tem o dever, a obrigação jurídica de oferecer e manter o ensino obrigatório, 

gratuito e público (MALISKA, 2001, p. 210). A falta de vagas, ocasionada pela 
5 Disponível em http://portal.
mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_
inter_universal.htm. Acesso em 21 jul. 2011.
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inércia da administração pública, enseja ao cidadão o direito de recorrer ao 

judiciário para tentar solucionar o problema.

Por sua vez, se o Estado se mostrar omisso no seu dever para com o ensino 

obrigatório, tanto pela não oferta como também pela deficiência em oferecê-

lo, a própria Constituição responsabiliza aquela autoridade que possui tal 

incumbência (Artigo 208, § 2º).  Essa omissão configura a prática de atentado 

contra a Constituição Federal, detidamente contra o exercício dos direitos 

sociais (Artigo 85, inciso III), sujeitando a autoridade a sanções cíveis, criminais 

e administrativas. Conforme bem exposto por José Afonso da Silva (2006, p. 

313):

A norma, assim explicitada ... significa, em primeiro lugar, que o Estado tem 

que aparelhar-se para fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto é, oferecer 

ensino, de acordo com os princípios estatuídos na Constituição (artigo206); que 

ele tem que ampliar cada vez mais as possibilidade de que todos venham a exercer 

igualmente esse direito; e, em segundo lugar, que todas as normas da Constituição, 

sobre educação e ensino, hão que ser interpretadas em função daquela declaração 

e no sentido de sua plena e efetiva realização.

Conceitua-se direito subjetivo como prerrogativa estabelecida em 

conformidade com as regras do Direito objetivo, onde seu exercício vai depender 

da vontade de seu titular, deles dispor quando quiser, podendo renunciar ou 

transferi-lo a outrem (LIBERATI, 2004, p. 210). Essas situações são incompatíveis 

com os direitos fundamentais do homem. Daí falar-se da educação como um 

direito público subjetivo, termo cunhado para exprimir a situação jurídica 

subjetiva do indivíduo em relação ao Estado, conforme lemos no § 1º do artigo 

208, onde “o acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo”.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1990, p. 312) tece o seguinte comentário 

sobre o artigo 208 da Constituição Federal:

O direito ao ensino obrigatório (1º grau) e gratuito é reconhecido como direito 

público subjetivo. Disto resulta que o titular desse direito poderá fazê-lo valer em 

juízo, contra o Estado, que deverá assegurar-lhe matrícula em escola pública, ou 

bolsa de estudos em escola particular (Artigo 213, § 1º) se houver falta de vagas 

nos cursos públicos.

Pelo considerado, percebe-se que a efetivação do direito à educação 

demanda toda e qualquer medida necessária por parte do Poder Público para a 

sua efetivação, mesmo que em detrimento de outras áreas.

3.2 Mínimo existencial inegociável em educação 

O direito à educação é um direito social, e como tal exige do Estado uma 

atividade prestacional materializada em serviços públicos (NUNES JUNIOR, 

2009, p. 63).
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A miserabilidade do povo brasileiro demanda atenção pontual do Estado 

no fornecimento não só de um sistema de ensino, mas também de programas 

suplementares que deem condições para que este aluno tenha acesso ao ensino. 

Neste aspecto, pertinente o comentário de Ana Paula de Barcellos (2002, pp. 

197 e 198):

O mínimo existencial corresponde ao conjunto de situações materiais indispensáveis 

à existência humana digna; existência aí considerada não apenas como experiência 

física – a sobrevivência e manutenção do corpo – mas também espiritual e 

intelectual, aspectos fundamentais em um Estado que se pretende, de um lado, 

democrático, demandando a participação dos indivíduos nas deliberações públicas, 

e, de outro, liberal, deixando a cargo de cada um seu próprio desenvolvimento.

Vidal Serrano Nunes Junior (2009, p. 70) destaque que este mínimo, ao qual 

chama de mínimo vital, compreende um dever do Estado para com a dignidade 

humana, de garantir a todos um standard social mínimo incondicional. O autor 

explica os fundamentos dos direitos sociais nos seguintes termos:

Em primeiro lugar, devemos fixar que os direitos sociais se integram aos chamados 

direitos fundamentais. Afigura-se estreme de dúvidas que o objetivo de promover 

a adequada qualidade de vida a todos, colocando o ser humano “a salvo” da 

necessidade, promove uma “fundamentalização” dos direitos sociais, uma vez 

que não se pode pensar em exercício de liberdades, de preservação da dignidade 

humana, enfim, de direitos intrínsecos ao ser humano, sem que um “mínimo vital” 

esteja garantido caudatariamente à própria vida em sociedade. (2009, p. 65)

A exemplo que foi trazido neste trabalho ao tratar sobre o direito à saúde 

e a falta de recursos é muitas vezes apontada pelo Administrador Público como 

limitação ao implemento do direito à educação. Mas, como contrassenso a este 

posicionamento limitativo, vale destacar que, com a Emenda Constitucional nº 

59/2009, o ensino obrigatório e gratuito que antes envolvia apenas o ensino 

fundamental, foi ampliado de modo a incluir toda a Educação Básica, ou seja, 

da Educação Infantil a partir dos quatro anos de idade, passando pelo Ensino 

Fundamental, até o Ensino Médio aos dezessete anos, inclusive garantindo a 

“oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”, 

conforme a nova redação do inciso I do artigo 208 da Constituição Federal.6

Percebe-se que, frente à importância da educação, de sua pertença ao 

mínimo existencial, o legislador tem alargado a abrangência da obrigatoriedade, 

não se limitando ao mínimo, muito menos deixando que a prestação do direito 

social à educação seja pautada pela reserva do possível.

Assim, alegações de falta de recursos financeiros que garantam vagas na 

escola, ensino de qualidade, transporte e alimentação não coadunam com o 

inafastável direito à educação, reconhecido no texto constitucional como direito 

subjetivo público, conforme o parágrafo 1º do artigo 208.

 

6 Artigo 208. O dever do Estado 
com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria;
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3.3 Entendimento dos Tribunais Superiores – Educação

O direito à educação como parcela integrante do mínimo existencial, pelas 

suas características intrínsecas acima abordadas, tem encontrado destaque na 

jurisprudência. Conforme citado na seção que abordou o direito à saúde, atem-

se este trabalho à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal.

O Ministro Gomes de Barros abordando importância da educação no voto 

que proferiu no Recurso Especial nº 212.961/MG, destacou:

[...] é a própria Constituição Federal que insere a educação no rol dos direitos 

sociais. Em verdade, educação é o primeiro dos direitos sociais, não apenas na 

enunciação constitucional, como na ordem natural das coisas. Com efeito, onde 

há educação, existe saúde, saúde gera trabalho, trabalho pede lazer e assim por 

diante. (Superior Tribunal de Justiça, 1ª T., j. em 15/08/2000, DJ de 18/09/2000.

O Ministro Celso de Mello, relator do Recurso Extraordinário nº 436.996, ao 

abordar o direito de criança de até seis anos de ser atendida em creche e pré-

escola, se posicionou da seguinte forma:

É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à educação – que 

representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, art. 205), notadamente 

às crianças (CF, arts. 208, IV e 227, “caput”) – qualifica-se como um dos direitos 

sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração 

(RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe, ao Poder Público, a satisfação de 

um dever de prestação positiva, consistente nun “facere”, pois o Estado dele só 

se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse 

mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento, 

em creche e pré-escola, “às crianças de zero a seis anos de idade” (CF, art. 208, IV)

A jurisprudência corrobora com a doutrina e com a própria Constituição 

Federal, em reconhecer o direito à Educação como direito público subjetivo, 

pertencente a um núcleo dos direitos fundamentais intocável pela 

discricionariedade do administrador público, como um mínimo existencial sem 

o qual se relevaria a própria dignidade da pessoa humana.

Conclusão

É inegável a existência de limitação econômica, dado o caráter finito dos 

recursos públicos. Por outro lado, há necessidade de se superar os argumentos 

falaciosos de insuficiência de recursos, que na verdade mascaram a priorização 

de outros interesses em detrimento até mesmo do mínimo existencial dos 

direitos sociais.

Conforme abordado neste trabalho, é necessário que o Poder Público 

estabeleça em sua previsão orçamentária, mesmo que em detrimento de quaisquer 

outros interesses ou prioridades, recursos que garantam a preservação da vida 

de todos, como também o seu desenvolvimento e sua integração na sociedade.
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Dado o caráter prestacional dos direitos sociais, principalmente no que 

concerne às áreas da saúde e da educação, argumentos relacionados à escassez 

de recursos não podem ser utilizados como justificativas absolutas. A reserva do 

possível jamais poderá obstaculizar a preservação do mínimo existencial, pois 

constitui garantia da dignidade humana, que por sua vez constitui sustentáculo 

de efetivação de qualquer direito fundamental.

Dentre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, proclamados no 

artigo 1º da Constituição Federal, temos a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana. Conforme visto, não há como garantir dignidade sem saúde e educação. 

Da mesma forma, não há democracia sem pessoas plenamente desenvolvidas, 

preparadas para o exercício da cidadania.

Saúde e educação constituem condições essenciais ao desenvolvimento 

de um povo. Todo e qualquer outro interesse não terá sentido algum se não 

preservarnos o mínimo existencial, pois o Estado não pode ficar inerte às 

necessidades da sociedade, sob pena de atentar a sua própria razão de existência.
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heteróloga
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RESUMO
O presente trabalho apresenta reflexões acerca da colisão entre o direito à intimidade 
do doador de material genético, e o direito ao conhecimento da  identidade genética 
pelo ser humano concebido através da técnica de reprodução assistida denominada 
inseminação artificial heteróloga, ou seja, técnica de concepção com a utilização de 
material genético de outrem obtido através da doação.
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intimidade; origem genética

SUMÁRIO
Introdução; 1. Reprodução Humana Assistida; 1.1 Inseminação ou fecundação 
artificial heteróloga; 2. O direito à intimidade; 3. O direito à ascendência genética; 4. A 
solução da colisão entre os direitos fundamentais na inseminação artificial heteróloga; 
Conclusão; Referências Bibliográficas.

1 Mestranda em Direitos 
Fundamentais pelo Centro Universitário 
FIEO Pós-graduada em Direito Civil. 
denisedepaula@aasp.org.br



27

II Colóquio  Análise da colisão de direitos fundamentais: O Direito à intimidade e o direito à 

identidade genética e a inseminação artificial heteróloga

VOLUME 1PARTE A

1 Introdução

Vários aspectos estão envolvidos quando se trata do desejo de ter um filho: 

cobrança social e familiar, necessidade ou desejo do próprio casal, às vezes 

com a intenção de proporcionar “nova vida” ao relacionamento, de procriar a 

fim de dar continuidade à sua existência, ou simplesmente pelo fato de viver 

a experiência de ser mãe e pai. O desejo de ter um filho às vezes está ligado 

também à mulher solteira e aos casais homossexuais.

Porém, a questão da infertilidade ou a impossibilidade de conceber, gerada 

por certas circunstâncias, - caso da mulher solteira, faz parte da vida de muitas 

pessoas que anseiam por um filho.

Diante dessas circunstâncias, alguns se voltam para a adoção. Outros 

recorrem as técnicas de reprodução assistida, entre elas a inseminação artificial 

heteróloga com a utilização de material genético de outrem.

É nesse contexto que emerge o sigilo em relação às informações do doador 

do material genético reconhecido pela Resolução 1.957/2010, do Conselho 

Federal de Medicina.2

Porém, em contrapartida ao direito de intimidade do doador de material 

genético, temos o direito à identidade genética do indivíduo, e que nesse aspecto 

apresentam-se colididos diante de determinada situação concreta.

O que prevalece em relação aos direitos fundamentais envolvidos? Como 

proceder diante da necessidade de conhecimento da ascendência genética, da 

origem biológica em virtude do direito ao segredo da identidade civil do doador 

do material genético? 

Para colaborar com o estudo do tema, pretende-se examinar os aspectos 

jurídicos relacionados com os citados direitos fundamentais, e mais ainda, em 

relação à colisão dos mesmos sem, contudo, esgotar a análise do assunto tão 

debatido devido à sua complexidade. 

1. Reprodução Humana Assistida

A reprodução humana assistida é aquela resultante de técnicas de 

interferência artificial no processo natural de concepção, cujo objetivo é 

contornar os problemas de esterilidade e infertilidade(FERNANDES, 2000, p. 

52).

Trata-se de técnicas derivadas da evolução da biotecnologia destinadas à 

procriação humana diante de doenças3 e situações concretas que impossibilitam 

a concepção de um embrião de forma natural.

Existem vários tipos de procedimentos que podem ser utilizados na técnica 

de reprodução humana assistida dependendo de cada caso, sendo as mais 

2 Resolução nº 1.957/2010 do 
Conselho Federal de Medicina. “IV- Doação 
de gametas ou embriões -2 - Os doadores 
não devem conhecer a identidade dos 
receptores e vice-versa.3 - Obrigatoriamente 
será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e embriões, bem como 
dos receptores. Em situações especiais, as 
informações sobre doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente 
para médicos, resguardando-se a identidade 
civil do doador. 

3 A esterilidade e a infertilidade 
são cadastradas como doenças pela CID-10 
(Classificação Internacional de Doenças). 
Disponível em www.medicinanet.com.br/
pesquisa/cid10/nome/infertilidade.htm. 
Acesso em 27/05/2011.
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comuns: a inseminação artificial; a fertilização ou fecundação in vitro (FIV); 

a transferência de gametas para as trompas (GIFT); e a transferência de zigoto 

para as trompas (ZIFT).

A inseminação artificial é um dos procedimentos mais simples, no qual 

os espermatozóides do homem são coletados, selecionados, preparados e 

transferidos para o colo do útero através de um cateter, o que não garante 

a fecundação, que poderá ou não ocorrer naturalmente. Ocorrendo, trata-se 

de forma de fecundação assexual com a finalidade de concepção diante do 

processo reprodutivo normal (FERNANDES, 2000, p. 28).

 No caso da fertilização ou fecundação in vitro (FIV), o procedimento é 

mais elaborado e a fecundação ocorre no laboratório, fora do ventre materno, 

e os embriões são transferidos diretamente para a cavidade uterina. Conforme 

cita Eduardo de Oliveira Leite, trata-se de técnica de reprodução num tubo de 

ensaio, do ambiente das trompas, local propício para a fertilização natural, 

prosseguindo até a transferência do embrião para o útero materno (LEITE, 1995, 

p.41).

Do aperfeiçoamento da fertilização in vitro surgiram outros procedimentos 

como a transferência de gametas para as trompas (GIFT), na qual a concepção 

não acontece in vitro, pois os óvulos e os espermatozóides são introduzidos no 

corpo da mulher através de um cateter, diretamente dentro das trompas, local 

onde poderá ocorrer a fecundação.4 

Ainda, a transferência de zigoto para as trompas (ZIFT) , técnica através da 

qual são retirados vários óvulos da mulher e fecundados in vitro, em laboratório, 

fora do corpo, e posteriormente recolocado nas trompas, o óvulo fecundado.5 

Importante questão em relação às técnicas de reprodução assistida se refere 

ao material genético utilizado nos procedimentos.

Assim, ocorre a inseminação artificial ou fecundação artificial6 homóloga 

quando há manipulação de gametas masculinos e femininos do próprio casal 

envolvido no processo.7 Na inseminação ou fecundação heteróloga, utiliza-se o 

material genético de um terceiro doador fértil (DIAS, 2007, p. 329). 

Nesse caso, da inseminação artificial heteróloga várias questões envolvem 

os sujeitos de tal procedimento, principalmente em relação ao vínculo de filiação, 

à presunção da paternidade, a obrigação do sigilo dos dados dos envolvidos, o 

direito à intimidade e, em contrapartida o direito à ascendência genética, o que 

será abordado em tópicos específicos.

2.1 Inseminação ou fecundação artificial heteróloga

De acordo com o mencionado anteriormente, a inseminação ou fecundação 

artificial heteróloga engloba as técnicas de reprodução assistida nas quais são 

utilizados materiais genéticos diferentes ao do casal envolvido, ou seja, de 

4 Pró-Embryo: Técnicas de 
reprodução assistida. Disponível em www.
proembryo.com.br. Acesso em 25/05/2011.
5 Pró-Embryo: Técnicas de 
reprodução assistida. Disponível em www.
proembryo.com.br. Acesso em 25/05/2011.
6 Expressões utilizadas para 
designar genericamente as técnicas descritas 
de reprodução humana assistida.

7 Em relação à inseminação 
artificial homóloga, o inciso III do artigo 
1597 do Código Civil estabelece a presunção 
da paternidade: Art. 1.597. Presumem-se 
concebidos na constância do casamento os 
filhos: I - havidos por fecundação artificial 
homóloga, mesmo que falecido o marido;
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um terceiro doador, cujo sêmen ou óvulo ficam armazenados nos “bancos” 

destinados a essa atividade. 

A partir do momento em que um casal com problemas de fertilidade/

esterilidade, ou uma mulher solteira que pretende ter um filho resolve submeter-

se a essa técnica, a clínica de reprodução humana entra em contato com o 

banco de sêmen ou de óvulo informando o biotipo que deseja.8

Esse requerimento em relação ao tipo de característica genética é possível 

porque o esperma ou o óvulo doado e armazenado no banco de material 

genético passa por rotineira fiscalização de sua qualidade, e contém os dados 

do biotipo do doador, como seu porte físico, características morfológicas, grupo 

sanguíneo, cor da pele, dos cabelos, dos olhos, ou seja, os caracteres genéticos 

do doador (MADALENO, 2009, p. 386). Fatores de extrema importância também 

para a verificação da compatibilidade entre o doador e a receptora, o que vem 

garantido pela Resolução nº 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina.9

No aspecto jurídico, a possibilidade de realização da inseminação artificial 

heteróloga está prevista pelo Código Civil, desde que o marido tenha concordado 

com tal prática, de acordo com o inciso V do artigo 1597 do diploma legal.10

O ordenamento jurídico apresenta enfim, uma exigência a ser cumprida: a 

autorização do marido em relação ao procedimento. Porém, a lei não esclarece a 

forma pela qual esse consentimento deve ser feito. Diante da importância do ato 

e sua conseqüências, a concordância do marido deveria ser por escrito. Nesse 

sentido a opinião de Débora Gozzo (2006, p. 223):

Em razão da lacuna legal poder-se-ia afirmar, num primeiro momento, que 

ele poderia ser prestado expressa ou tacitamente. Pensando-se, contudo, na 

importância desse ato para a união da família, o melhor seria que esse negócio 

jurídico unilateral, do marido, fosse celebrado por escrito, isto é, por meio de 

instrumento público ou particular, ou por mero escrito particular, visto que até o 

reconhecimento voluntário de filho não-matrimonial pode ser feito dessa forma. 

Essa a orientação, aliás, que foi tomada pelo Conselho Federal de Medicina, e que 

consta das normas da Resolução n. 1.358/92. A esse documento, a ser assinado 

pelos cônjuges, a Resolução designa de “consentimento informado” (Res. N. 

1.358/92, I, 3), pois compete ao profissional prestar todos os esclarecimentos 

necessários ao casal, antes de proceder à reprodução artificial com material de 

doador.11

Ainda, o artigo 1597, V, do Código Civil estabelece a presunção absoluta da 

paternidade decorrente de inseminação artificial heteróloga, juris et de jure, pois 

não há possibilidade de ser impugnada.12 Neste sentido, é o teor do Enunciado 

258, da III Jornada de Direito Civil do CJF e do STJ: “Não cabe a ação prevista 

no art. 1601 do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida 

heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inciso V, do art. 1597, cuja 

paternidade configura presunção absoluta”.

8 Banco de sêmen. Disponível em 
www.bebe.bolsademulher.com. Acesso em 
29/05/2011.
9 Resolução 1957/2010 do 
Conselho Federal de Medicina: IV - DOAÇÃO 
DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES 6 - A 
escolha dos doadores é de responsabilidade 
da unidade. Dentro do possível deverá 
garantir que o doador tenha a maior 
semelhança fenotípica e imunológica e a 
máxima possibilidade de compatibilidade 
com a receptora.
10 Art. 1.597. Presumem-se 
concebidos na constância do casamento 
os filhos: V - havidos por inseminação 
artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido.

11 Texto anterior ao ano de 2010, 
por isso com base na Resolução 1.358/92 
do Conselho Federal de Medicina: I – 
PRINCÍPIOS GERAIS – 3 O consentimento 
informado será obrigatório e extensivo aos 
pacientes inférteis e doadores. Os aspectos 
médicos envolvendo todas as circunstâncias 
da aplicação de uma técnica de RA serão 
detalhadamente expostos, assim como os 
resultados já obtidos naquela unidade de 
tratamento com a técnica proposta. As 
informações devem também atingir dados de 
caráter biológico, jurídico, ético e econômico. 
O documento de consentimento informado 
será em formulário especial, e estará 
completo com a concordância, por escrito, da 
paciente ou do casal infértil. Cumpre salientar 
que o texto foi produzido antes da revogação 
de tal resolução pela Resolução 1957/2010 
que dispõe: I – PRINCÍPIOS GERAIS – 3 - O 
consentimento informado será obrigatório 
a todos os pacientes submetidos às técnicas 
de reprodução assistida, inclusive aos 
doadores. Os aspectos médicos envolvendo as 
circunstâncias da aplicação de uma técnica 
de RA serão detalhadamente expostos, assim 
como os resultados obtidos naquela unidade 
de tratamento com a técnica proposta. As 
informações devem também atingir dados de 
caráter biológico, jurídico, ético e econômico. 
O documento de consentimento informado 
será expresso em formulário especial e estará 
completo com a concordância, por escrito, das 
pessoas submetidas às técnicas de reprodução 
assistida.
12 Apesar do Código Civil fazer 
referência à presunção de paternidade 
para o casamento, ela deve ser estendida à 
união estável, em virtude da equiparação 
constitucional como entidade familiar (art. 
226, §3º, CF).
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A presunção absoluta da paternidade em relação a inseminação artificial 

heteróloga, confirma o reconhecimento da parentalidade socioafetiva decorrente 

da posse do estado de filho13, onde o vínculo afetivo prevalece sobre o biológico 

no estabelecimento da filiação. 

Questão relevante em relação à inseminação artificial heteróloga diz 

respeito ao dever de sigilo em relação aos dados do doador do material genético, 

de acordo com a Resolução nº 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina, 

conforme colocado anteriormente. 

Por outro lado a legislação civil não disciplinou a impossibilidade de 

questionar em juízo a identidade do doador diante do direito à ascendência 

genética. 

Assim, estabelecido o conflito entre os direitos fundamentais, à intimidade 

do doador e à ascendência genética do ser humano fruto da técnica de 

inseminação artificial heteróloga, qual seria a melhor solução compatível com a 

concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana? 

2. O direito à intimidade

O direito à intimidade está coligado com os direitos à vida privada e à 

privacidade, de acordo com a teoria das esferas desenvolvida pela jurisprudência 

do Tribunal Constitucional Federal alemão (BUENO DE GODOY, 2005, p. 127).

 Antes de explicar o significado dessa teoria, é importante observar a 

etimologia das palavras intimidade e privacidade conforme afirmado por José 

Adércio Leite Sampaio, em lição trazida à baila por Claudio Luiz Bueno de 

Godoy (2005, p. 128):

...no sentido de que a intimidade, do latim intimus, a significar íntimo, interior, 

sigiloso, induza, de toda sorte, em sua raiz, a perspectiva relacional, intersubjetiva, 

o exame a partir da convivência com outrem, posto que excluídos do conhecimento 

desses dados íntimos. Já a vida privada, de seu turno, deriva do privatus, a designar 

algo particular, próprio, pessoal, está a indicar o isolamento, à distância.

 Continuando a citação das lições de José Adércio Leite Sampaio, conclui 

o autor (2005, p. 128-129):

Por isso é que, para o mesmo autor, a vida privada desafia uma compreensão 

muito mais ligada à autonomia privada e à noção de livre desenvolvimento 

da personalidade, materializadas na liberdade sexual, da vida e das escolhas 

familiares, na liberdade ao domicílio, enfim, na liberdade de organizar a própria 

vida e mesmo a própria morte. A intimidade, de outra parte, impõe a faculdade 

de controle das informações emitidas e recebidas, a liberdade que se viola com 

a devassa, com o conhecimento e difusão de dados pessoais do indivíduo, posto 

que não necessariamente sigilosos, de modo então a afrontar seu espírito de paz 

e tranqüilidade.

13 O envolvimento afetivo gera 
a posse do estado de filho, formado pelo 
carinho, pelo respeito, pela dedicação, pelo 
suporte emocional, financeiro e educacional, 
mesmo que a relação existente não advenha 
do parentesco biológico. Trata-se da 
paternidade socioafetiva.
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Dessa forma, a intimidade se refere aos aspectos mais subjetivos da 

pessoa, algo de suas “entranhas”, aquilo que lhe é exercido no processo de 

ensimesmamento14 (VIEIRA, 2007, p. 27-28), de plena individualidade, de 

segredo, indevassável posto que só diz respeito à própria pessoa e que essa não 

possui a intenção de compartilhar. 

Por outro lado, a vida privada não diz respeito à intimidade central do 

indivíduo, abrangendo situações um pouco mais amplas, que poderiam até 

ser compartilhadas com um parente ou amigo próximo, porém, ainda assim, 

intangível de intromissão e publicidade para terceiros sem a autorização da 

própria pessoa. De acordo com José Afonso da Silva (1997, p. 202), considera-

se vida privada : 

O conjunto de informações acerca do indivíduo que é ele pode decidir manter sob 

seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que 

condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito.

Nesse ponto torna-se viável a explicitação do paralelo entre a teoria das 

esferas aplicada na decisão do caso Elfes pelo Tribunal Constitucional Federal 

da Alemanha e o direito à intimidade, à vida privada e à privacidade, como 

forma de distinção entre as esferas de proteção com diferentes intensidades 

aplicáveis aos direitos de personalidade. Segundo Robert Alexy (2008, p. 360):

É possível distinguir três esferas, com intensidades de proteção decrescente: a 

esfera mais interior  (“último e inviolável âmbito de liberdade humana”, “âmbito 

mais interno (íntimo)”, “esfera íntima inviolável”, “esfera nuclear da configuração 

da vida privada,protegida de forma absoluta”), a esfera privada ampliada, que 

inclui o âmbito privado que não pertence à esfera mais interior, e a esfera social, 

que inclui tudo aquilo que não for atribuído nem ao menos à esfera privada 

ampliada.15

Assim, a primeira esfera vincula-se à intimidade, ao segredo, ao não 

divulgado pelo indivíduo, o que pretende guardar “a sete chaves”, e dessa forma, 

o que merece proteção intensa do Estado. 

Abrangidos por essa esfera, por exemplo, os desejos íntimos, a opção sexual, 

os pensamentos subjetivos, o “ensimesmamento”, e também as informações 

genéticas do ser humano, que são seus dados sensíveis.

A segunda esfera refere-se a um aspecto um pouco mais amplo, que exorbita 

o que chamamos de “ensimesmamento”, é aquilo que também é íntimo, porém, 

que talvez seja divulgado para pessoas muito próximas, família principalmente. 

É a esfera da vida privada.

A terceira e última esfera envolve a privacidade, aspecto mais amplo onde 

pode ocorrer a divisão de informações com a pequena esfera social que envolve 

a pessoa, como por exemplo nas relações com amigos e até colegas de trabalho, 

mas sempre com a proteção dessa espécie de privacidade, no sentido de que, 

14 A ação de introjetar-se e de 
ficar concentrado, que se destaca como o 
diferencial por excelência entre o homem e os 
outros seres viventes.
15 ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 360-361.
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16 São em suma, aquelas 
qualidades que se agregam ao homem, 
sendo intransmissíveis, irrenunciáveis, 
extrapatrimoniais e vitalícias, comuns da 
própria existência da pessoa e cuja norma 
jurídica permite sua defesa contra qualquer 
ameaça. O direito objetivo autoriza a defesa 
dos direitos da personalidade, que, por sua 
vez, são direitos subjetivos da pessoa de usar 
e dispor daquilo que lhe é próprio, ou seja, um 
poder da vontade do sujeito somado ao dever 
jurídico de respeitar aquele poder por parte de 
outrem.
17 Código Civil. Art. 21: A vida 
privada da pessoa natural é inviolável, e o 
juiz, a requerimento do interessado, adotará 
as providências necessárias para impedir ou 
fazer cessar ato contrário a esta norma.
18 Constituição Federal. Art. 5º: 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: X – são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;
19 Resolução nº 1.957/2010 do 
Conselho Federal de Medicina. IV - DOAÇÃO 
DE GAMETAS OU EMBRIÕES 2 - Os doadores 
não devem conhecer a identidade dos 
receptores e vice-versa. 3 -Obrigatoriamente 
será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e embriões, bem como 
dos receptores. Em situações especiais, as 
informações sobre doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente 
para médicos, resguardando-se a identidade 
civil do doador.

o que foi contado, ali permanecerá, e a divulgação dos fatos aleatoriamente e 

ilimitadamente poderá afetar o diretamente o à privacidade individual.

Portanto, através da denominada teoria das esferas é possível fazer uma 

delicada distinção entre tais direitos. 

Cumpre salientar que o direito à privacidade surgiu efetivamente nos 

Estados Unidos em 1890, através da publicação do artigo denominado The right 

to privacy, na Havard Law Rewiew, de autoria de Samuel Dennis Warren e 

Louis Dembitz Brandeis, o chamado “Ensaio de WARREN e BRANDEIS” (MORI, 

2001, p. 16), o qual consagrou-se como um meio de tutela da intimidade, a vida 

privada e a privacidade em si.

Os direitos à privacidade, à vida privada e à intimidade, compreendem 

a integridade moral do indivíduo decorrente dos direitos de personalidade 

(TARTUCE, 2007, p. 160)16 elencados no Código Civil17, e são também direitos 

fundamentais pois estão incisos no artigo 5º, X, da Constituição Federal.18

Ocorre que, nos procedimentos de reprodução assistida através das técnicas 

de inseminação artificial heteróloga – com material genético doado por terceiro 

-, vinga a orientação da Resolução nº 1.957/2010 do Conselho Federal de 

Medicina, que determina o sigilo das informações do doador1, ou seja, tutela o 

direito à intimidade do doador19 do material genético.

Essa resolução é aplicada pelo fato de inexistir legislação específica sobre o 

assunto, sendo que, a falta de normas específicas sobre a questão gera situações 

conflituosas e consequentemente insegurança jurídica das partes envolvidas, ou 

seja, do doador, dos pais e da criança. 

Enquanto alguns países não abarcam o direito ao sigilo do doador20, o 

Brasil ainda não possui regramento específico, por isso aplica a Resolução nº 

1.957/2010, que tutela tal direito. Atualmente, vários projetos de lei tramitam 

em nosso país com a finalidade de normatização específica21, porém sofrendo 

restrições e alterações, sem ainda, nenhuma aprovação. 

Mas a questão é: atualmente o direito à intimidade do doador e a 

obrigatoriedade do sigilo de seus dados está estabelecido na Resolução aplicável 

às técnicas de reprodução assistida. Porém, esse direito deve prevalecer sobre 

o direito da criança, ou do ser humano fruto da inseminação heteróloga de 

ter conhecimento a sua ascendência genética, ou seja, de saber a sua origem 

biológica? Haveria a possibilidade de relativização do direito à intimidade do 

doador?

3. O direito à ascendência genética

Certamente cada ser humano possui vinculação com sua origem, seja afetiva, 

registral ou biológica, pois que a maioria das pessoas se sente confortável ao ter 

20 Em países como a Inglaterra e 
a Bélgica, a criança tem o direito legal de 
saber sobre sua história quando atinge a 
maioridade. Disponível em www.sissaude.
com.br Acesso em 30/05/2011.
21 Projeto de Lei nº 2.855/1997 , de 
autoria do Deputado Confúcio Moura; Projeto 
de Lei nº 90/99, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara no qual a criança não poderá ter 
acesso a identidade civil do doador; Projeto 
de Lei n.º 54/02, de autoria do Deputado Luiz 
Moreira, busca transformar a Resolução do 
Conselho Federal de Medicina em lei. Dispõe 
sobre a preservação do sigilo dos envolvidos 
no processo; Projeto de Lei Substitutivo ao 
nº 90/99 (PL nº 1.184/03 ), de autoria do 
Senador Roberto Requião; Projeto de Lei 
nº 120/03: Dispõe sobre a investigação 
de paternidade de pessoas nascidas de 
técnicas de reprodução assistida.Permitindo 
à pessoa nascida de técnica de reprodução 
assistida saber a identidade de seu pai ou 
mãe biológicos; Projeto de Lei nº 4.686/04: 
Introduz art. 1.597-A à Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil, assegurando o direito ao conhecimento 
da origem genética do ser gerado a partir de 
reprodução assistida, disciplina a sucessão 
e o vínculo parental, nas condições que 
menciona; Disponível em www.ghente.
org, acesso em 27/05/2011.Projeto de Lei nº 
2285/2007, conhecido como Estatuto das 
Famílias: Art. 77 - É admissível a qualquer 
pessoa, cuja filiação seja proveniente de 
adoção, filiação sócio-afetiva, posse de 
estado ou inseminação artificial heteróloga, 
o conhecimento de seu vínculo genético, sem 
gerar relação de parentesco. Parágrafo único 
- O ascendente genético pode responder 
por subsídios necessários à manutenção do 
descendente, salvo em caso de inseminação 
artificial heteróloga. Disponível em www.
ibdfam.org.br, acesso em 27/05/2011.
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conhecimento de seus vínculos, inclusive o genético/biológico.

É natural a curiosidade do ser humano ao ver sua imagem refletida no 

espelho, no sentido de questionar de onde vêm os seus traços, a cor dos olhos, o 

formato do rosto, a estrutura corporal, enfim suas características físicas. 

A resposta à indagação: - de onde vim? – é de extrema importância 

para o pleno desenvolvimento da personalidade individual, e esse direito, 

de conhecimento, de acesso à origem, à ascendência genética configura a 

concretização da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2009, p. 12). Nesse 

sentido, Débora Gozzo (S/d):

O direito à identidade genética tem a ver com o direito fundamental de toda e 

qualquer pessoa de saber suas origens, como visto até aqui. Ele encontra amparo 

no art. 1º, III, da Constituição, que institui como um dos pilares do Estado brasileiro 

o princípio da dignidade da pessoa humana. Isto porque, a partir do momento em 

que se garante a alguém o acesso aos dados sobre sua origem genética, ele é 

capaz de se perceber na sua inteireza como ser humano, tendo possibilidade de 

desenvolver livremente sua personalidade.

O direito à ascendência genética está atrelado ao fator constitutivo de 

identidade pessoal do indivíduo, de sua ancestralidade, simplesmente está 

atrelado à vontade de saber quem contribuiu para sua origem biológica, quem 

lhe transmitiu os genes que compõem sua unidade física.

Todas estas questões lucitam discussões a respeito da possibilidade do 

conhecimento da origem genética do ser humano fruto da inseminação 

artificial heteróloga, como forma de possibilitar o desenvolvimento pleno de 

sua personalidade com base na concretização do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Dessa forma, o direito à ascendência genética do ser humano também é 

reconhecido como um direito fundamental, apesar de não constar expressamente 

na Constituição Federal, mas pelo fato de ter como objetivo a efetivação do 

princípio fundamental norteador das regras e demais princípios, ou seja, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Enquanto a criança está numa idade que não lhe permite certas percepções, 

até será possível manter o fato sem questionamento. Porém, a partir do momento 

que surgirem indagações, verdades, explicações, e essa mesma criança se tornar 

adulta, viverá um conflito interno próximo a revolta e poderá partir na busca 

de suas origens.

Mas a necessidade de identificação do genitor biológico não diz respeito 

somente à concretização do direito de personalidade à ascendência genética, 

ou à concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Envolve também outras questões de suma gravidade, como a necessidade 

de conhecimento da origem genética diante de problemas de saúde do indivíduo 
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concebido e também os efeitos em relação aos impedimentos matrimoniais de 

relações incestuosas. 

Primeiramente, muitas doenças, dentre elas, a leucemia, possui como forma 

de tratamento o transplante de medula óssea através da recepção de material 

genético compatível.

Ocorre que, a pessoa afetada pela doença tem maiores chances de 

compatibilidade e de sucesso em relação à intervenção médica com a análise 

do material genético dos parentes biológicos, os quais possuem proximidade em 

relação à cadeia de genes.  

Desse modo, é indiscutível a prevalência não só do direito à ascendência 

genética, mas também de outros direitos fundamentais decorrentes, como o 

direito à saúde e o direito à vida, sobre o direito à intimidade do doador, uma 

vez que a investigação de uma eventual compatibilidade envolveria não só o 

próprio doador como também os outros parentes biológicos.

Isso se torna possível também pelo fato da Resolução nº 1.957/2010 do 

Conselho Federal de Medicina, estabelecer a necessidade de arquivo dos dados 

do doador do material genético.22

Outro argumento de grande importância para a concretização do direito à 

ascendência genética, diz respeito aos impedimentos matrimoniais23, a fim de 

evitar relações incestuosas, entre irmãos, ou entre o pai doador e a filha. 

Os meios atuais de comunicação simplesmente eliminaram toda e qualquer 

distância entre as pessoas, por isso a hipótese de dois irmãos virem a se 

relacionar amorosamente não pode ser descartada, o que justifica de forma 

plausível o acesso à identidade civil do doador. Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama (2001, p. 532-533) assevera:

... a pessoa concebida por inseminação artificial heteróloga (com doador anônimo) 

poderá vir a se unir sexualmente, no futuro, justamente, ao seu pai ou mãe 

biológica, criando a possibilidade da geração de seres com mazelas biológicas 

resultantes de tal união. Também será viável a união entre a pessoa fruto de técnica 

de reprodução assistida e outra, que, apesar de ignorarem, têm laços sanguíneos, 

como ‘irmãos’ biológicos ou genéticos. (...) É mister a preservação de sua condição 

de genitor biológico, tal como ocorre na adoção, com o objetivo de impor-lhe 

restrições no tocante à prática de alguns atos da vida civil, como a constituição da 

união sexual, no futuro, com seu filho biológico.

Uma solução para tal questão seria a possibilidade de restringir a doação 

do material genético a uma única concepção, ou somente a um único casal 

beneficiário, como consta do Projeto de Lei Substitutivo 90/99.24

Contudo, o conhecimento da ascendência ou origem genética pelo indivíduo 

concebido através da inseminação heteróloga, não gera efeitos em relação à 

filiação.

22 Resolução nº 1.957/2010 
do Conselho Federal de Medicina. IV - 
DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES 3 
- Obrigatoriamente será mantido o sigilo 
sobre a identidade dos doadores de gametas 
e embriões, bem como dos receptores. Em 
situações especiais, as informações sobre 
doadores, por motivação médica, podem ser 
fornecidas exclusivamente para médicos, 
resguardando-se a identidade civil do 
doador.4 - As clínicas, centros ou serviços 
que empregam a doação devem manter, de 
forma permanente, um registro de dados 
clínicos de caráter geral, características 
fenotípicas e uma amostra de material celular 
dos doadores.
23 Artigo 1521 do Código Civil: 
Não podem casar: I - os ascendentes com 
os descendentes, seja o parentesco natural 
ou civil; II - os afins em linha reta; III - o 
adotante com quem foi cônjuge do adotado e 
o adotado com quem o foi do adotante; IV - 
os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais 
colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - 
o adotado com o filho do adotante; VI - as 
pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente 
com o condenado por homicídio ou tentativa 
de homicídio contra o seu consorte.
24 DAS DOAÇÕES Art. 12 Haverá 
um registro central de doações e gestações, 
organizado pelo Poder Público com base 
nas informações periodicamente fornecidas 
pelos estabelecimentos que praticam 
Procriação Medicamente Assistida, o 
qual será obrigatoriamente consultado 
para garantir que um mesmo doador só 
origine descendentes para um único par de 
beneficiários.
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A imputação da ascendência biológica não substitui o estado de filiação já 

estabelecido.

No caso de inseminação artificial heteróloga, o que sobressai é a vontade dos 

pais terem um filho e é esse ato volitivo que é considerado para a determinação 

da paternidade.

Cumprida a exigência estabelecida pelo inciso V do artigo 1597 do Código 

Civil, ou seja, se houve prévia autorização do marido para que essa técnica 

de reprodução assistida ocorra, a paternidade é presumida absolutamente, não 

cabendo discussão.

Ainda, o estado de filiação decorrente da inseminação artificial heteróloga 

deve ser estabelecido de acordo com os valores do moderno Direito de Família 

constitucionalizado, como por exemplo, a desbiologização da paternidade, 

conforme entendimento de João Baptista Villela: 

A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, mas um fato cultural. 

Embora a coabitação sexual , de que possa resultar a gravidez, seja fonte de 

responsabilidade civil, a paternidade, enquanto tal, só nasce de uma decisão 

espontânea. Tanto no histórico, como no tendencial,  a paternidade reside antes 

no serviço e no amor que na procriação. As transformações mais recentes por 

que passou a família, deixando de ser unidade econômica, social e religiosa para 

se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, 

imprimiram considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade. Na 

adoção , pelo seu conteúdo eletivo, tem-se a prefigura da paternidade do futuro, 

que radica essencialmente a idéia da liberdade (VILLELA, 2002, p. 71-84).

O direito à ascendência genética não estabelece nova filiação tanto que 

a sentença da ação com essa finalidade é meramente declaratória, sem efeito 

constitutivo. Nesse sentido Maria Berenice Dias (2007, p. 358):

Em síntese, se o autor mantém com alguém- pai registral ou adotivo – um vínculo 

de filiação socioafetiva, gozando da posse do estado de filho, ainda assim pode 

buscar a identificação da verdade biológica. A ação será acolhida e, ao menos em 

parte, a sentença terá meramente conteúdo  declaratório, sem efeitos jurídicos 

outros. Ao autor resta somente a segurança jurídica sobre a relação da paternidade, 

se for adotado, o se estiver registrado por alguém que desempenha o papel de pai. 

Se tem um vínculo de filiação, goza do estado de filho afetivo, já tem pai. Por isso, 

a sentença de procedência não será levada a registro, não se alterando a filiação 

que se consolidou pela convivência. Deve a justiça prestigiar a verdade afetiva. 

A procedência da ação não terá efeitos retificativos junto ao registro civil, mas 

meramente declaratórios da filiação biológica, sem reflexos jurídicos ou de ordem 

patrimonial.

Dessa forma fica clara a distinção entre o estado de filiação e o direito à 

ascendência genética, pois este não está coligado com a presunção da filiação 

ou da parentalidade e vincula-se somente com o direito de personalidade do 

25 O direito ao conhecimento 
da origem genética não está coligado 
necessária ou exclusivamente à presunção 
de filiação e paternidade. Sua sede é o 
direito da personalidade, que toda pessoa 
humana é titular, na espécie direito ávida, 
pois as ciências biológicas têm ressaltado a 
insuperável relação entre medidas preventivas 
de saúde e ocorrências de doenças em parentes 
próximos. Ao mesmo tempo é forte e razoável 
“a idéia de que alguém possa pretender tão 
apenas investigar a sua ancestralidade, 
buscando sua identidade biológica pela razão 
de simplesmente saber-se de si mesmo.



36

II Colóquio  Análise da colisão de direitos fundamentais: O Direito à intimidade e o direito à 

identidade genética e a inseminação artificial heteróloga

VOLUME 1PARTE A

indivíduo, fruto da concepção obtida com material genético doado, o qual 

busca simplesmente saber a sua origem, a sua ancestralidade, inclusive até por 

motivos necessários como saúde ou simplesmente por querer saber (HIRONAKA, 

2000, p. 176).25

 Ainda, conforme assevera Paulo Lobo (2008, p. 204): 

O estado de filiação deriva da comunhão afetiva que se constrói entre pais e filhos, 

independentemente de serem parentes consangüíneos. Portanto, não se deve 

confundir o direito da personalidade à origem genética com o direito à filiação, 

seja genética ou não.

Por fim, entende-se que o indivíduo concebido através de inseminação 

artificial heteróloga não possui qualquer vínculo, - além do genético -, com 

o doador do material biológico, ou seja, não há vínculo de filiação, registral, 

patrimonial ou sucessório, em virtude da parentalidade socioafetiva estabelecida 

e pelo critério volitivo dos pais quando se dispuseram a realizar o procedimento, 

ocorrendo a presunção absoluta do vínculo parental.

4. A solução da colisão entre os direitos fundamentais na inseminação 
artificial heteróloga

Os direitos fundamentais (MORAES, 2006, p. 21)26 são normas que visam a 

tutela da pessoa humana. Tais normas estão positivadas na Constituição Federal 

como resultado de um grande período marcado por lutas e avanços. Nesse 

sentido, Anna Candida da Cunha Ferraz:

Assim, após mais de um milênio de guerras, lutas, conquistas, retrocessos e 

vitórias do pensamento político, filosófico e religioso, os direitos da pessoa 

humana lograra assentar-se via afirmação jurídica em normas sediadas no topo 

da pirâmide jurídica dos Estados: as constituições escritas, documento básico de 

reconhecimento dos direitos fundamentais. 

Com a finalidade de proteção do indivíduo, os direitos fundamentais 

são considerados indispensáveis quando se fala da possibilidade de pleno 

desenvolvimento e proteção da toda pessoa humana.

Em virtude da abrangência em relação a proteção exalada pelas normas de 

direitos fundamentais, pode acontecer que uma pessoa seja titular de um direito 

fundamental ao mesmo tempo que outra também é titular de outro direito 

fundamental que se contrapõem num determinado caso concreto, ou seja, o 

exercício do direito fundamental de um titular impede esse mesmo exercício 

de outro direito fundamental por outrem. Trata-se da colisão entre direitos 

fundamentais.

São direitos fundamentais que se encontram em lados opostos num 

determinado caso concreto, na medida em que, a tutela de um desses direitos 

invade a tutela do outro direito analisado.

26 O conjunto institucionalizado 
de direitos e garantias do ser humano que 
tem por finalidade básica o respeito a sua 
dignidade, por meio de sua proteção contra o 
arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento 
de condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana 
pode ser definido como direitos humanos 
fundamentais.
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Sobre colisão de direitos fundamentais, o entendimento de José Joaquim 

Gomes Canotilho (1991, p. 657):

De um modo geral, considera-se existir uma colisão de direitos fundamentais 

quando o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular colide com 

o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. Aqui não estamos 

diante de um cruzamento ou acumulação de direitos (como na concorrência de 

direitos), mas perante um choque, um autêntico conflito de direitos.

No campo da inseminação artificial heteróloga vislumbra-se a colisão entre 

os direitos fundamentais, da intimidade do doador e da ascendência genética da 

pessoa fruto desse método de concepção. Como resolver tal embate? É o que se 

pretende mostrar adiante.

Como forma de solução dessa colisão surge o critério de proporcionalidade, 

o qual para Luís Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 24) trata-se de:

[...] uma regra de interpretação e aplicação do direito, [...] empregada especialmente 

nos casos em que um ato estatal, destinado a promover a realização de um direito 

fundamental ou de um interesse coletivo, implica a restrição de outro ou outros 

direitos fundamentais. O objetivo da aplicação da regra da proporcionalidade, como 

o próprio nome indica, é fazer com que nenhuma restrição a direitos fundamentais 

tome dimensões desproporcionais. É, para usar expressão consagrada, uma 

restrição às restrições.

Significa que a colisão entre direitos fundamentais não pode gerar a 

impossibilidade de concretização de ambos direitos envolvidos, nem a restrição 

de um dos direitos de forma desproporcional e sem importância justificada. 

Desse modo, o critério de proporcionalidade deve ser aplicado na solução 

da colisão dos direitos fundamentais através de um só pesamento “entre a 

intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da 

realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a 

adoção da medida restritiva.” (SILVA, 2002, p. 48).

Assim, no caso em questão, o critério de proporcionalidade ou sopesamento 

entre os direitos fundamentais conflitantes, deve levar em conta também a 

concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, a possibilidade de exercício do direito ao conhecimento da 

origem genética, da ascendência biológica traduz a efetividade de concretização 

do princípio da dignidade da pessoa humana.

Trata-se de fator preponderante e extremamente influenciador do pleno 

desenvolvimento da personalidade individual, de modo que, a ancestralidade 

tem grande importância para todo ser humano.

Inicialmente, conforme já exposto nesse trabalho, a origem à ascendência 

genética é essencial em várias circunstâncias, como por exemplo no caso de 

doença, onde outro direito fundamental será exercido, ou seja, o direito à saúde,  

27 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 
6º. São direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.
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(direito fundamental social: artigo 6º 27 , Constituição Federal).

Ainda, a fim de se evitar o que a tecnologia tornou possível, isto é, o 

encontro e relacionamento amoroso entre irmãos ou pai e filha.

Porém, o mais importante trata-se da concretização do direito fundamental 

à ascendência genética, e dessa maneira a possibilidade do indivíduo ter 

acesso a informações que compõem a sua personalidade, com o intuito do 

desenvolvimento pleno, sem dúvida, angústia e até revolta. 

Assim, com o pleno conhecimento sobre o que compõe a sua individualidade, 

há a concretização do direito fundamental à origem genética e principalmente, 

o respeito ao princípio também fundamental da dignidade da pessoa humana, 

que deve prevalecer sobre o direito à intimidade, ao sigilo do doador de material 

genético na inseminação artificial heteróloga. 

Conclusão

A evolução em relação às técnicas de reprodução humana traz vários 

questionamentos, entre eles, a situação do indivíduo concebido através de 

inseminação artificial heteróloga, ou seja, com material genético doado (óvulo 

ou sêmen). 

Não há legislação específica acerca do assunto, somente o Código Civil, no 

artigo 1597, V, que autoriza a realização desse tipo de técnica de reprodução 

diante do consentimento do marido que não poderá questionar posteriormente 

tal paternidade, sendo essa absoluta.

Em contrapartida, há a Resolução do Conselho Federal de Medicina 

(1957/2010) a qual determina o dever de sigilo em relação à identidade civil do 

doador de material genético, sendo possível a revelação de algumas informações 

somente entre médicos nos casos excepcionais.

Dessa forma, estabelecido o conflito entre dois direitos fundamentais: o 

direito à ascendência genética do indivíduo fruto da concepção decorrente de 

inseminação artificial heteróloga, e o direito à intimidade, ao sigilo do doador 

de material genético.

Porém, o que não se discute é a determinação da filiação, pois o direito 

à ascendência genética, à ancestralidade, seja por motivo de saúde, seja por 

simplesmente querer saber a origem, não gera efeitos em relação à filiação.

Não haverá a constituição de nova paternidade ou maternidade, prevalecendo 

nesse caso a relação socioafetiva existente. Dessa forma, o exercício do direito à 

ascendência genética gera sentença somente declaratória, sem qualquer natureza 

constitutiva de nova filiação, nem tampouco conseqüências patrimoniais ou 

sucessórias.

Mais um motivo pelo qual se vislumbra a concretização do princípio da 
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dignidade da pessoa humana, pois esse ser humano somente quer ter o direito 

de saber de onde vem, por exemplo, seus traços genéticos, sem contudo qualquer 

interesse patrimonial. 

Ainda, a colisão desses direitos não pode gerar uma ausência de solução, 

na medida em que deverá haver a aplicação do critério de proporcionalidade, de 

sopesamento entre os direitos envolvidos.

Essa proporcionalidade deve levar em conta o que mais será significativo 

em relação à concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, ou seja, a preponderância de um dos direitos que efetivamente enaltece 

a necessidade do sujeito envolvido e a sua dignidade.

Portanto, aplicando o critério de proporcionalidade ou sopesamento, 

vislumbra-se que o direito à intimidade do doador de material genético, e o 

sigilo de seus dados não deve prevalecer sobre o direito à ascendência genética 

do indivíduo fruto desse método de concepção, pois o que está em jogo é o pleno 

desenvolvimento de uma pessoa, a qual somente conseguirá exercê-lo através 

do conhecimento de tudo o que a compõe, inclusive a sua ancestralidade, se 

relacionando dessa forma, diretamente, com a concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise das colisões de direitos fundamentais, 
dos critérios válidos de solução dos conflitos e das possibilidades de controle quanto à 
justificação racional destas decisões nos casos concretos, considerando a teoria da “lei de 
colisão” de Robert Alexy, desenvolvida em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, 
bem como algumas decisões do Supremo Tribunal Federal em direito tributário.
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brasileiro nas soluções de colisões de direitos fundamentais. Conclusões. Referências 
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Introdução

As colisões entre direitos fundamentais e as soluções por meio do modelo 

de sopesamento é tema recorrente na doutrina e tem quotidianamente 

permeado a jurisprudência de nossos tribunais, especialmente a do Supremo 

Tribunal Federal. Questões relacionadas aos diversos conflitos entre normas de 

direitos fundamentais, bem como sobre os critérios que podem ser utilizados 

para estabelecer de que forma, na realidade, é possível encontrar a norma de 

direito fundamental que deve prevalecer, bem como sobre a possibilidade de um 

controle que justifique racionalmente deste enunciado de precedência levando 

a uma reflexão em nosso direito pátrio, especialmente diante de circunstâncias 

que denotam, sobretudo, que em determinadas questões, principalmente quando 

relacionadas aos interesses da arrecadação tributária, tem-se observado a 

predominância de decisões guiadas pela irracionalidade e arbitrariedade.

Esse trabalho tem por finalidade contribuir com o tema a partir de algumas 

reflexões sobre as colisões de direitos fundamentais, a forma de soluções destes 

conflitos e também sobre questões práticas envolvendo decisões do Supremo 

Tribunal Federal.

1. Breves apontamentos sobre a evolução histórica dos direitos 
fundamentais

O presente capítulo não tem a pretensão de aprofundar o tema relacionado 

a evolução histórica dos direitos fundamentais, pois não é o foco do presente 

trabalho. Pretende-se apenas fornecer uma visão introdutória e geral deste 

tema para mostrar a importância que ele vem ocupando no cenário nacional e 

internacional.

Primeiramente, adotamos a terminologia “Direitos Fundamentais” em 

detrimento de outras existentes e também válidas, como por exemplo, “Direitos 

Humanos”, “Direitos Humanos Fundamentais”. A opção é arbitrária para se 

evitar  a problematização a respeito de qual seria a melhor definição, mesmo 

porque esta questão não interfere no desenvolvimento do presente trabalho.

Apesar de Robert Alexy (1999, p. 58) utilizar a terminologia “fundamentais” 

como uma das características que ele denomina como “direitos do homem”, 

a sua definição é bastante esclarecedora. Para o referido autor os direitos do 

homem se distinguem de outros direitos pela combinação de cinco marcas:  (1) 

universais; (2) morais; (3) fundamentais; (4) preferenciais e (5) abstratos.

 Quanto à universalidade, o primeiro aspecto diz respeito à universalidade 

dos titulares e destinatários na medida em que se referem a direitos que cabem 

a todos os seres humanos. O termo homem aqui, numa delimitação mais 

clara, deve ser definido em seu conceito biológico, sem que isso prejudique 

a existência de determinados direitos atribuídos a grupos, comunidades e 
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Estados, cujos titulares, apesar de serem compostos por homens, com esse não 

se confundem. Porém, uma vez que os titulares destes direitos são integrados 

por homens, Robert Alexy (1999, p. 59) entende-se que se trata, nestes casos, 

de um alargamento dos direitos individuais à existência e desenvolvimento 

da personalidade na dimensão da comunidade, admitindo a possibilidade de 

fundamentação de direitos de coletividades como meio para a realização de 

direitos do homem.

São direitos morais na medida em que podem ser, simultaneamente, direitos 

jurídico-positivos, porém, sua validez não pressupõe, necessariamente, sua 

positivação. Basta que a norma que está em sua base valha moralmente, ou 

seja, que possa ser justificada diante de cada um que aceite uma fundamentação 

racional. São também, preferenciais posto que  tais direitos estão em uma 

relação necessária de prioridade com o direito positivo, o qual deve assegurar 

a sua concretização. É um direito fundamental na medida em que sua violação 

ou não-satisfação vai significar, de certo modo, a morte ou sofrimento grave 

ou atinge o núcleo essencial da autonomia. Enquanto abstratos, os direitos do 

homem prescindem de restrições ou limitações para conviver com direitos de 

outrem e também conviver com a conservação e o fomento de bens coletivos, 

cuja decisão sobre quais restrições podem ser admitidas assim como a aplicação 

dos direitos do homem aos casos concretos depende de ponderação (1999, p. 

60-62).  

A evolução histórica dos direitos fundamentais diz respeito, precipuamente, 

à maneira como se deu, em certa medida de maneira universal, a criação e 

a extensão progressiva das instituições jurídicas de defesa da dignidade da 

pessoa humana contra toda forma de violência, exploração e miséria, às quais, 

historicamente, o homem foi submetido.  

É com base no reconhecimento universal da igualdade de respeito entre 

os seres humanos, como sujeito dotado de razão, que não se pode afirmar a 

existência de superioridade uns sobre os outros entre um indivíduo, gênero, 

etnia, classe social, grupo religioso ou nação. Eis aí o desenvolvimento de 

instrumentos de defesa da dignidade da pessoa humana (COMPARATO, 2005, 

p. 1)2.

A questão crucial, considerando essa posição central do homem no mundo, 

passou a ser a necessidade de se dar resposta a uma das indagações fundamentais 

“que é dignidade da pessoa humana”. A outra indagação fundamental, e central 

da filosofia, diz respeito à definição do que seja o homem. 

Evidentemente que definir “o que é o homem” é fundamental para estabelecer 

uma definição de dignidade da pessoa humana, e, consequentemente, ir em 

busca de uma definição do que seja propriamente direito fundamental, haja 

vista serem direitos de que são titulares pessoas humanas.

Todavia essa questão resulta em bem poucos consensos, cuja dificuldade 

2 “(...) a revelação de que todos 
os seres humanos, apesar das inúmeras 
diferenças biológicas e culturais que os 
distinguem entre si, merecem igual respeito, 
como únicos entes do mundo capazes de 
amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É 
o reconhecimento universal de que, em razão 
dessa radical igualdade, ninguém – nenhum 
indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo 
religioso ou nação – pode afirmar-se superior 
aos demais.” (.)
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em se obter uma satisfatória noção do que seja “homem” decorre do fato de 

sua própria complexidade, ou seja, o homem (como gênero) é a criatura mais 

complexa dentre aquelas que habitam o planeta. Toda essa complexidade foi 

responsável pelo surgimento de inúmeras ciências que, ao longo dos tempos, 

procuraram dar uma resposta satisfatória à respectiva indagação, cada qual, 

por sua vez, com uma visão particularizada de acordo com cada um desses 

setores de estudos3.

Não se pode deixar de lembrar o período Axial, compreendido entre 

os séculos VIII e II a.C., período em que conviveram, simultaneamente e 

sem se comunicarem entre si, doutrinadores dos mais importantes de todos 

os tempos, a exemplo de Zaratustra na Pérsia, Buda na Índia, Lao-Tsê e 

Confúcio na China, Pitágoras na Grécia e o Dêutero-Isaias em Israel, e que 

segundo Fábio Konder Comparato (2005, p.  9) “Foi o período axial que se 

enunciaram os grandes princípios e se estabeleceram as diretrizes fundamentais de 

vida, em vigor até hoje”, na medida em que, segundo o autor, foi nesse período 

que, pela primeira vez na História, o homem passa a ser considerado como ser 

dotado de liberdade e razão em sua igualdade essencial, independentemente 

de suas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais, erigindo os 

fundamentos intelectuais voltados à compreensão da pessoa humana e à 

afirmação de direitos universais a ela inerentes.

Evidentemente que todas essas inquietações não surgiram por acaso, 

afinal, a história da humanidade é permeada pela violência, dor física, 

sofrimento moral a que ficaram sujeitas pessoas humanas sob o julgo de 

outras, e que a cada surto de violência e atrocidades a comunidade se 

horrorizava cada vez mais, passando a nascer nas consciências a exigência 

de regras sociais mais dignas para todos.

A eclosão desta consciência dos direitos fundamentais, na perspectiva 

de Fábio Comparato, levando em consideração a limitação do poder político, 

deve ser reconhecida já nos séculos XI e X a. C., com a instituição, por Davi, 

do reino unificado de Israel; seguiu-se às primeiras instituições democráticas 

em Atenas no século VI a. C; também na república romana, bem como na 

idade média com a Declaração das Cortes de Leão de 1.188, sobretudo com a 

Magna Carta de 1215 na Inglaterra até culminar com as declarações Americana 

e Francesa, sendo o marco que representou o registro de nascimento dos 

direitos humanos na História a Declaração americana do povo da Virgínia, de 

1776, fato que marcou, também, o início do constitucionalismo.

Para a compreensão mais detalhada destes temas recomendamos a leitura 

das obras citadas que trataram com profundidade das referidas questões.

 

2. Aspectos históricos e atuais sobre a positivação dos direitos 
fundamentais

3 “Há hoje a Antropologia 
Biológica, a Psicologia, a Social, a Cultural, a 
Econômica, a Política, a Jurídica, a Filosófica 
e a Teológica. Para cada um desses setores 
de estudos antropológicos, temos uma visão 
particular do homem, sem que, na observação 
do cientista Alexis Carrel, se tenha 
encontrado um método capaz de apreendê-lo, 
simultaneamente, no seu conjunto, nas suas 
partes e no seu relacionamento com o mundo 
exterior.” (OLIVEIRA, 2000, p.3.)
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No século XVIII eclodiu um movimento cuja ideia central era impor 

limites ao poder do Estado a fim de assegurar os direitos do homem. Esse 

movimento foi denominado constitucionalismo e para alcançar seu objetivo 

valeu-se de instrumentos como a Constituição escrita, a separação de poderes 

e as declarações de direitos como forma de concretização desse ideal. Dessa 

forma, depois de mais de um milênio de disputas nos campos do conhecimento 

do pensamento político, filosófico e religioso, os direitos da pessoa humana, 

finalmente ganharam relevo em normas que alcançaram o topo da pirâmide 

jurídica dos Estados, cujas constituições escritas revelaram-se como documentos 

básicos dos direitos fundamentais (FERRAZ, 2006, p. 115).

Anna Candida da Cunha Ferraz (2006, p. 116-119) entende que essa forma de 

positivação dos direitos fundamentais, ocupando lugar central nas constituições, 

corresponde à primeira forma de defesa dos direitos de fundamental importância, 

sobretudo porque representou o passo inicial mais relevante para assegurar o 

reconhecimento jurídico destes direitos de permitir, a partir deste divisor de 

águas, a possibilidade de concretização ou de instrumentalização do exercício 

dos direitos fundamentais. A proteção destes direitos representa o grande 

problema da modernidade. 

A autora citada classifica o constitucionalismo em quatro modelos em que 

o primeiro corresponde às declarações de direitos que antecederam às próprias 

constituições dos Estados, citando como exemplo o caso da França, cuja 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 precede à constituição 

de 1791. O segundo modelo é caracterizado pela sucessão das declarações às 

constituições dos Estados, citando como exemplo o que ocorreu nos Estados 

Unidos da América, na ocasião de sua fundação, em que a Constituição é de 

1787, a qual não afirmou, inicialmente, no seu texto constitucional a declaração 

de direitos. Esta veio a ser feita posteriormente, em 1791, com a aprovação das 

dez primeiras emendas à Constituição. O terceiro modelo, já no século XIX, 

é caracterizado em razão da declaração, a proclamação ou a positivação dos 

direitos de passar a integrar os textos constitucionais em forma de tópicos, ainda 

sob a ótica do Iluminismo do século XVIII, voltados aos direitos individuais, a 

exemplo das Constituições do Uruguai de 1830 e da Argentina de 1853. No 

quarto modelo, que representa um desdobramento do anterior, verificado a partir 

de meados do século XX, a característica está no fato de que as declarações de 

direitos vão se constituir em títulos, capítulos iniciais ou mesmo preambulares 

das constituições que nortearem a atuação e organização dos Poderes do Estado, 

com vistas à consagração dos direitos, liberdades e garantias da pessoa humana 

afirmados na carta politica.

Os denominados Direitos Sociais somente foram abrigados nos textos 

constitucionais após as grandes guerras mundiais, bem como somente ao final 

do século XX sob a denominação de rótulo de “direitos individuais ou liberdades 

4 “Somente no início do Século 
XX, particularmente após as grandes guerras 
mundiais, a revolução industrial e outros 
fatores vão as constituições abrigar não apenas 
as liberdades públicas ou os direitos negativos, 
já então despidos de sua conotação ideológica 
originária, também os direitos à prestações 
positivas do Estado – os chamados direitos 
econômicos, sociais e culturais reunidos 
usualmente pela doutrina como ‘direitos 
sociais’, que instrumentalizam o exercício 
dos direitos individuais e que demanda ao 
Estado não apenas o reconhecimento mas 
também a atuação positiva do Estado na 
elaboração de políticas públicas, criação de 
mecanismos e tomada de medidas efetivas 
para disponibilizar o exercício de direitos a 
todos os seres humanos. (...). Já no último 
quartel do Século XX, tende a desaparecer 
na normação positiva de direitos referências 
a o rótulo direitos individuais ou liberdades 
públicas que dão lugar à utilização da 
expressão ‘direitos fundamentais’, inseridas 
nas declarações contemporâneas com o 
significado de direitos da pessoa humana 
positivados numa Constituição.” (FERRAZ, 
2006, p. 119). 
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públicas” que da lugar à denominação “direitos fundamentais”4

No Brasil, a primeira constituição foi a Imperial de 1824, que dispunha em 

seu bojo um catálogo extenso de direitos fundamentais5, reconhecida como uma 

das mais avançadas declarações de direitos do Século XIX, direitos que foram 

mantidos nas constituições posteriores. As constituições que se sucederam, além 

de manter esse núcleo, também promoveram aperfeiçoamentos e ampliações 

que resultaram das ebulições econômico-sociais e de fatores decorrentes das 

transformações políticas, especialmente, com a transformação do Estado Liberal 

em Estado Social, além, é claro, de fatores relacionados aos avanços do direito 

internacional. É importante o registro de que já na Constituição Republicana de 

1891 houve, no Brasil, a introdução do controle difuso de constitucionalidade, 

cujas questões eram levadas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal por 

meio do Recurso Extraordinário. Também merece registro, que a Constituição 

de 1937, com nítido viés autoritário, procurou reduzir a amplitude e o alcance 

dos direitos fundamentais, inclusive com a supressão, no texto constitucional, 

do mandado de segurança (FERRAZ. 2006 p. 121).

O processo de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição 

de 1988 inaugura, no Brasil, o que parte da doutrina constitucionalista vem 

chamando de “neoconstitucionalismo”, iniciado na Europa continental, no 

período pos-guerra. Tem seu marco histórico, na lição de Luiz Roberto Barroso, 

na promulgação da Constituição da Alemanha de 1949 e na criação, neste país, 

do Tribunal Constitucional Federal em 1951, bem como nas constituições da 

Itália de 1947 e depois de Portugal e Espanha (BARROSO, 2005, p. 213.

O marco filosófico é representado pelo denominado pós-positivismo, o qual, 

na verdade, resultou da aproximação de duas grandes correntes do pensamento, 

qual seja, o jusnaturalismo e o positivismo, sendo o primeiro a grande corrente 

que impulsionou as revoluções liberais do século XIII, mas que acabou por ser 

ofuscado pelo segundo que surgiu ao final do século XIX.6

Convém esclarecer que o positivismo jurídico que surgiu na Alemanha no 

final do século XIX não deve ser confundido com o positivismo filosófico, o 

qual surgiu na França, também no século XIX7, neste caso, com Auguste Comte.

Tem estreita relação com a problemática a ser desenvolvida neste trabalho 

as três grandes transformações ocorridas na forma de aplicação do Direito 

Constitucional, as quais compreendidas no que Luíz Roberto Barroso (2005, p. 

215) denomina de marco teórico. Essas três transformações, segundo o autor, 

são assim descritas: a) o reconhecimento da força normativa da Constituição; 

b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova 

dogmática da interpretação constitucional.

A Constituição, como mero documento político, não tinha força vinculante 

quanto à concretização de suas disposições, ficando condicionada à liberdade 

de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador. Com 

5 “(...) assegurava direitos 
individuais (liberdade de expressão do 
pensamento, inclusive pela imprensa, 
liberdade de convicção religiosa e de culto 
conquanto adotasse religião do Estado, 
igualdade de todos perante a lei, abolição 
de açoites, tortura, marca de ferro quente 
e penas  cruéis, exigência de lei anterior e 
autoridade competente para aplicação da 
pena, direito de petição e queixa, inclusive 
o de promover a responsabilização dos 
infratores da Constituição) e adentrava, já, 
no campo das garantias e proteção desses 
direitos, particularmente ao afirmar o direito 
aos socorros públicos e à segurança (...).” 
(FERRAZ, 2006, p. 120).
6 “O jusnaturalismo moderno, 
desenvolvido a partir do século XVI, 
aproximou a lei da razão e transformou-
se na filosofia natural do Direito. Fundado 
na crença em princípios de justiça 
universalmente válidos, foi o combustível das 
revoluções liberais e chegou ao apogeu com 
as Constituições escritas e as codificações. 
Considerado metafísico e anticientífico, o 
Direito Natural foi empurrado para a margem 
da história pela ascensão do Positivismo 
Jurídico, no final do século XIX. Em busca 
de objetividade científica, o positivismo 
equiparou o Direito à lei, afastou-o da 
filosofia e de discussões como legitimidade 
e justiça e dominou o pensamento jurídico 
da primeira metade do século XX. Sua 
decadência é emblematicamente associada à 
derrota do Facismo na Itália e do Nazismo 
na Alemanha, regimes que promoveram a 
barbárie sob a proteção da legalidade. Ao fim 
da II Guerra, a ética e os valores começam a 
retornar ao Direito”. (BARROSO, 2005, p. 214)
7 “A expressão ‘positivismo 
jurídico’ não deriva daquela de ‘positivismo’ 
em sentido filosófico, embora no século 
passado tenha havido uma certa ligação entre 
os dois termos, posto que alguns positivistas 
jurídicos eram também positivistas em 
sentido filosófico: mas em suas origens (que 
se encontram no início do século XIX) nada 
tem a ver com o positivismo filosófico – tanto 
é verdade que, enquanto o primeiro surge na 
Alemanha, o segundo surge na França. A 
expressão ‘positivismo jurídico’ deriva da 
locução direito positivo contraposta àquela 
de direito natural.” (BOBBIO, 2006, p. 15).
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a atribuição da norma constitucional do status de norma jurídica deu-se 

o passo inicial para que referidas normas viessem a ser consideradas como 

dotadas de imperatividade, de caráter vinculativo e obrigatório. Associada a 

essa transformação também está a expansão da jurisdição constitucional, 

impulsionada por um novo modelo inspirado pela experiência norte americana, 

baseado na supremacia da Constituição cuja proteção dos direitos fundamentais, 

a partir de sua constitucionalização, passou a caber ao Poder Judiciário 

(BARROSO, 2005, p. 216). 

No Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, houve 

acentuada expansão da jurisdição constitucional por força da ampliação dos 

mecanismos de acesso à justiça; da conscientização do cidadão sobre os próprios 

direitos, inclusive em decorrência do próprio ativismo judicial como catalizador 

da implementação de políticas públicas; das várias inovações trazidas para o 

nosso controle de constitucionalidade, especialmente a ação declaratória de 

constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

apesar de convivermos com o controle difuso desde a Constituição de 1891 e 

com o controle abstrato genérico desde 1965. Acrescente-se a este fato que a 

Constituição Federal de 1988 reservou à União a maior parte da competência 

legislativa, como se observa de seu art. 22, o qual estabelece a competência 

privativa da União. Decorre desse fato que a quase totalidade dos litígios 

que surgem no seio da sociedade está, de algum modo, albergado por uma 

lei federal passível de questionamento quanto à sua compatibilidade com as 

normas constitucionais a ensejar, em tese, o controle de constitucionalidade, 

o que resulta concretamente na possibilidade de a controvérsia ser levada ao 

conhecimento do Supremo Tribunal Federal.

A terceira grande transformação a que se refere Luiz Roberto Barroso, no 

plano da dogmática jurídica, diz respeito à nova interpretação constitucional, 

cujo exercício requer, além do uso dos métodos tradicionais de interpretação 

do direito – gramatical, histórico, sistemático e teleológico – a utilização de 

outros princípios de natureza instrumental, que são pressupostos lógicos, 

metodológicos ou finalísticos de aplicação destas normas, quais sejam, o da 

supremacia da Constituição, o da presunção de constitucionalidade das normas 

e atos do Poder Público, o da interpretação conforme a Constituição, o da 

unidade, o da razoabilidade e o da efetividade ((BARROSO, 2005, p. 217), aos 

quais acrescentamos, também, o princípio da proporcionalidade hodiernamente 

utilizado com frequência nas soluções que envolvem a colisão e os conflitos 

entre princípios e regras de direitos fundamentais.

A constitucionalização das normas de direitos fundamentais associada 

à expansão da jurisdição constitucional e à necessidade de se atribuir força 

normativa às respectivas disposições de direitos fundamentais com vistas a 

efetiva concretização desses direitos, especialmente no que toca aos direitos 

fundamentais sociais, tem inspirado relevantes estudos doutrinários sobre a 
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problemática que envolve a questão, com reflexos na jurisprudência dos Poderes 

Judiciários de inúmeros países, inclusive o Brasil.

3. As colisões de direitos fundamentais

Na Constituição Federal brasileira de 1988 há um catálogo de direitos 

fundamentais concentrado topograficamente no título II deste documento, bem 

como outras disposições contidas de forma esparsa no texto constitucional, 

inclusive em tratados internacionais regularmente firmados e incorporados ao 

nosso ordenamento jurídico pelo Brasil (SARLET, 2009, p. 223).

A definição de colisão de direitos fundamentais há de ser compreendida 

em dois sentidos: um estrito e outro amplo. Em sentido estrito, essas colisões 

decorrem do próprio exercício ou realização de um direito fundamental, por 

um titular, que enseja consequências negativas sobre direitos fundamentais de 

outros titulares de direitos fundamentais, sejam eles direitos idênticos ou não. 

Em se tratando de direitos idênticos, fala-se em quatro tipos de colisões. 

No primeiro tipo, ambos os direitos fundamentais estão afetados; é possível 

um conflito quando dois grupos pretendem se reunir em um mesmo local, na 

mesma data e horário - no Brasil, um exemplo possível diz respeito às torcidas 

organizadas de futebol rivais quando querem se reunir e elegem o mesmo local 

e horário, de modo que, se isso acontecer, por certo haveria hostilidades e o 

choque seria inevitável. 

No segundo tipo, a colisão se refere ao mesmo direito fundamental, porém, 

de um lado está o direito de defesa e do outro o direito à proteção. Robert Alexy 

(1999, p. 69) cita como caso prático a situação em que se deflagra disparo de 

arma de fogo contra o detentor para salvar a vida do refém detido. A vida do 

refém poderia ser salva com o atendimento das exigências do detentor, porém, 

há uma obrigação do Estado de conferir proteção à totalidade dos cidadãos 

por força de um bem coletivo que é a segurança pública. Desse modo, não 

poderia adotar conduta que estimulasse a tomada de novos reféns. Neste caso, 

portanto, justifica-se o sacrifício da vida do detentor para salvar a vida do 

refém e para garantir a segurança pública. No terceiro tipo, há colisão entre 

direitos fundamentais idênticos que possuem um lado negativo e outro positivo, 

a exemplo do direito de crença. Existe o direito do indivíduo de ter uma crença. 

Bem como, de outro lado, há o direito do indivíduo de não possuir nenhuma, 

bem como o direito de, não possuindo nenhuma crença, ser poupado de sua 

prática. Alexy cita como exemplo o caso da “resolução crucifixo” decido pelo 

Tribunal Constitucional Federal. Neste caso, havia uma determinação do Estado 

alemão no sentido de que em todas as salas de aulas de escolas públicas deveria 

ser colocada uma cruz, atendendo ao direito positivo de crença dos cristãos, 

obrigando a todos, inclusive aos que não fossem cristãos, titulares de um direito 

negativo de crença, de aprender diante deste símbolo. O tribunal, para dissolver 

a controvérsia, decidiu por proibir a colocação de cruzes ou crucifixos em 
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espaços escolares públicos. 

O quarto tipo de colisão, em relação a direitos idênticos, ocorre quando se 

acrescenta ao lado jurídico do direito fundamental um elemento fático, a exemplo 

do que ocorre quando se estabelece em favor de uma parte a possibilidade 

do auxílio, pelo Estado, do financiamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios (gratuidade da justiça). Juridicamente há manifesta desigualdade 

de tratamento entre pobres e ricos, mas no plano da igualdade material essa 

medida é necessária para se evitar que fique prejudicada a possibilidade de 

concretização dos direitos fundamentais em razão da capacidade financeira de 

seus titulares (ALEXY, 1999, p.70). 

Pode ocorrer, ainda, a colisão entre direitos fundamentais diferentes 

de titularidades diferentes. Alexy cita o exemplo da denominada “resolução 

soldados-são-assassinos”, em que foi considerada inconstitucional a sentença 

condenatória de pacifistas que qualificaram soldados de assassinos, havendo 

colisão do direito à liberdade de manifestação e opinião com o direito de 

personalidade geral que inclui a proteção à honra dos soldados (ALEXY, 1999, 

p.70-71). 

As colisões de direitos fundamentais em sentido amplo, por sua vez, resultam 

da colisão entre direitos fundamentais com bens coletivos, tais como meio 

ambiente e saúde. Tais colisões se dão de várias ordens, a exemplo do direito 

de propriedade ao conflitar com o direito a um meio ambiente ecologicamente 

sustentável, ou mesmo com relação à exigência da necessária destinação social 

da propriedade. Alexy (1999, p.71) cita o exemplo a indústria de tabaco que, 

por dever legal, deve colocar advertências sobre prejuízos à saúde em seus 

produtos, resultante de uma intervenção na liberdade de exercício profissional 

dos produtores de tabaco, que é um direito fundamental. Este exemplo é 

perfeitamente aplicável ao direito brasileiro, pois aqui também vigora referida 

obrigatoriedade. Outro exemplo de colisão desta natureza que ocorre no Brasil 

diz respeito à proibição de fumar em locais fechados em que se verifica a colisão 

entre um direito individual consistente na liberdade geral individual, neste caso 

a de fumar, com um bem coletivo das pessoas em geral, especialmente não 

fumantes, de não submeterem-se, indiretamente, aos efeitos do tabaco, por uma 

questão eminentemente de risco à saúde pública. 

Outra colisão do tipo ora discutido, sendo uma das mais importantes, diz 

respeito à atividade estatal de instituição e arrecadação de impostos. Não se 

discute, evidentemente, que o Estado tem uma missão a cumprir consistente 

nos postulados do Estado de Direito Social, o que demanda a arrecadação de 

recursos financeiros para a realização deste postulado.  Por outro lado, como se 

revela uma praxe corriqueira no Brasil, o exercício da competência tributária 

pelos entes tributantes não raro extrapola os limites constitucionalmente 

estabelecidos obrigando os contribuintes a suportarem uma carga tributária 

em desconformidade com os postulados constitucionais. Por vezes, em 
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casos concretos, verifica-se a declaração de inconstitucionalidade da norma 

em questão. Cite-se, como exemplo, o julgamento em que foram declarados 

inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91 que previam prazo decenal 

para a constituição do crédito relativo à contribuição previdenciária, quando 

este prazo deveria ser qüinqüenal, por força do art. 146, III, b, da Constituição 

de 1988, e do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face 

do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69.  Não obstante declarados 

inconstitucionais os dispositivos legais mencionados, admitiu-se a modulação 

de efeitos da decisão prolatada para considerar legítimos os recolhimentos do 

tributo, sob a égide da lei inconstitucional, feitos por quem não questionou 

administrativa ou judicialmente a tributação até a data da prolação da decisão. 

As colisões de direitos fundamentais, em matéria tributária, são bastante 

complexas. Por exemplo, na decisão do Supremo Tribunal Federal que modulou 

os efeitos para admitir a legitimidade dos recolhimentos do tributo declarado 

inconstitucional feito por contribuintes que não ajuizaram demandas até a data 

da decisão verifica-se colisão entre o direito fundamental do contribuinte de 

não ser submetido ao recolhimento de tributo criado por lei inconstitucional 

(art. 150, I da CF); seu direito fundamental de propriedade e de liberdade; seu 

direito de não receber tratamento desigual em relação a outros contribuintes 

que estejam em situação equivalente (art. 150, II, da CF), neste caso em relação 

aos contribuintes que foram dispensados do pagamento do tributo pela decisão 

judicial, direitos estes que colidiram, também, com direitos sociais, uma vez 

que parte da arrecadação tem por escopo a prestação de serviços públicos 

em geral e a determinação da obrigação de devolver o tributo recolhido, em 

sua integralidade, poderia comprometer os recursos financeiros do estado e o 

cumprimento de sua finalidade social. 

A decisão apoiou-se no postulado da segurança jurídica de preservar a 

saúde financeira do Estado. Evidentemente que é perfeitamente sustentável 

a argumentação em sentido contrário, porém, essa questão será analisada 

oportunamente. Enfim, diante de todas as possibilidades de colisões entre direitos 

fundamentais, a falta de um escalonamento que permitiria estabelecer prima 

facie a hierarquia e com isso a precedência entre princípios relativos a direitos 

fundamentais, bem como pelo fato de que, segundo Robert Alexy (ALEXY, 

1999, p.68), não é possível conceber um catálogo de direitos fundamentais sem 

que haja colisão entre estes direitos, os critérios enunciados, que se referem às 

regras tradicionais da interpretação jurídica, encontram aí seus limites para 

solucionar, nos casos concretos e complexos, os inúmeros conflitos que derivam 

da aplicação das normas de direitos fundamentais aos casos reais. 

A questão que se coloca, portanto, é saber quais seriam os critérios e 

condições válidas para solucionar os casos de colisão entre direitos fundamentais 

que permitiriam um controle racional das decisões sobre os conflitos, no caso 

concreto, eliminando o intucionismo e a pura discricionariedade e arbitrariedade 

do aplicador das normas de direitos fundamentais. 
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Um modelo que propõe a solução para as colisões entre direitos fundamentais 

é o da “lei de colisão” desenvolvido por Robert Alexy em sua Teoria dos Direitos 

Fundamentais (2001), do qual passaremos a analisar adiante.

Robert Alexy (2001, p. 85) concebe as normas de direitos fundamentais como 

princípios e regras, cuja diferenciação, além de ser a base da fundamentação 

no âmbito dos direitos fundamentais, é também um caminho para a solução de 

problemas centrais referentes à dogmática a esses direitos. As normas de direitos 

fundamentais, não raro, são caracterizadas como princípios e, com menos 

frequência, são utilizadas como valores, objetivos, fórmulas abreviadas, regras 

sobre ônus argumentativos, de modo que falta distinção precisa e sistemática 

entre regras e princípios.

Para Alexy (2001, p. 90), “(...) princípios são normas que ordenam que algo 

seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes. (...) são, por conseguinte, mandamentos de otimização (...).”

Isso significa que os princípios dão ensejo à satisfação em grau variado, a 

depender das possibilidades fáticas e jurídicas. No caso das regras “(...) são normas 

que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas (...). (...) contém, portanto, determinações no 

âmbito daquilo que é fática ou juridicamente possível.” (ALEXY, 2001, p. 91). Nesse 

aspecto, as normas se revelam como princípios e comportam satisfação em grau 

variado, de modo que a distinção entre princípios e regras não é uma distinção 

de grau, mas uma distinção qualitativa. Como exemplo destas regras o autor 

cita as prescrições que se referem às condutas imprudentes. Tais prescrições não 

exigem que se cumpra no grau máximo de cuidado, mas num determinado grau, 

cujas dúvidas nos casos individuais serão decididas analisando-se, na verdade, 

se o grau de cuidado exigido pela norma foi satisfeito. Essa distinção, para 

Alexy, assemelha-se àquela proposta por Ronald Dworkin.

A diferença entre princípios e regras se torna mais clara nos casos de 

colisões entre princípios e nos conflitos entre regras, pois é a forma de solução 

destes conflitos que as distinguem. A solução para o conflito de regras prescinde 

da introdução, em uma das regras, de uma cláusula de exceção a eliminar o 

conflito ou declarar inválida uma das regras em conflito. Um exemplo, que 

também pode servir ao direito brasileiro, é o conflito entre a regra1: que proíbe 

o aluno deixar a sala de aula antes de soar o sinal no final da aula e regra 2: 

consistente no dever de deixar a sala de aula quando soar o alarme de incêndio. 

Uma vez que soar o alarme de incêndio antes de soar o sinal do final da aula 

haverá um conflito entre as regras, pois as duas não podem ser satisfeitas ao 

mesmo tempo, já que encerram dois juízos de dever-ser contraditórios. A regra 

2 funciona, portanto, como uma cláusula de exceção à regra1. Se esse critério 

não fosse possível, uma das regras haveria de ser declarada inválida aplicando-

se os critérios de solução de antinomias (temporal, especialidade, hierárquico).

Por sua vez, a colisão entre princípios deve ser solucionada de forma diversa. 
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Se algo é proibido de acordo com determinado princípio e de acordo com outro 

é permitido, um deles há de ceder sem que isso implique na invalidade do 

princípio preterido ou na inclusão de uma cláusula de exceção. Isso, no caso 

concreto, significa dizer que um dos princípios tem peso maior que o outro, ou 

seja, enquanto que os conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, 

as colisões entre princípios ocorrem no plano da dimensão do peso (ALEXY, 

2001, p. 94).

A solução para os conflitos entre princípios, de acordo com a lei de colisão 

de Robert Alexy, se dá por meio do sopesamento entre os interesses em conflito, 

de modo a definir qual dos interesses, abstratamente no mesmo nível, tem maior 

peso no caso concreto e, em razão disso, deva prevalecer sobre o outro de 

acordo com o princípio da proporcionalidade. 

A fórmula da lei de colisão é expressa, segundo o autor, da seguinte forma: 

(P1 P P2) C, sendo P1 o princípio que tem precedência sobre P2; P é a relação 

de precedência; C é a condição de uma relação de precedência. É importante 

destacar que C tem um duplo papel significando a relação de precedência 

e, também, o pressuposto do suporte fático de uma regra R, regra esta que 

representa a consequência jurídica do princípio precedente, representada pela 

fórmula C       R (ALEXY, 2001, p. 98-99).

 É necessário, ademais, estabelecer a distinção entre o caráter prima facie 

das regras e dos princípios. Diz-se prima facie aquilo que exige que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes, ressaltando-se que os princípios não induzem a mandamentos 

definitivos. Já no caso das regras, estas exigem que algo seja feito exatamente 

tal como por elas ordenado. Porém, a regra perderá seu caráter definitivo quando 

houver uma inclusão de uma cláusula de exceção. Neste ponto Alexy vai dizer 

que o modelo de Ronald Dworkin é muito simples, para quem as regras somente 

se aplicam de forma “tudo ou nada” e os princípios contém apenas razões que 

indicam uma direção, mas não tem como consequência necessária uma decisão 

(ALEXY, 2001, p. 98-99).

Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao princípio da dignidade 

humana como direito absoluto. Na verdade, para Robert Alexy (2001, p. 118-

119), a dignidade da pessoa humana tem apenas a impressão de um caráter 

absoluto, cuja razão para isso decorre do fato da norma da dignidade humana 

ser tratada em parte como regra e em parte como princípio. Quando ela é tratada 

como regra é perceptível quando não se questiona se ela prevalece sobre outras 

normas, mas sim se houve violação ou não da regra da dignidade. Em outras 

palavras, a dignidade humana, enquanto princípio sujeitar-se-á ao sopesamento 

com outros princípios cuja precedência será determinada de acordo com as 

condições de cada caso. Já como regra, cujo conteúdo é determinado pela 

relação de preferência do princípio da dignidade, terá a norma da dignidade 

humana caráter absoluto.
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Para a solução dos casos concretos é imprescindível, ademais, utilizar-

se do princípio da proporcionalidade. A ideia de sopesamento impende 

considerar dois modelos: o modelo decisionista e o modelo fundamentado. No 

modelo decisionista aquele que sopesa teria a possibilidade de seguir única e 

exclusivamente suas convicções subjetivas, de modo que o estabelecimento da 

preferência condicionada de um princípio em face de outro se daria de forma 

intuitiva. Parece-nos que esse modelo implica em certo comprometimento da 

segurança jurídica, uma vez que a solução do caso concreto se desvincula de 

uma justificação racional necessária. Já o modelo fundamentado, por sua vez, 

vai distinguir o processo psíquico que conduz à definição do enunciado de 

preferência e de sua fundamentação, permitindo que se ligue o postulado da 

racionalidade do sopesamento à fundamentação do enunciado de preferência8.

4. A atuação do poder judiciário brasileiro nas soluções de colisões de 
direitos fundamentais

No Brasil é inegável que a Constituição Federal vale na exata medida 

da interpretação que lhe confere o Supremo Tribunal Federal, ou seja, é 

constitucional aquilo que o Supremo diz que é. Acresça-se a isso o fato de 

que direitos fundamentais ocupam hierarquicamente o escalão mais alto do 

ordenamento jurídico e tem-se entendido que são dotados de força normativa 

que vinculam todos os três poderes da República, inclusive quando a vinculação 

em face do legislativo é controlada judicialmente, o que torna tal vinculação 

justiciável como se constata com o crescente ativismo judicial.

Se isso deve ser tido como algo bom ou ruim, por certo não há um consenso 

em favor de uma destas posições. Porém, é fato que o aumento das demandas 

que visam a implementação de políticas públicas por meio de decisão judicial 

denota, de um lado, o descrédito do cidadão em face do poder legislativo e 

do executivo e, de outro, o crescente ativismo judicial como uma alternativa 

que tem se mostrado eficaz na solução de problemas que, em tese, estariam no 

âmbito das opções políticas dos outros poderes. 

O grande problema, diz respeito ao controle das decisões judiciais nos casos 

concretos. Embora, como foi visto, o processo de sopesamento possa ser um processo 

de certo modo racional, não se pode perder de vista que as normas de direitos 

fundamentais são estruturalmente e semanticamente abertas, além, é claro, de sua 

natureza principiológica, o que implica, por certo, a necessidade de sopesamento. 

O sopesamento, por sua vez, embora resultante deste processo racional, 

não conduz necessariamente a uma única solução para cada caso concreto, o 

que sempre dependerá de valorações que não são controláveis no âmbito deste 

procedimento, ou seja, o sopesamento é um procedimento aberto e esta abertura 

conduz a uma abertura do sistema jurídico substancialmente determinado pelas 

normas de direitos fundamentais.

8 “(...) um sopesamento é racional 
quando o enunciado de preferência, ao qual 
ele conduz, pode ser fundamentado de forma 
racional.” (ALEXY, p. 165).
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Do material normativo preexistente não se pode deduzir diretamente as 

valorações necessárias exigidas nos casos minimamente problemáticos, de 

modo que a racionalidade do discurso jurídico passa a depender da possibilidade 

de controle racional das valorações adicionais necessárias para a solução das 

questões, o que seria possível no âmbito da teoria da argumentação jurídica. 

É extremamente oportuna a crítica de Habermas, citada pelo próprio Robert 

Alexy, ao modelo de princípios baseado na tese da otimização na medida em 

que esse modelo retira a força dos direitos fundamentais, os quais passam a ser 

flexibilizados, especialmente no que tange à possibilidade de juízos irracionais, 

ou realizados de forma arbitrária ou irrefletida.9

No que se refere à atuação do Supremo Tribunal Federal não é possível 

identificar um modelo que permita, com segurança, aferir os critérios de 

racionalidade adotados nos julgamentos de determinadas questões. De um lado 

o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões revolucionárias, a exemplo 

do julgamento da utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas 

científicas e também quando decidiu sobre a demarcação contínua de áreas 

indígenas da Raposa Serra do sol localizada no estado de Roraima; sobre o 

direito de greve dos servidores públicos, ou no recente julgamento em que se 

reconheceu a união estável homoafetiva, entre outros, com intrincadas questões 

relativas a direitos fundamentais. 

Por outro lado, há julgamentos que preocupam sobremaneira a comunidade 

jurídica em geral a exemplo do que ficou consignado no julgamento do RE 

363889, realizado em 02/06/2011, de relatoria do Min. Dias Toffoli, em que foi 

admitida a produção de prova consistente no exame de DNA desconsiderando 

ação anteriormente julgada improcedente por insuficiência de provas a qual já 

havia transitado em julgado. A última barreira da segurança jurídica representada 

pela imutabilidade da coisa julgada foi sepultada neste julgamento que lançou 

uma nuvem nebulosa de incertezas sobre as expectativas quanto à segurança 

nas relações jurídicas em geral, embora a relativização da coisa julgada seja um 

tema atual.

Em matéria tributária, historicamente o Supremo Tribunal Federal tem 

atuado, de certo modo, de forma tendenciosa e sensível aos interesses do governo. 

São inúmeros os exemplos, mas fiquemos, por hora, com aquele extraído 

do julgamento da constitucionalidade da revogação da isenção da COFINS 

incidente sobre a sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos 

ao exercício de profissão legalmente regulamentada, proferido no Recurso 

Extraordinário de nº 377.457/PR10. O que surpreendeu neste julgamento não 

foi o reconhecimento da questão atinente à constitucionalidade da revogação 

da isenção, que havia sido outorgada pela lei complementar nº LC 70/91, pela 

lei ordinária de nº 9.430/96, isto porque a justificação se deu racionalmente 

na medida em que reconheceu-se não haver hierarquia entre lei ordinária e lei 

complementar, de modo que a outorga de isenção não era matéria sob reserva 

9 “Se princípios estabelecem 
valores que devem ser realizados de forma 
ótima, e se a medida da satisfação desse 
mandamento de otimização não pode ser  
obtida a partir da própria norma, então, a 
aplicação desses princípios no âmbito do 
faticamente possível exige uma qualificação 
orientada por finalidades”. Essa “qualificação 
orientada por finalidades” implicaria a 
possibilidade de que “direitos individuais 
sejam, em alguns casos, sacrificados em 
favor de finalidades coletivas”. Com isso, no 
entanto, os direitos fundamentais perderiam 
a sua solidez, que só pode ser garantida 
por meio de uma estrutura estritamente 
deontológica, ou seja, pela estrutura de 
regras. O caráter principiológico derrubaria 
um “muro protetor”: “Se, nos casos de colisão, 
todas as razões puderem adotar o caráter 
de argumentos definidores de finalidades, 
derruba-se então aquele muro protetor que 
uma compreensão deontológica das normas 
jurídicas introduz no discurso jurídico”. E o 
sopesamento de direitos fundamentais não 
ameaçaria apenas a sua força em geral. Ele 
implicaria também o risco de que os direitos 
fundamentais fossem vítimas de “juízos 
irracionais”, pois não haveria nenhum 
parâmetro racional para esse sopesamento: 
“como faltam parâmetros racionais para 
tanto, o sopesamento é realizado ou de forma 
arbitrária ou irrefletida, baseado em standars 
e hierarquias sedimentados”. Em resumo: em 
primeiro lugar, os direitos fundamentais são 
flexibilizados, ao serem transformados em 
mandamentos de otimização; depois, ficam 
ameaçados de desaparecer no turbilhão do 
sopesamento irracional. (ALEXY, 2011, p. 
575-576).
10 RE 377457 / PR – PARANÁ - 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a):  
Min. GILMAR MENDES - Julgamento:  
17/09/2008 - Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno.
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a esta. Desse modo, poderia ter sido revogada como de fato foi, por uma lei 

ordinária. Sob o aspecto da justificação racional da decisão sobre a matéria 

de mérito não se pode negar a solidez da tese que embasa o julgamento. A 

surpresa, por sua vez, adveio da negativa ao pedido de modulação dos efeitos 

daquela decisão.

Cumpre destacar que a questão já estava pacificada na jurisprudência dos 

demais tribunais no sentido de que não era possível a revogação da aludida 

isenção por meio de lei ordinária. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já 

havia editado a súmula 276 neste mesmo sentido, a qual continha a seguinte 

redação: “As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas 

da Cofins, irrelevante o regime tributário adotado.” 

Evidentemente que as decisões judiciais são normas criadas para o caso 

concreto e objetivam, além da solução jurídica do conflito, conferir estabilização 

das expectativas normativas sendo de fundamental importância para a segurança 

das relações jurídicas e da proteção da confiança.  Aliás, para Niklas Luhmann 

as normas reputam-se expectativas de comportamento estabilizadas em termos 

contrafáticos como expressão e função do símbolo “dever-ser”11.

Desse modo, pesava sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que 

negou a modulação de efeitos em favor dos contribuintes o fato de que o 

próprio Poder Judiciário já havia pacificado a questão em sua jurisprudência 

e criado a expectativa normativa em favor dos contribuintes em torno da 

impossibilidade de revogação da isenção. Com efeito, os comportamentos dos 

contribuintes em geral, no sentido de não recolherem a contribuição, por anos, 

foram determinados, precipuamente, pela estabilização jurídica proporcionada 

pelas decisões dos tribunais, cuja mudança abrupta de toda a jurisprudência que 

se formou até então, tal como ocorreu na decisão do Supremo Tribunal Federal, 

deveria vir acompanhada de substanciosa fundamentação apoiada em razões 

racionalmente justificadas, especialmente quanto aos efeitos deletérios de uma 

aplicação retroativa desta decisão.  

          Contudo, e ao contrário do que se poderia esperar, apesar de 

vários ministros, especialmente o Min. Celso de Mello12, terem levantado razões 

e ponderações de tamanha racionalidade no sentido do deferimento da medida, 

tais objeções foram ignoradas pela maioria do colegiado, ficando vencidos 

os Min. Menezes Direitos, Eros Grau, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e 

Carlos Britto.

Podemos citar, como outro exemplo em matéria tributária, o julgamento do 

Recurso Extraordinário 556.664/RS13 em que foram declarados inconstitucionais 

os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que previa prazo decenal para a constituição 

do crédito relativo à contribuição previdenciária, quando esse prazo deveria 

ser qüinqüenal, por força do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do 

parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 

11 “Sendo assim, as normas são 
expectativas de comportamento estabilizadas 
em termos contrafáticos. Seu sentido implica 
na incondicionalidade de sua vigência na 
medida em que a vigência é experimentada, 
e portanto também institucionalizada, 
independentemente da satisfação fática 
ou não da norma. O símbolo do “dever 
ser” expressa principalmente a expectativa 
dessa vigência contrafática, sem colocar 
em discussão essa própria qualidade – aí 
estão o sentido e a função do “dever ser”.” 
(LUHMANN, 1983, p. 57. 

12 “(...). Ao proferir meu voto em 
referidos julgamentos plenários, manifestei-
me favoravelmente à pretendida modulação 
dos efeitos da decisão emanada desta Suprema 
Corte, consideradas as circunstâncias do caso 
então examinado. A minha compreensão 
em torno desse tema apoia-se em razões 
de segurança jurídica, a justificar a adoção 
dessa medida excepcional.  Como se sabe, o 
E.Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas 
decisões que preferiu sobre a matéria 
objeto do presente litígio, veio a sumular 
em 2003, o entendimento jurisprudencial 
daquela alta Corte Judiciária, fazendo-o nos 
termos constantes da súmula 276/STJ, nesta 
reconhecendo que “As sociedades civis de 
prestação de serviços profissionais são isentas 
da Cofins, irrelevante o regime tributário 
adotado”. Essa diretriz jurisprudencial, 
consolidada na súmula 276/STJ, veio a 
prevalecer no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça após ampla discussão sobre a 
controvérsia jurídica em questão. Esse dado, a 
meu juízo, assume extrema importância, pois 
coloca em pauta a questão relevantíssima 
da segurança jurídica, que há de prevalecer 
nas relações entre Estado e o contribuinte, 
em ordem a que as justas expectativas deste 
não sejam frustradas por atuação inesperadas 
do Poder Público, como sucederia em 
situações, como a ora em exame, em que se 
registra clara ruptura de paradigmas, com 
a prolação de decisão que evidentemente 
onera a esfera jurídica do sujeito passivo da 
obrigação tributária. Não se desconhece que, 
na cláusula constitucional que contempla o 
direito à segurança, inclui-se a positivação 
do direito a segurança jurídica, sob pena de 
se ignorar, com grave lesão aos cidadãos, o 
atributo da previsibilidade das ações estatais, 
que norteia e estimula a adoção de padrões 
de comportamento por parte das pessoas 
em geral (e dos contribuintes em particular). 
Os cidadãos não podem ser vítimas da 
instabilidade das decisões proferidas pelas 
instâncias judiciárias ou das deliberações 
emanadas dos corpos deliberativos. Assume 
relevo, desse modo, a asserção segundo a qual 
“o princípio da segurança jurídica supõe que 
o direito seja previsível e que as situações 
jurídicas permaneçam relativamente 
estáveis”. (...).” (Trecho do voto do Relator, 
Min. Celso de Mello, no julgamento do RE 
587.604-AgR/PR)
13 RE 556664 / RS - RIO GRANDE 
DO SUL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
- Relator(a):  Min. GILMAR MENDES - 
Julgamento:  12/06/2008 - Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno.
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18 da Constituição de 1967/69.  Não obstante declarados inconstitucionais os 

dispositivos legais mencionados, admitiu-se a modulação de efeitos da decisão 

prolatada para considerar legítimos os recolhimentos do tributo efetuados sob 

a égide da lei inconstitucional, por quem não questionou administrativa ou 

judicialmente a tributação até a data da prolação da decisão. 

A questão é problemática porque suscitam inúmeras indagações como, por 

exemplo, se é possível ao Supremo Tribunal Federal, por meio da modulação 

de efeitos de suas decisões, deixar de observar cláusula pétrea consubstanciada 

na garantia da legalidade, que é um direito fundamental de todos os cidadãos, 

particularmente dos contribuintes, em matéria tributária, previsto no art. 150, 

inciso I, da Constituição Federal, que institui vedação expressa à possibilidade 

de majoração ou a exigência de tributo senão em virtude de lei constitucional. 

Neste mesmo caso, o Supremo Tribunal Federal, com a modulação, também 

afastou outro princípio fundamental considerado como cláusula pétrea, qual seja, 

o princípio da isonomia previsto no inciso II, do art. 150 da Constituição Federal, 

que veda expressamente a dispensa do tratamento desigual a contribuintes que 

se encontrem em situação de equivalência. De fato, parece-nos que não há 

fundamento constitucional que autorize o discrímen entre os contribuintes que 

pagaram o tributo exigido por norma declarada inconstitucional sem reclamar, 

e aqueles que resolveram questionar a cobrança, pois todos estiveram, de fato, 

em situação equivalente de sujeição à exação inconstitucional.

Entre os exemplos trazidos neste trabalho, em matéria tributária, é 

importante o registro de que as decisões do Supremo Tribunal Federal foram 

favoráveis ao governo no que tange à modulação dos efeitos. Destaque-se que 

de um lado, no caso sobre a discussão a respeito da isenção da Cofins, negou-

se a modulação de efeitos em detrimento dos contribuintes que acreditaram 

na jurisprudência pacificada pelo Poder Judiciário, referendada pelo STJ na 

súmula 276 e, com referência nela, pautaram suas condutas e ainda assim foram 

penalizados. A decisão do STF, neste caso, não foi de inconstitucionalidade na 

medida em que se reconheceu a constitucionalidade da norma questionada, 

porém, a jurisprudência havia pacificado o entendimento em sentido contrário, 

ou seja, que a revogação seria inconstitucional. Com a decisão do STF, sem a 

modulação de seus efeitos, os contribuintes ficaram sujeitos à exigência do 

tributo não recolhido durante o período em que moldaram suas condutas por 

força da expectativa normativa criada pela jurisprudência infraconstitucional 

de que o tributo não era devido. 

Já em relação à contribuição previdenciária, houve declaração de 

inconstitucionalidade e a decisão, se não houvesse modulação, obrigaria o 

Estado a devolver o que cobrou indevidamente, respeitado o prazo prescricional 

para restituição. Porém, a colenda Corte atribuiu a modulação de efeitos para 

considerar legítimos os recolhimentos feitos sem contestação até a data da 

decisão preferida. Em resumo, penalizou-se, novamente, o contribuinte que 
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depositou sua confiança no legislador ordinário e não contestou a norma jurídica 

em vigor, além do fato de que a jurisprudência, sobre esse tema, historicamente 

foi vacilante14. 

O que se conclui dos casos analisados em matéria tributária é que se nas 

decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, como ocorreu nos casos 

concretos aqui trazidos, forem admitidas todas as razões como caráter de 

argumentos definidores de finalidades destituídas das justificativas racionais, 

põem-se em risco a efetividade e a concretização dos direitos fundamentais, pois, 

como afirmou Habermas, derruba-se o muro protetor consubstanciado numa 

compreensão das normas de direitos fundamentais em seu sentido deontológico.

5. Conclusões

A positivação dos direitos fundamentais ocupando lugar central nas 

constituições representou o passo inicial mais relevante para assegurar o 

reconhecimento jurídico destes direitos e a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, por vários fatores, houve acentuada expansão da jurisdição 

constitucional.

As disposições de direitos fundamentais passaram a ter efeitos normativos 

e, consequentemente, a exigir efetiva concretização. Com a concretização 

surgiram os problemas das colisões entre estes direitos, cujo problema central 

passou a ser o modo de solução destes conflitos.

O método de solução adotado no direito brasileiro tem se amparado no 

modelo desenvolvido por Robert Alexy, com a aplicação do princípio da 

proporcionalidade consistente na ponderação de bens e interesses que, em nosso 

entendimento, mostra-se satisfatório a solucionar os conflitos entre normas de 

direitos fundamentais. Porém, as particularidades de nosso direito exigem certa 

reflexão, sobretudo quanto aos critérios de justificação racional das decisões 

do Poder Judiciário, especialmente as decisões do Supremo Tribunal Federal, 

critérios estes que não estão sujeitos a nenhum controle subjetivo, pois quaisquer 

razões são admissíveis em caráter de argumentos.

Nas decisões do Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, ao menos 

nos casos concretos aqui trazidos, quanto às soluções de colisões de direitos 

fundamentais, na medida em que todas as razões podem adotar o caráter de 

argumentos definidores de finalidades, coloca-se em risco aquele muro protetor, 

de que falou Habermas, que uma compreensão deontológica das normas jurídicas 

introduz no discurso jurídico. O sopesamento nas colisões referidas, nos casos 

analisados, acaba por ameaçar a força em geral dos direitos fundamentais diante 

do risco constante em que é vítima de juízos irracionais, pois não há nenhum 

parâmetro racional no sopesamento que é realizado ou de forma arbitrária ou 

irrefletida.

14 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL. 
CRÉDITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988. PRAZO DECADENCIAL 
QUINQUENAL. 1. São cabíveis embargos 
declaratórios para a correção de erros 
materiais que estejam a gravar a decisão. 
2. “1. O prazo prescricional, no que tange 
às contribuições previdenciárias, foi 
sucessivamente modificado pela EC n.º 
8/77, pela Lei 6.830/80, pela CF/88 e pela 
Lei 8.212/91, à medida em que as mesmas 
adquiriam ou perdiam sua natureza de tributo. 
Por isso que firmou-se a jurisprudência 
no sentido de que ‘o prazo prescricional 
das contribuições previdenciárias sofreram 
oscilações ao longo do tempo: a) até a EC 
08/77 - prazo qüinqüenal (CTN); b) após a EC 
08/77 - prazo de trinta anos (Lei 3.807/60); 
e c) após a Lei 8.212/91, prazo de dez anos.’  
2. ‘São inconstitucionais o parágrafo único 
do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e 
os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que 
tratam de prescrição e decadência de crédito 
tributário’. (Súmula Vinculante nº 8 do 
STF)  3. O prazo decadencial, por seu turno, 
não foi alterado pelos referidos diplomas 
legais, mantendo-se obediente ao disposto 
na lei tributária.” (REsp nº 1.138.159/SP, 
Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 
in DJe 1º/2/2010). 3. Embargos de declaração 
acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl 
no REsp 1147935 / RS - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 
- 2009/0130451-9 - Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO - DJe 16/12/2010)
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Licença-paternidade ampliada: 
um caminho para a igualdade de 

gênero na divisão do trabalho

Fabiana Larissa Kamada1 

RESUMO
O artigo propõe analisar o fenômeno da “divisão sexual do trabalho” sob os seus 
diversos aspectos, principalmente, o da segregação e hierarquização das relações entre 
homens e mulheres. Tenta desmistificar a ideia de que os homens possuem qualificações 
e as mulheres qualidades consideradas naturais, inatas. A precarização do trabalho 
– baixa remuneração, falta de proteção social, ausência de direitos sociais, trabalho 
informal – são alguns dos indicadores que direcionam para uma marcada divisão 
sexual da questão da precariedade. Dessa maneira, não se pode explicar nem erradicar 
a “divisão sexual da precarização do trabalho” sem que se recorra ao estudo da relação 
entre homens e mulheres no universo doméstico. Por isso, propõe-se a ampliação da 
licença-paternidade, a fim de possibilitar uma melhor repartição dos deveres e direitos 
de conciliação entre as atividades familiares e o trabalho. Tem se como objetivo, com 
isso, uma mudança na concepção do papel da mulher, começando dentro de casa, para 
transformar a sua participação no mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE
Trabalho da mulher, Divisão sexual do Trabalho, licença-paternidade.

SUMÁRIO
 Introdução; 1. A mulher brasileira no tempo e o pensamento segregacionista; 2. Divisão 
sexual do trabalho e do poder; 3. Paridade na licença maternidade/paternidade – um 
caminho para a igualdade nas relações de trabalho; Conclusão; Referências bibliográfica.

1 Mestranda em Direito 
Político e Econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 
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Introdução

Este estudo tem por objetivo analisar as desigualdades de tratamento entre 

homens e mulheres no mercado de trabalho e o fenômeno da divisão sexual 

do trabalho. Caracterizado como um estudo descritivo/analítico, amparado em 

fontes documentais, históricas e bibliográficas, este estudo permeia o trabalho 

da mulher compreendendo o forte valor social, agregado ao conceito da divisão 

social do trabalho, relacionado ao poder.

Culturalmente, as atividades das mulheres ainda estão relacionadas ao 

trabalho doméstico e familiar. Ocupar o espaço público é “permitido” somente 

em determinados setores, geralmente auxiliares e secundários. Florescem assim, 

os “guetos ocupacionais” tipicamente femininos, remetendo o trabalho da 

mulher às atividades pouco valorizadas, “leves”, com menor remuneração e 

com pouca possibilidade de ascensão profissional.

A divisão sexual do trabalho e a divisão desigual das tarefas domésticas 

contribuem para a feminização da pobreza e impedem a valorização profissional 

das mulheres.

As estatísticas demonstram que os papéis tradicionais estereotipados 

dos homens e das mulheres ainda são muito fortes. Dessa forma, algumas 

discriminações continuam sendo perpetuadas.

Assim, sugere-se a ampliação da licença-paternidade, a fim de possibilitar 

uma melhor repartição, entre homens e mulheres, dos direitos e deveres 

relacionados às atividades familiares e à atividade profissional. Dessa forma, 

espera-se uma mudança cultural e estrutural do papel da mulher, transformando 

sua participação no mercado de trabalho. 

1. A mulher brasileira no tempo e o pensamento segregacionista

A divisão, sexual e desigual, de tarefas sempre esteve presente em nossa 

sociedade, remetendo ao binômio “homem-provedor” e “mulher-cuidadora”, 

pois, a vida da mulher era marcada pela valorização da intimidade e da 

maternidade, principalmente nas relações da família burguesa. Dedicava-se ao 

marido, cuidava dos filhos, e desempenhava as prendas domésticas. 

Já a mulher pobre não tinha outra escolha senão a de trabalhar fora de 

casa: cozinhava, costurava, lavava, dava aulas particulares, trabalhava como 

doméstica em “casas de família”, além de organizar sua casa, cuidar de seus 

filhos e dar atenção ao marido, quando possuía.

Não era raro a mulher menos afortunada ser mãe solteira ou abandonada, 

tendo que, justamente por isso, buscar o sustento para garantir a sua sobrevivência 

e de seus filhos. Cercada pela moralidade fora de realidade, vivia uma situação 

desconfortável; entretanto, as mulheres pobres sempre trabalharam fora de casa. 
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Por essa razão, o trabalho feminino era mal visto, remetia à pobreza.

Treinadas para as atividades domésticas, as mulheres eram excluídas da 

sociedade, da possibilidade de ter um trabalho ou profissão e de ter acesso à 

educação superior. A ideologia dominante da elite condenava e desvalorizava 

o trabalho das mulheres, tornando-as alvo de maledicência, tanto por parte 

dos homens, quanto das mulheres que sugeriam a incapacidade do “homem 

provedor” em manter economicamente a casa.

Em muitos casos, o único sustento provinha do trabalho da mulher, porém, 

a imagem era vinculada a um mero complemento à renda masculina2. Com 

isso, a mão de obra feminina ficava mais barata do que a força de trabalho 

masculina3.

As mães pobres precisavam de estratégias coletivas para educar e cuidar 

das crianças, principalmente porque aquelas viviam entre a família e o trabalho. 

Conforme a divisão tradicional, cabiam à mulher esses cuidados, porém, nem 

sempre essa mulher era a mãe biológica. As crianças eram deixadas com avós, 

criadeiras, vizinhas. Surgia assim outra fundamentação para o não trabalho 

feminino, a necessidade de zelar pela família e cuidar da prole.

No início do século XX surgem planos para a modernização do país, 

esboçando uma “revolução industrial”. A mão de obra feminina nas fábricas era 

empregada em larga escala, principalmente nas indústrias de fiação e tecelagem, 

que possuíam escassa mecanização. No entanto estava praticamente ausente 

de setores como metalurgia, calçados e mobiliários, ocupados pelos homens. 

Como mostram os dados trazidos por Margareth Rago (2007: 580-581), nas 

indústrias do Estado de São Paulo em 1901, as mulheres representavam 49,95% 

do operariado têxtil e as crianças respondiam por 22,79%. Em outras palavras, 

72,74% dos trabalhadores têxteis eram mulheres ou crianças.

As mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes4, assim 

como os menores entre dezesseis e vinte e um anos, os pródigos e os silvícolas, 

pelo Código Civil (CC) de 1916. Clóvis Bevilaqua (1936: 182) em comentário ao 

código expõe que o projeto original não consagrava a incapacidade da mulher 

casada, porém, a Comissão revisora, nomeada pelo Governo, recusou a inovação. 

O Código Civil de 1916 atribuía ao marido a representação legal da 
família e a administração dos bens da mulher e comum. O homem era 
considerado o chefe da sociedade conjugal, cabendo-lhe o direito de fixar 
o domicílio da família e de autorizar a profissão da mulher5.

No capítulo III do Código Civil de 19166, intitulado como “dos direitos e 

deveres da mulher”, estava inserido que a mulher assumia pelo casamento a 

condição de companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família, deixando 

claro que seu papel na sociedade era secundário.

Na Comissão da Câmara dos Deputados, alegou Bevilaqua (1936: 184-185), 

2 J. Scott explicitava que havia 
diferenças do salário do homem e da mulher. 
O salário masculino tinha que permitir além 
da sua subsistência a de seus filhos, ou seja, 
era tido como o ressarcimento do custo social 
para a família. Por outro lado, as mulheres 
eram por definição trabalhadoras inferiores, 
incapazes de criar o mesmo tipo de valor 
(Cappellin, 2004).
3 A relação de trabalho do homem 
e da mulher era mais complexa, envolvia 
aspectos sociais, morais e principalmente 
econômicos, uma relação de poder. Porém, 
esse era um dos argumentos para as baixas 
remunerações.
4 Artigo 6º, II do CC de 1916. 
Em 1962 exsurge o Estatuto da Mulher 
Casada que, entre outras coisas, expurga do 
nosso ordenamento jurídico a condição de 
relativamente incapaz da mulher casada, 
acabando com a necessidade de autorização 
marital para o trabalho feminino. 
5 Artigo 233 do CC de 1916.
6 Artigo 240 do CC de 1916.
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justificando a diferenciação trazida pelo Código Civil de 1916:

Ninguém ignora que na organização physiologica do homem e da mulher ha 

differenças notaveis; mas essas differenças não nos autorizam a declarar que 

o homem é superior á mulher; autorizam-nos, simplesmente, a dizer que um é 

chamado a exercer, na sociedade e na família, funcções differentes das do outro. 

Em tudo aquillo que exigir mais larga e mais intensa manifestação de energia 

intellectual, moral e physica, o homem será mais apto do que a mulher; mas, em 

tudo aquillo em que se exigir dedicação, persistência, desenvolvimento emocional 

delicado, o homem não se póde equiparar á sua companheira.

Na legislação trabalhista também se encontravam dispositivos 

discriminatórios, como o artigo 446, parágrafo único da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT),7 em seu texto original de 1943, que estabelecia ao marido 

ou pai a faculdade de pleitear a rescisão do contrato de trabalho da mulher, 

quando a sua continuação ameaçasse os vínculos familiares ou houvesse perigo 

manifesto às condições peculiares da mulher.

Portanto, ser mulher trabalhadora era sinônimo de salários baixos e funções 

desqualificadas. Considerada frágil e limitada, era constante a sua presença em 

serviços menos mecanizados.

A mulher também começou a conquistar espaço no comércio, nos escritórios 

e nos balcões, partindo a iniciativa das empresas estrangeiras. Segundo inquérito 

processado pelo Departamento Nacional do Trabalho, em 1931:

No alto comércio, isto é, nos escritórios de fábricas, de casas comerciais, de 

companhias de seguros e bancos, as moças triunfam, e sua eficiência é francamente 

elogiada pelos chefes de serviço, que assim justificam sua preferência: 1º, as moças 

não fumam, nem se levantam de cinco em cinco minutos como os rapazes; 2º, 

não têm preocupações financeiras, ou as dominam, não deixando de trabalhar, 

ou trabalhando menos, pelo fato de terem compromissos pecuniários, como 

acontece freqüentemente aos homens; 3º, são mais dóceis, mais pacientes, mais 

dedicadas ao serviço; 4º, não têm aspirações, ou são muito modestas nas mesmas. 

Na opinião unânime dos chefes de serviço o trabalho feminino em escritório é 

mais conveniente e econômico do que o do homem, desde que se trate de serviços 

cuja continuação seja o desdobramento do já executado, ou sua repetição. Em não 

havendo inovações a fazer, que motivem responsabilidades a assumir, casos em 

que a timidez feminina surge e atua, o trabalho da moça é mais eficiente, mais 

seguro, mais rápido (Moraes Filho, 1976: 845).

A ONU em 1975 realizou na cidade do México uma Conferência entre 23 de 

junho e 4 de julho para promover o Ano Internacional da Mulher. Pelo mesmo 

motivo, e patrocinada pela ONU, realizou-se no Rio de Janeiro um seminário 

sobre o papel e o comportamento da mulher brasileira, entre os dias 30 de junho 

e 6 de julho do mesmo ano. Concluíram que deveriam aprovar manifestos e 

cartas de princípios, com críticas à regulamentação do trabalho da mulher e 

com reivindicações concretas.

O manifesto da reunião nacional apresentou um documento, que entre 
7 Revogado em 1989 pela Lei nº 
7.855.
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outras coisas, concluiu:

A estrutura cultural (brasileira) tem como finalidade mascarar e reforçar esta 

situação, criando determinados estereótipos. Com relação à mulher, estes 

estereótipos seriam: 1º.) enfatizar o papel da mulher apenas como mãe e “rainha 

do lar”; 2º.) criar o mito da fragilidade feminina; 3º.) incentivar o preconceito do 

homem com relação ao trabalho feminino na medida em que coloca a mulher 

como uma concorrente... Em cada classe social, as mulheres que trabalham se 

concentram nos níveis mais baixos, mal pagos e desprestigiados, enquanto aos 

homens ficam reservadas as posições de decisão... O trabalho da mulher continua 

a ser encarado como inferior e secundário ao do homem, mesmo ao se passar da 

produção agrícola para a industrial. A superestrutura jurídica e política também 

discrimina a mulher, principalmente as pertencentes às camadas menos favorecidas 

da população. (...) É necessário superar a dicotomia trabalho-família. A mulher não 

deve ser obrigada a optar entre um e outro. Os encargos de manutenção e educação 

dos filhos são responsabilidades, não apenas dos pais, mas principalmente da 

sociedade (Moraes Filho, 1976: 849).

As representantes latino-americanas também elaboraram um documento, 

pleiteando a modificação das leis discriminatórias em razão do sexo e lesivas à 

dignidade da pessoa humana, com adoção e cumprimento de leis para proteger 

sua função maternal. Comprometiam-se, para isso: “a fortalecer a família 

como núcleo moral da sociedade e determinante sociológico do indivíduo, mas 

lutariam contra seu caráter de célula econômica baseada na arbitrária divisão 

do trabalho” (Moraes Filho, 1976: 845).

 Os trabalhos no setor terciário eram considerados “bons para as mulheres”, 

porque assim como na tarefa doméstica, se esperava que ela colocasse flores e 

cuidasse de seu patrão (Perrot, 2007: 115).

2. Divisão sexual do trabalho e do poder

O trabalho da mulher ainda hoje é considerado secundário e suplementar 

e as tarefas domésticas são vistas como principais e primordiais. Com essa 

ideia se formou um “gueto” de profissões tipicamente femininas, tais como 

enfermeira, assistente social, vendedoras, costureiras, secretárias, funcionárias 

públicas, professoras8 e em sua maior parte, empregadas domésticas. Geralmente 

profissões que estão ligadas às atividades “naturais das mulheres”, que sabem 

como nunca educar, cuidar e organizar. O valor de sua atuação “continua 

atrelado ao universo hierarquicamente subalternizado da reprodução no mundo 

doméstico” (Marcondes; Rotenberg; Portela; Moreno, 2003: 3).

Com isso, as mulheres são mais pobres, mais desempregadas, mais suscetíveis 

à violência, percorrendo profissões com menor remuneração, mais precárias e 

subalternas.  Estão cada vez mais presentes as figuras do trabalho informal e do 

trabalho a tempo parcial, para se obter uma maior flexibilidade, e assim, dividir 

o tempo entre o trabalho e as tarefas domésticas. 

8 O magistério era demarcado 
como um lugar de mulher, constatando-se 
predominantemente a presença feminina. Era 
a meta mais alta dos estudos a que uma jovem 
mulher poderia pretender (Louro, 2007: 471).
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A consequência direta é a “feminização da pobreza”, pois o “trabalho por 

tempo parcial significa salário parcial; trabalho informal significa ausência de 

benefícios e proteção social” (Hirata, 2004: 16). 

A entrada da mulher no mercado de trabalho está acontecendo, porém, a 

forma com que isso está ocorrendo não é a das melhores. Elas estão exercendo 

atividades menos qualificadas, apesar de estatisticamente terem mais tempo de 

estudos do que os homens (IBGE, 2008)9, com menor remuneração e em funções 

com poucas possibilidades de ascensão profissional.

Vários(as) pesquisadores(as) estudaram o fenômeno da qualificação 

profissional e constataram que:

Além do balanço de M. Guilbert segundo o qual a proporção de operários 

qualificados é muito mais importante entre os homens e a proporção de operárias 

especializadas e de mão-de-obra mais educada entre as mulheres, D. Kergoat 

vai postular que “o movimento de desqualificação/superqualificação afeta em 

sentido inverso operários e operárias e que esse fenômeno vai se acentuando no 

decorrer dos anos” (...). A automação cria empregos não-qualificados, em geral 

feminilizados, tanto no terciário quanto no secundário (...). Ora, se os empregos 

não-qualificados são feminilizados, isso acaba fazendo da não-qualificação 

uma espécie de qualificação “tipicamente” feminina. Como diz A. Coyle (...): “A 

habilidade para trabalhar com muita rapidez é uma qualificação criada, de maneira 

não intencional, pela desqualificação” (Hirata, 2002: 202). 

O trabalho feminino tende a ser desvalorizado e considerado como “atividade 

leve”, como descreve Helena Hirata (Hirata, 1995: 42-43):

O estudo das atividades de trabalho segundo o sexo e o par masculinidade/

virilidade e feminilidade desvenda o poder dos estereótipos sexuados no trabalho 

(a virilidade é associada ao trabalho pesado, penoso, sujo, insalubre, algumas 

vezes perigoso, trabalho que requer coragem e determinação, enquanto que 

a feminilidade é associada ao trabalho leve, fácil, limpo, que exige paciência e 

minúcia)10.

O “Trabalho leve” não significa necessariamente tarefa agradável e sem 

esforço, e é associado à “habilidades naturais” das mulheres como: paciência, 

destreza, movimentos precisos, minúcia, cuidado, atenção, organização, 

disciplina. Essas “qualidades femininas” estão relacionadas ao trabalho 

doméstico e não são adquiridas em cursos ou treinamentos formais, por isso, 

não são reconhecidas em prol das trabalhadoras, “desqualificando” os postos de 

trabalho que delas se servem. “É como se, onde as qualificações femininas forem 

postas em uso, mais simples será o trabalho, uma vez que ele pode ser feito com 

base em conhecimentos tidos como ‘naturais’ ou ‘espontâneos’” (Marcondes; 

Rotenberg; Portela; Moreno, 2003: 3).

A concepção criada da existência de “trabalho de homem” e “trabalho de 

mulher” fez com que se formassem os “guetos ocupacionais”, observando-se no 

debate acerca do tema que:

9 “Entre as mulheres trabalhadoras, 
51,3% possuíam 11 anos ou mais de estudo 
em janeiro de 2003, contra 59,9% em janeiro 
de 2008. Entre os homens, esses mesmos 
níveis de escolaridade eram de 41,9% e 
51,9%, respectivamente, nos meses de janeiro 
de 2003 e de 2008” (IBGE, 2008: 3). 

10 Explicando as ferramentas 
que podem ser úteis na conceituação de 
trabalho: a criatividade, a sublimação e o par 
masculinidade/feminilidade.
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(...) estas relações hierárquicas constituem um dos mecanismos para a manutenção 

de subordinação da mulher, atribuindo a elas e aos homens lugares diferenciados e 

desiguais no mercado de trabalho, ampliando-se para outros setores da vida social. 

A isto se aplica uma redução dos custos com a reprodução da força de trabalho e, 

ainda, faz aumentar a exploração de trabalhadores e trabalhadoras dos diversos 

setores produtivos (LIMA, 2004: 56).

Pesquisas constataram que as mulheres predominam algumas atividades, 

especialmente nos serviços domésticos11 e na administração pública:

Analisando a distribuição entre as atividades econômicas, em janeiro de 2008, 

das mulheres ocupadas verificamos que 16,5% estavam nos Serviços Domésticos; 

22,0% na Administração Pública, Educação, Defesa, Segurança, Saúde; 13,3% nos 

Serviços prestados à Empresa; 13,1% na Indústria; 0,6% na Construção, 17,4% 

no Comércio e 17,0% em Outros Serviços e Outras Atividades. Entre os homens 

ocupados predomina a participação na industria, 20,0%, e diferentemente das 

mulheres, eles têm um maior percentual de ocupação na construção, 12,0% e 

presença reduzida nos Serviços Domésticos, 0,7% (IBGE, 2008).

Os indicadores de 2009 verificaram uma situação similar a de 2008. Das 

mulheres ocupadas verifica-se a presença de 0,5% na construção, 17% nos 

serviços domésticos e 21,5% na administração pública, educação, saúde e 

serviços sociais. Enquanto que os homens ocupados estão presentes em 12,6% 

na construção, 0,9% nos serviços domésticos e 9,3% na administração pública, 

educação, saúde e serviços sociais (IBGE, 2008-2009).

A grande presença da mulher no serviço público decorreu da implantação 

do regime de concursos abertos e testes anônimos, sistema que privilegia o 

mérito para o ingresso, o que ocorreu a partir da aprovação do Estatuto do 

Serviço Público, em 1938.12

A participação da mulher no Poder Executivo como demonstra o censo do 

serviço público federal de 1938 era de 8,8%, passando para 20,6 em 1958. Em 

1980, outra pesquisa realizada mostrou que era menor a participação feminina 

em cargos cujo provimento tinha maior influência política ou era eletivo, 

como ministros, governadores e diplomatas. Em cargos eletivos, o número de 

governadoras manteve-se em 4% em 1994, 1998 e 2000, subindo para 8% em 

2002 (PEDUZZI, 2009: 243-244).

Já no Poder Legislativo a situação é um pouco mais crítica. Em 1995 e 1998 

as mulheres compunham 6% da Câmara dos Deputados. Em 1995, eram 2,46% 

dos senadores e em 2000, 6,17% (PEDUZZI, 2009: 245).

A Lei nº 9.504/97 fixa um percentual mínimo de reserva de 30% de mulheres 

em cada partido, porém, essa regulamentação não surtiu o efeito desejado, pois 

apenas instituiu a reserva de vagas para candidatas, o que não significa que elas 

serão eleitas.13

A presença da mulher no Poder Judiciário é maior que nos demais poderes. 

11 Considerando que trabalho 
doméstico juridicamente é “a pessoa física 
que presta, com pessoalidade, onerosidade 
e subordinadamente, serviços de natureza 
contínua e de finalidade não lucrativa à 
pessoa ou à família, em função do âmbito 
residencial destas”, geralmente o homem, 
trabalhador doméstico, exerce a atividade 
de motorista, jardineiro, piloto de avião 
particular. (Delgado, 2006: 365).

12 Em 1929 uma proposta 
de emenda ao projeto de estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis sugeriu que 
fossem impostas condições para o ingresso 
das mulheres ao serviço público federal, e 
ainda assim, que não excedesse a 20% do 
pessoal lotado na repartição e provassem 
ser arrimo de família ou proverem a própria 
subsistência (Departamento Administrativo 
do Serviço Público - DASP Apud Peduzzi, 
2009: 244).
13 “Na França, um dos países mais 
avançados nesse sentido, os movimentos 
feministas conseguiram até a implementação 
da chamada Lei de Paridade, que garante 
50% das vagas em todas as esferas do 
poder público. Na América Latina, houve a 
aplicação de cotas para as mulheres em várias 
instâncias” (Hirata, 2010: 1).
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O aumento de mulheres na magistratura ocorreu principalmente por causa 

de critérios estabelecidos que vedam qualquer forma de discriminação nos 

concursos de ingresso, proibindo a identificação dos candidatos (Peduzzi, 2009: 

245).14 

Em 1999, pesquisas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

concluíram que a magistratura era composta por 31,08% de mulheres. Em 1ª 

instância as mulheres representavam 30,98% dos quadros na Justiça Comum, 

29,51% na Justiça Federal e 31,55% na Justiça do Trabalho. Em 2ª instância a 

composição era de 8,3% dos Tribunais de Justiça, 5% dos Tribunais de Alçada15, 

24,24% dos Tribunais Regionais Federais e 26,42% dos Tribunais Regionais do 

Trabalho. Já nos Tribunais Superiores, em 2004, as mulheres representavam 

9,09% do Supremo Tribunal Federal (STF), 12,12% do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e 5,88% do Tribunal Regional do Trabalho (TST), não havendo 

nenhuma mulher no Superior Tribunal Militar (STM), nem no Superior Tribunal 

Eleitoral (TSE) (Peduzzi, 2009: 246).

O que se percebe com as estatísticas é que quanto mais alto o cargo, menor 

é a presença de mulheres. O Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 

2007), do ano de 2006, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) constatou que só as Filipinas possuem mais de 50% de mulheres nos 

cargos de liderança, e mesmo assim elas ganham 60% menos do que os homens. 

O Brasil tem 34% de mulheres em posição de chefia ou direção, ficando em 24º 

entre as 81 nações. Ou seja, o poder ainda continua em mãos masculinas.

Para Ana Falú (PNUD, 2007: 2), em entrevista como então Diretora para 

o Cone Sul do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

(UNIFEM):

(...) ainda hoje os homens têm melhores posições. Existe uma discriminação muito 

grande, um olhar estereotipado sobre as mulheres que as coloca em determinados 

papéis. Elas ainda não são vistas como iguais em suas capacidades. (...) Os lugares 

de tomar decisão ainda são dos homens (PNUD, 2007: 2).

Avalia ainda, Ana Falú, que um dos motivos para a discriminação é a 

maternidade. Uma das possibilidades para a inclusão da mulher, nesse ambiente 

ainda tão masculinizado, seria adotar medidas que tornassem a responsabilidade 

com os filhos mais igualitária, pois os filhos “têm de ser responsabilidade do 

casal. Isso é bom para os filhos, para as mães, para a sociedade em geral. A 

licença maternidade compartilhada é um caminho. Ambos têm o privilégio de 

ficar com o bebê e isso equipara as condições [no trabalho]” (PNUD, 2007: 2).

A divisão sexual do trabalho e o não compartilhamento das responsabilidades 

familiares e domésticas limitam as possibilidades das mulheres. Neste sentido, 

o conceito de trabalho “econômico-produtivo precisa ser re-significado tanto 

numa perspectiva de gênero quanto de uma ética humanística, de modo a 

considera o trabalho reprodutivo como parte integrante do conceito de trabalho” 

14 A Lei nº 9.351/96, do Estado de 
São Paulo, proibiu a identificação nas duas 
primeiras fases do concurso.

15 Os Tribunais de Alçada foram 
extintos pela EC 45/04.
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(Fonseca, 2004: 122).

Para o debate acerca da inclusão da mulher num mercado de trabalho 

igualitário é preciso além de integrar o trabalho doméstico no conceito de 

trabalho, discutir o poder e o saber, questões indissociáveis da divisão sexual 

do trabalho:

A hierarquia social do masculino e do feminino, que estabelece a inferioridade e 

a subordinação do segundo ao primeiro, está longe de se esgotar no âmbito do 

mercado de trabalho. Se, por um lado, as fronteiras do masculino e do feminino 

se deslocam, por outro, essa hierarquia mantém-se intacta: os novos contornos 

da divisão sexual do trabalho ou suas novas modalidades deixam persistir a 

própria divisão sexual, que se apóia tanto na hierarquia social do masculino sobre 

o feminino quanto na divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres. 

Se mudanças também ocorrem nesse campo, elas são (...) mais lentas. Enquanto 

a atribuição das responsabilidades domésticas e familiares continuar a recair 

exclusivamente sobre as mulheres, as bases em que se sustentam a divisão sexual 

do trabalho não parecem ameaçadas em seus fundamentos. Uma nova divisão 

sexual do trabalho? Para responder a essa questão da emergência de um novo 

paradigma da divisão sexual do trabalho, outras pesquisas são sem dúvida 

necessárias, sobretudo relativas à divisão do saber e do poder entre homens e 

mulheres (Hirata, 2002: 25).

Constata-se essa relação de poder quando se analisam, por exemplo, as 

atividades consideradas tipicamente femininas, como o ato de cozinhar e 

costurar. Verifica-se que a maioria dos trabalhadores nesses setores são mulheres. 

No entanto, esses dados somente são constatados quando os trabalhos são 

considerados mais simples, menos qualificados e com menores salários. Mas à 

medida que a qualificação e o salário aumentam, tal proporção se inverte:

(...) há muito mais chefs de cozinha homens que mulheres, assim como há muito 

mais estilista de alta costura homens que mulheres. (...) Isso demonstra que o ato 

de cozinha e de coser somente são atribuídos às mulheres como locais “naturais” 

de trabalho quando não geram status, dinheiro e poder. A partir desse ponto, é 

considerado como um trabalho tipicamente masculino. Em verdade, as dificuldades 

que as mulheres encontram para ascender na carreira, também nas socialmente 

consideradas “carreiras femininas”, são a máxima expressão das relações de poder 

entre os gêneros (...)  (Thome, 2010: 833). 

A divisão sexual do trabalho tem por características, além da destinação 

prioritária dos homens à esfera produtiva e a mulher à reprodutiva, “a apreensão 

pelos homens das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, 

militares, etc)” (Kergoat, 2003: 55-56).

Essa divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o 

“princípio de separação”, trazendo a ideia de que existem trabalhos de homens 

e trabalhos de mulheres, e o “princípio de hierarquização”, que tem como 

concepção o trabalho masculino valendo mais do que o trabalho da mulher.

Esses princípios podem ser aplicados graças a um processo específico de 
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legitimação, a ideologia naturalista, que empurra o gênero para o sexo biológico, 

reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados, os quais remetem ao destino 

natural da espécie. No sentido oposto, a teorização em termos de divisão sexual 

do trabalho afirma que as práticas sexuadas são construções sociais, elas próprias 

resultado de relações sociais. (Kergoat, 2003: 56).

Acabar com a divisão sexual do trabalho, incluindo no conceito o trabalho 

doméstico, é uma precondição para a concretização da cidadania por meio de 

uma efetiva igualdade social e sexual. “Enquanto a divisão sexual do trabalho 

doméstico for assimétrica, a igualdade será uma utopia” (Hirata, 2004: 20).

3. Paridade na licença maternidade/paternidade – um caminho para 
a igualdade nas relações de trabalho

Os organismos internacionais têm se ocupado com os problemas da 

discriminação, consagrando o princípio da não discriminação em vários tratados 

internacionais.16 No Brasil, a Constituição da República de 1988 consagrou a 

igualdade entre os sexos no artigo 3º, inciso IV, e no artigo 5º, inciso I, além disso, 

instituiu no âmbito do trabalho o direito à proteção do mercado de trabalho da 

mulher, por meio de incentivos específicos, conforme a lei e o direito à proibição 

de qualquer discriminação quanto ao salário e critérios de admissão, artigo 7º. 

Todavia, as desigualdades continuam.

Um dos principais motivos para a perpetuação da segregação ocupacional é 

o problema enfrentado pela mulher em conciliar17 a vida familiar e a profissional, 

uma vez que as diferenças ocorridas no trabalho, em razão do sexo, são reflexos 

da diferenciação dos papéis no seio da família. E é justamente a divisão desigual 

das tarefas domésticas um dos motivos que impede a valorização profissional 

das mulheres. Por isso, tem-se que quebrar com o paradigma estabelecido de 

que os homens são prioritariamente designados para a produção e as mulheres 

para a reprodução. Foram necessárias interpelações para que essas certezas 

fossem abaladas:

Ao longo desses anos, os papéis no assalariamento e na família apareceram 

como o que são, isto é, não como o produto de um destino biológico, mas como 

um “constructo social”, resultado de relações sociais; (...). Em suma, a divisão 

do trabalho entre os sexos se impôs progressivamente como uma modalidade da 

divisão social do trabalho (Kergoat, 1989: 7).

Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, acreditam no chamado 

“instinto maternal”, atributos que somente elas possuiriam. Entretanto, esse 

instinto é um elemento cultural e não biológico. Se existe um instinto maternal 

este nada difere do instinto paternal, tendo o pai as mesmas condições para 

educar e criar os filhos, inclusive em relação ao aleitamento, que pode ser 

realizado pelo pai com leite materno ou animal.

Dessa maneira, ao homem deve ser dado tanto a obrigação quanto o direito 

16 Entre os tratados se encontram 
a Declaração sobre a eliminação da 
discriminação contra a mulher de 1967 da 
ONU e a Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra a 
mulher de 1979 da OIT.
17 A “política de conciliação” é a 
articulação entre o trabalho e a vida familiar, 
“ela continua a excluir os homens dessa 
problemática, prosseguindo em uma via 
‘maternalista’” (Hirata; Kergoat, 2010).
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de participar de forma mais ativa dos cuidados de seus filhos. Conforme Candy 

Thome:

(...) é certo que não cabe aos poderes públicos a determinação da divisão das tarefas 

familiares ou a imposição de escolha dos modos de convivência familiar, mas não 

menos certo é que o Estado deve garantir que as pessoas tenham, efetivamente, 

possibilidades de adoção de um modo familiar igualitário (THOME, 2010: 835).

No Brasil a licença-paternidade está prevista no artigo 7º, inciso XIX, 

da Constituição da República de 1988, que prevê a concessão da licença nos 

termos da lei. Como até hoje não houve uma regulamentação sobre o assunto, 

prevalece o que dispõe o artigo 10, parágrafo primeiro do Ato das Disposições 

Transitórias, que concede apenas cinco dias.

Existem alguns projetos18 em tramitação no Congresso Nacional para a 

alteração da licença-paternidade e da maternidade, todavia, nenhum propõe a 

ampliação daquele no mesmo modelo da licença-maternidade, e o ideal seria a 

ampliação da licença-paternidade gradativamente até se igualar ao período da 

licença-maternidade.

Existem ações19 que defendem a ampliação da licença-maternidade para 

seis meses, pois assim poderia a mãe amamentar seu filho, visto que o leite 

produzido pela mãe é rico em nutrientes e ajuda a proteger o bebê. Porém, com 

alguns cuidados, como a retirada do leite e seu congelamento, pode qualquer 

pessoa amamentar a criança com o leite materno.20

Com a ampliação para seis meses da licença-maternidade se poderia 

trazer um maior conforto e tranquilidade para a mãe, porém, continuaria se 

perpetuando o sistema de divisão sexual do trabalho, além da discriminação no 

contrato de trabalho da mulher e o seu afastamento do mercado de trabalho por 

muito tempo.

Por isso, a melhor solução seria a concessão de quatro meses para as 

mulheres e quatro meses para os homens, em vez de seis meses somente para 

a mulher, assim se criará um mecanismo muito mais democrático e igualitário.

Conclusão

A mulher é ainda vista como uma pessoa que essencialmente sonha em ser 

mãe e constituir uma família, caso contrário é um ser incompleto, tendo por isso 

que se responsabilizar por seus filhos e pelas pessoas dependentes da família. 

Figura assim, a ideia de que as mulheres são prioritariamente designadas para a 

reprodução e os homens para a produção.

Essa cultura é perpetuada e afirmada nas relações de trabalho. A divisão 

sexual do trabalho faz transparecer a desigualdade existente entre homens e 

mulheres. A elas são destinadas as atividades menos valorizadas, com pior 

18 Projetos de lei em tramitação, no 
Brasil: PEC 114/07 que concede estabilidade 
no emprego ao pai durante a gravidez de 
sua mulher, nos casos em que o salário do 
pai seja a única fonte de renda da família, 
o que é  importante também, uma vez que o 
Brasil não ratificou a Convenção 158 da OIT 
e não há uma estabilidade geral no emprego, 
porém, caso ampliado o período de licença-
paternidade nos mesmos moldes da licença-
maternidade, o homem teria as mesmas 
garantias que a mulher, como a estabilidade 
do emprego estabelecido pela lei. Também há 
o projeto de Lei nº 3.935/2008, da senadora 
Patrícia Saboya, que pretende ampliar a 
licença-paternidade para 15 dias, o projeto 
de Lei nº 2.430/2007, da deputada Maria do 
Rosário, que estende a licença-paternidade 
para 30 dias, o projeto de Lei nº 4.028/2008, 
da deputada Rita Camata, também defende a 
ampliação da licença-paternidade de 30 dias, 
mas somente de maneira opcional e o projeto 
de Lei nº 2.141/2007, do deputado Vieira 
de Cunha, que quer aumentar a licença-
paternidade para 10 dias.

19 I Plano Nacional de Políticas 
Públicas Para as Mulheres.
20 Alguns autores defendem que a 
função principal da licença-maternidade é 
justamente criar um vínculo afetivo com o 
bebê. Dessa forma, o pai também teria direito 
de criar esse vínculo afetivo com seu filho 
recém-nascido (Andreucci, 2005).
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remuneração, com pouca possibilidade de ascender profissionalmente. Apenas 

algumas chegam a cargos de gerência e direção, tendo que conciliar a vida 

profissional com a vida familiar. 

A divisão sexual do trabalho e o não compartilhamento das responsabilidades 

familiares e domésticas limitam as possibilidades das mulheres. Portanto, para 

que se alcance a igualdade efetiva entre as mulheres e os homens, é necessário 

que as obrigações familiares sejam compartilhadas e que se lute contra a ideia 

de que a mulher é a principal responsável pelas tarefas domésticas, bem como 

pelo cuidado com os filhos.

Ampliar a licença-paternidade nos mesmos moldes da licença-maternidade, 

é uma possibilidade para a aproximação do homem nas tarefas domésticas e 

familiares, superando a concepção de que a mulher é a principal responsável e, 

assim, romper com a divisão sexual e desigual do trabalho.

Conceder a licença-paternidade nos mesmos moldes da licença-maternidade 

não assegura a participação ativa do homem na vida familiar e doméstica, 

porém deve ser dada a possibilidade de se transformar a convivência social em 

algo mais saudável e igualitário. 

Além disso, a sua concessão tem um valor simbólico, já que deixa claro 

que a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não é um problema 

somente da mulher.
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Os operadores do 
direito com deficiência e a 
acessibilidade ao conteúdo 

dos atosprocessuais

Elvis Donizeti Votolin1 

RESUMO
O propósito deste artigo é o de abordar a acessibilidade do profissional de direito 
com deficiência ao conteúdo dos atos processuais, bem como as técnicas e tutelas 
processuais destinadas a assegurá-lo. Para alcançar esse objetivo, define-se como 
pessoa com deficiência a que se mostra privada de acessibilidade diante da situação 
que lhe é colocada, inclusive quanto à acessibilidade ao conteúdo dos atos processuais. 
Nesse viés, a promoção da acessibilidade se coloca como um instrumento de inclusão 
da pessoa com deficiência, seja a do profissional do direito com deficiência, seja a do 
jurisdicionado com deficiência.
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1. A preocupação com o direito à acessibilidade

A Organização das Nações Unidas, ONU, elegeu o ano de 1981, como o Ano 

Internacional dos Portadores de Deficiência. Foi inspirado por uma tentativa 

de conscientização, buscando trazer para o convívio social as pessoas com 

deficiência que, até então, estavam alheias a ele2

Esse despertar para uma realidade de necessidades e de habilidades 

diferentes fez ruir a imagem artificial de um mundo uniforme, no qual todas as 

pessoas fruiriam das mesmas aptidões e enfrentariam dificuldades semelhantes. 

Percebeu-se que o mero ato de andar pelas ruas trazia consigo a limitação 

de ter que subir sucessivas calçadas desprovidas de rampas para cadeirantes. 

Surgia a preocupação com a acessibilidade, tratando-a como um instrumento 

de inclusão das pessoas com deficiência.

Concomitantemente, nasceu a necessidade de redefinir os conceitos por hora 

vigentes, vergando-os à absorção da noção de acessibilidade. Foi o momento 

em que as casas passaram a ser redesenhadas, evitando-se a construção de 

escadas que viessem a dificultar a locomoção das pessoas que caminhavam 

fazendo o uso de cadeiras de rodas ou de muletas. Na mesma medida, deparou-

se com a necessidade de se ver alargadas as portas dos elevadores a fim de que 

o meio de transporte servisse aos cadeirantes. Foi a oportunidade, ainda, de se 

redefinir a maneira de disponibilizar as informações para os seus destinatários, 

agora fazendo uso da Língua Brasileira de Sinais, Libras.

Se a forma do espaço físico e a da disponibilização das mensagens se 

modificaram nesses últimos trinta anos, proporcionando a inclusão das pessoas 

com deficiência, não se sentiu a mesma inquietação no cenário jurídico. Os 

atos processuais, como sempre ocorrera, continuaram a se expressar, na grande 

maioria das vezes, pela linguagem escrita ou pela verbal, inclusive em face 

do operador do direito com deficiência, tornando dificultosa ou impossível a 

realização de seu trabalho. Mesmo quando as audiências são registradas em 

mídias eletrônicas, não se atenta para a aplicação dos princípios do Desenho 

Universal, tendentes a tornar o ato acessível ao maior número possível de 

pessoas, inclusive às com deficiência. 

Nesse contexto, a negligência do direito à acessibilidade ao conteúdo dos 

atos processuais ainda é um problema para o qual não despertou a sociedade, 

mas que precisa ser enfrentado.

2. Definição de pessoa com deficiência

Qualquer estudo que se predisponha a traçar uma proposta de acessibilidade 

deve, preliminarmente, enfrentar a difícil tarefa de definir a pessoa com 

deficiência.

2 Embora a Constituição Federal se 
utilize da terminologia pessoa portadora de 
deficiência, como se verifica no parágrafo 2º 
do seu artigo 227, adotar-se-á a empregada 
pelo 1 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência: pessoa com 
deficiência. A opção se deve às críticas 
atribuídas à designação escolhida pela 
Constituição. Como ressalta Alessandra Trigo 
Alves, a deficiência é uma característica da 
pessoa, não podendo ser tida como algo 
passível de ser portado, como se lhe fosse 
possível desfazer-se dela quando se quisesse. 
(2009, p. 85-86).
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Nesse caminho, alerta Marcia Cristina de Souza Alvim (2001, p. 44), há que 

se operar uma revisão da postura que talvez se tenha em relação às pessoas com 

deficiência. Assinala que, em boa parte das vezes, tem-se a falsa percepção de 

que as pessoas com deficiência constituem um grupo homogêneo. Na verdade, 

essa primeira imagem se mostra inadequada diante da realidade concreta.

Não é viável caracterizá-las, unicamente, a partir das limitações físicas, 

sensoriais ou mentais, sejam elas isoladas ou múltiplas que possam acometer-

lhes. A forma com que encaram cada uma dessas deficiências e as particularidades 

a que se veem sujeitas devem ser levadas em consideração: a criança que não 

se locomove priva-se de participar de certas brincadeiras, como um jogo de 

futebol com os amigos; quando adulta, a mesma deficiência pode afetar-lhe a 

capacidade laborativa, influindo na sua própria subsistência ou mesmo na sua 

escolha profissional.

A complexidade dessa conjuntura se acentua quando se percebe que as que 

ocupam classes sociais mais abastadas dispõem dos recursos financeiros que 

lhes proporcionam maior conforto para superar as dificuldades geradas pela 

deficiência, enquanto as mais humildes, na grande maioria das vezes, sequer 

conseguem trabalhar.

Ademais, os estigmas criados na sociedade afetam a forma com que cada 

pessoa pode vir a interpretar a própria deficiência: enquanto uma que nascera 

paraplégica sempre viu a sua cadeira de rodas como um instrumento de 

locomoção, a que ficara aos vinte anos de idade poderá tê-la como um símbolo 

da falta de autonomia(SAPEY; STEWART; DONALDSON. 2005, p. 495).

Inclinado a dispor sobre o assunto, mas cauteloso na medida em que pode 

afastar-se do caráter heterogêneo que o imbui, o Decreto 3298, de 20 de dezembro 

de 19993, com a redação que fora conferida ao seu artigo 4º pelo Decreto número 

5296, de 2 de dezembro de 2004, optou por definir as deficiências considerando-

as em si mesmas. Para alcançar a sua finalidade, divide-as em cinco categorias 

distintas: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência 

mental e deficiência múltipla.

No seu primeiro inciso, o dispositivo delineia a deficiência física como a 

alteração completa ou parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física. Inegavelmente, a definição 

adotada pelo artigo 4º não abrange as pessoas que apresentem deformidades 

estéticas. O mesmo se diga das que não impõem à pessoa dificuldades para o 

exercício de funções comuns a todas as demais.

Essa primeira definição se mostra apática ao meio social no qual certas 

pessoas se colocam, particularmente quando se refere ao mercado de trabalho. 

Se duas mulheres disputam uma vaga para recepcionista de um hotel numa 

grande cidade, possuindo uma delas uma cicatriz no rosto, o contrato de 

trabalho será firmado, provavelmente, com a sua concorrente. A candidata que 

3 Com a reforma que fora dada 
aos seus quatro primeiros incisos pelo 
Decreto número 5296, de 2 de dezembro 
de 2004, o artigo 4º do Decreto número 
3298, de 20 de dezembro de 1999, passou a 
pautar-se nos seguintes termos: “Art. 4º. É 
considerada pessoa portadora de deficiência 
a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I – deficiência física – alteração completa ou 
parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho 
de funções; II – deficiência auditiva – perda 
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ 
e 3.000 HZ; III – deficiência visual – cegueira, 
na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; IV – deficiência mental – 
funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas 
ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: a) comunicação; b) cuidado 
pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização 
dos recursos da comunidade; e) saúde e 
segurança; f) habilidades acadêmicas; g) 
lazer; e h) trabalho; V – deficiência múltipla 
– associação de duas ou mais deficiências”.
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se encontra em situação de desvantagem no mercado de trabalho sequer poderá 

concorrer a uma das vagas que lhe são reservadas pelo inciso VIII do artigo 37 

da Constituição Federal4, haja vista o conteúdo do artigo 4º sobredito não trazer 

incutida em si uma definição referencial de pessoa com deficiência.

A implementação de uma vertente correlacional para a definição da pessoa 

com deficiência, no entanto, faz afeita a legislação brasileira. Nesse sentido, o 

parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993, designa como 

tal “[...] aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho [...]”4.

Com efeito, o comparativo entre o artigo 4º do Decreto 3298, de 20 de 

dezembro de 1999, e o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei número 8742, de 7 

de dezembro de 1993, denotam maleabilidade do conceito de pessoa com 

deficiência: enquanto, num primeiro momento, focaliza a deficiência considerada 

em si mesma, no outro, reporta-se às consequências provenientes da falta de 

autonomia, particularmente quanto à abstenção de uma vida independente ou 

da possibilidade de prover o próprio sustento por meio do trabalho.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência promoveu a 

junção entre essas duas acepções, viabilizando, ainda, a ampliação da aplicação 

do conceito de pessoa com deficiência. Assim se coloca porque não liga à falta 

de autonomia para a vida independente e para o trabalho, mas prima pela 

participação plena e efetiva da pessoa com deficiência em todas as atividades 

humanas. Na segunda parte de seu artigo5, reportando-se ao propósito para o 

qual fora instituída, traça a definição de pessoas com deficiência:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas.

Ainda que de forma tênue, o dispositivo insere a acessibilidade na definição 

de pessoa com deficiência. Deflui-se dele que a deficiência não decorre de 

uma característica física, mental ou sensorial isoladamente considerada, mas 

da interação dessas características com as barreiras que impeçam a pessoa de 

interagir com o meio em que se coloca.

Dentro dessa concepção referencial, promover a acessibilidade significa 

eliminar barreiras; eliminando-se barreiras, dá-se ensejo à plena participação 

de qualquer pessoa na sociedade e se essa participação é plena e efetiva, já não 

haverá um contexto no qual a pessoa se coloque como pessoa com deficiência6.

Em data precedente à do ingresso da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência no ordenamento jurídico brasileiro7 e influenciado por 

Celso Antônio Bandeira de Mello (1999. p. 21-22)8, Luiz Alberto David Araujo 

já defendia a identificação da pessoa com deficiência a partir de sua correlação 

4 “Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: [...] VIII – a lei reservará percentual 
dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá 
os critérios de sua admissão [...]”.

5 O artigo 20 da Lei 8742, de 7 
de dezembro de 1993, conta com a seguinte 
redação: “Art.20. O benefício de prestação 
continuada é a garantia de 1 (um) salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos 
ou mais e que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção e nem tê-la 
provida por sua família. [...] § 2º. Para efeito de 
concessão deste benefício, a pessoa portadora 
de deficiência é aquela incapacitada para a 
vida independente e para o trabalho. [...]”.

6 O artigo 2º da Lei número 
10098, de 19 de dezembro de 2000, elenca 
quatro espécies de barreiras que obstam a 
acessibilidade. Merece destaque a identificada 
nas comunicações: “Art. 2º. Para os fins desta 
Lei são estabelecidas as seguintes definições: 
[...] II – barreiras: qualquer entrave ou 
obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento e a circulação com 
segurança das pessoas, classificadas em: 
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as 
existentes nas vias públicas e nos espaços 
de uso público; b) barreiras arquitetônicas 
na edificação: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados; c) barreiras 
arquitetônicas nos transportes: as existentes 
nos meios de transportes; d) barreiras nas 
comunicações: qualquer entrave ou obstáculo 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou 
o recebimento de mensagens por intermédio 
dos meios ou sistemas de comunicação, sejam 
ou não de massa [...]”.
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com o contexto em que se situa. Ponderou, nesse sentido, que o “[...] grau de 

dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não portador de 

deficiência” (2001).

Da proposta do autor, infere que a adoção da deficiência como um 

fator de desigualação, quando confrontado com um cenário no qual não se 

verifica a observância de qualquer critério de acessibilidade, acaba por gerar 

a marginalização de um segmento da sociedade, obstando-lhe, inclusive, o 

exercício de atividade profissional. Esse mecanismo viola a Constituição Federal 

que traz dentre os seus princípios fundamentais os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa9. Também o artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência consolida essa relação de lógica concreta que exige a 

implementação da acessibilidade a fim de se garantir à pessoa com deficiência 

o direito de prover-se por meio do seu próprio trabalho10. 

Como é certo, os profissionais do direito, como difusores do acesso à 

justiça, não se veem afastados dessa dinâmica. Resta perquirir quais são os 

mecanismos de promoção da acessibilidade que podem ser-lhes conferidos e 

quais os instrumentos jurídicos que os garantem.

3. Acessibilidade ao conteúdo dos atos processuais

A Lei 10098, de 19 de dezembro de 2000, quando se reportou à definição de 

acessibilidade, valeu-se de um conceito amplo. Além de se referir aos espaços 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações e transportes, absorveu os 

sistemas e meios de comunicação. O inciso I de seu artigo 2º prevê:

Art. 2º. Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

[...] acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida [...].

Em tom uníssono com a segunda parte do artigo 1 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, o inciso III do mesmo dispositivo vincula o 

conceito de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida à sua interação 

com o meio, frisando a importância da acessibilidade. Para tanto, vale-se da 

seguinte redação: “[...] pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida: a que temporária ou permanentemente tem limitada a sua capacidade 

de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo [...]”.

Partindo dessas duas definições, sem deixar de ratificar as expendidas no 

item precedente, torna-se imperioso identificar, no meio processual, os elementos 

que se colocam como os pontos de incidência necessários para que se confira 

acessibilidade aos operadores do direito. Para alcançar esse objetivo, a distinção 

7 As considerações do Decreto 
número 6949, de 25 de agosto de 2009, 
apontam a data da entrada em vigor da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu respectivo Protocolo 
facultativo para o Brasil: “Considerando que 
os atos internacionais em apreço entraram em 
vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 
em 31 de agosto de 2008 [...]”.
8 Reportando-se ao estudo do 
princípio da igualdade, Celso Antonio 
Bandeira de Mello sustenta que o respeito ao 
seu conteúdo passa pela observância de três 
elementos: a) o elemento tomado como fator 
de desigualação; b) deve haver uma relação 
lógica abstrata entre o elemento tomado 
como fator de desigualação e a situação que 
exige um tratamento específico; c) a relação 
lógica abstrata construída deve encontrar 
respaldo na lógica concreta, isto é, deve ser 
admitida pela Constituição Federal. 
9 Nesse sentido, dispõe o inciso 
IV do artigo 1º da Constituição Federal: 
“Art. 1º. A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] IV – os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa [...]”.

10 O número 1 do artigo 27 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, em várias de suas letras, 
contempla os mecanismos de promoção da 
inclusão social da pessoa com deficiência 
por meio do trabalho: “1. Os Estados Partes 
reconhecem o direito das pessoas com 
deficiência ao trabalho, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. Este 
direito abrange o direito à oportunidade 
de se manter com um trabalho de sua 
livre escolha ou aceitação no mercado 
laboral, em ambiente de trabalho que seja 
aberto, inclusivo e acessível a pessoas com 
deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão 
e promoverão a realização do direito ao 
trabalho, inclusive daqueles que tiverem 
adquirido uma deficiência no emprego, 
adotando medidas apropriadas, incluídas na 
legislação, com o fim de, entre outros: a. 
Proibir a discriminação baseada na deficiência 
com respeito a todas as questões relacionadas 
com as formas de emprego, inclusive 
condições de recrutamento, contratação e 
admissão, permanência no emprego, ascensão 
profissional e condições seguras e salubres de 
trabalho; b. Proteger os direitos das pessoas 
com deficiência, em condições de igualdade 
com as demais pessoas, às condições justas 
e favoráveis de trabalho, incluindo iguais 
oportunidades e igual remuneração por 
trabalho de igual valor, condições seguras 
e salubres de trabalho, além de reparação 
de injustiças e proteção contra o assédio no 
trabalho; [...] e. Promover oportunidades de 
emprego e ascensão profissional para pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho, 
bem como assistência na procura, obtenção 
e manutenção do emprego e no retorno ao 
emprego; f. Promover oportunidades de 
trabalho autônomo, empreendedorismo, 
desenvolvimento de cooperativas e 
estabelecimento de negócio próprio; g. 
Empregar pessoas com deficiência no setor 
público; [...] h. Promover o emprego de 
pessoas com deficiência no setor privado, 
mediante políticas e medidas apropriadas, 
que poderão incluir programas de ação 
afirmativa, incentivos e outras medidas; i. 
assegurar que adaptações razoáveis sejam 
feitas para pessoas com deficiência no local 
de trabalho; [...] k. Promover reabilitação 
profissional, manutenção do emprego e 
programas de retorno ao trabalho para 
pessoas com deficiência. [...]”.



81

II Colóquio  Os operadores do direito com deficiência e a acessibilidade ao 
conteúdo dos atosprocessuais

VOLUME 1PARTE A

entre processo, procedimento e ato processual é salutar.

Iniciando pelo primeiro, José Roberto dos Santos Bedaque (2001. p. 71-73) 

destaca que o processo coloca-se como um instrumento de proteção do próprio 

ordenamento. É por meio dele que o direito material consolida a solução do 

litígio. É em razão dessa atividade de subsunção do fato ao direito objetivo que 

cabe ao processo assegurar a uma das partes os mecanismos que lhe permitam 

ingressar em juízo e, ao seu oponente, os que lhe garantam o direito de se 

defender, pedindo que o direito material seja aplicado de forma diversa da 

pleiteada pelo autor. O processo, portanto, tem início com o exercício do direito 

de ação e alcança o seu desfecho com o trânsito em julgado da decisão final que 

aplica o direito material.

No cotidiano forense, o processo não se apresenta como um fenômeno 

palpável. Existe, unicamente, no plano jurídico, não contando com consistência 

física, como a de uma caneta ou a de uma folha de papel. Ninguém consegue 

tocar o processo, vê-lo ou ouvi-lo. Sabe-se que ele existe, mas tem-se consciência 

de que não possui consistência material. A existência do processo só pode ser 

deduzida pela reunião de documentos que denotam a sua tramitação, isto é, 

pelos autos do processo.

São os autos que permitem aferir, na mesma medida, o quão completo é 

o fenômeno processual. É por meio da leitura do seu conteúdo que se pode 

afirmar estar superada a oportunidade para a apresentação da contestação ou 

que o litígio já fora resolvido por meio da prolação da sentença. São os autos 

que demonstram ter o processo completado a sua tramitação em primeiro grau 

de jurisdição, alcançando o tribunal por meio do recurso competente.

A identificação de cada uma dessas etapas de trabalho dos operadores do 

direito só é possível porque a legislação estabelece regras tendentes a ordená-

las. É por essa razão que a defesa apresentada pelo réu é posterior à petição 

inicial aforada pelo autor. A sentença, tendente a pôr fim ao litígio, deve estar 

nas folhas seguintes às relativas à petição inicial, assim como o recurso de 

apelação do processo civil ou o do penal podem ser encontrados nas que se 

seguem à sentença. O mesmo se diga, na seara trabalhista, quanto ao recurso 

ordinário, apresentado após a sentença.

Dentro dessa sistemática, a noção de ato processual vê-se intimamente 

vinculada à de processo e à de procedimento. Encontrando o substrato da sua 

existência no processo, os atos processuais são os que promovem a constituição, 

a conservação, o desenvolvimento, a modificação ou a definição de uma relação 

processual, estando, permanentemente, submetidos às regras de procedimento 

que têm como fito ordená-los11. É nesse sentido a definição proposta por 

Guiseppe Chiovenda (1996. p. 12-13):

Dizem-se atos jurídicos processuais os que têm importância jurídica em respeito 

à relação processual, isto é, os atos que têm por conseqüência imediata a 
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constituição, a conservação, o desenvolvimento a modificação ou a definição 

de uma relação processual. Podem proceder de um ou de outro dos sujeitos da 

relação processual, a saber: a) atos de parte, b) atos dos órgãos jurisdicionais. O 

principal ato processual da parte é o ato constitutivo da relação (demanda judicial) 

e o principal ato processual dos órgãos públicos é o ato que define a relação 

(sentença); no entanto entre o primeiro e o segundo flui uma série de variados atos 

processuais. [...] (Grifo do autor).

Como é correto, se o processo ganha materialidade a partir dos atos 

processuais, é a partir deles que se deve buscar a promoção da acessibilidade 

dos operadores do direito ao conteúdo que veiculam. Ao contrário do que 

consolida o artigo 154 do Código de Processo Civil12, os atos processuais 

devem, principalmente por influência dos artigos 913 e 2114 da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, pautar-se por formas que confiram à 

pessoa com deficiência o mínimo de acessibilidade. A liberdade que veicula 

garante ao Estado signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência optar entre as modificações e os ajustes que lhe gerem a menor 

onerosidade para tornar acessível o conteúdo dos atos processuais. É o que 

decorre da noção de adaptação razoável contida no seu artigo 215.

A partir dela, a acessibilidade ao conteúdo dos atos processuais poderá 

ser implementada por meio da junção da noção de Desenho Universal à de 

ato processual. A opção por essa primeira alternativa tem como intuito fazer 

com que um único ato, dotado de formas variadas, permita que seu conteúdo 

seja externado ao maior número possível de destinatários, especialmente, aos 

profissionais do direito16. Aliás, é esse o propósito denotado no primeiro item 

da Carta do Rio, instituída no dia 12 de dezembro de 2004 na Conferência 

Internacional sobre Desenho Universal “Desenhando para o Século XXI”:

[...] O propósito do desenho universal é atender às necessidades e viabilizar a 

participação social e o acesso aos bens e serviços à maior gama possível de 

usuários, contribuindo para a inclusão das pessoas que estão impedidas de interagir 

na sociedade e contribuir para o seu desenvolvimento. Exemplos destes grupos 

excluídos são: as pessoas pobres, são as pessoas marginalizadas por sua condição 

cultural, racial, étnica, pessoas com diferentes tipos de deficiência, pessoas muito 

obesas, mulheres grávidas, meninos e meninas, pessoas muito altas ou muito 

baixas, que por diferentes razões são também excluídas da participação social.

No seu segundo item, a Carta do Rio ocupou-se de reportar-se à finalidade, 

bem como à enumeração dos sete princípios por meio dos quais se promove o 

Desenho Universal:

[...] Concebemos o Desenho Universal como gerador de ambientes, serviços, 

programas e tecnologias acessíveis, utilizáveis equitativamente, de forma segura 

e autônoma por todas as pessoas – na maior extensão possível – sem que tenham 

11 Consoando as noções de atos 
processuais, processo e procedimento, Pontes 
de Miranda define os primeiros como o 
produto da sequência de atos que dão ensejo 
ao próprio processo e que só se justificam a 
partir dele: “[...] Atos processuais são todos 
os que constituem a sequência de atos, que 
é o próprio processo, e todos aqueles que, 
dependentes de certo processo, se praticam 
à parte, ou autônomos, para finalidade 
de algum processo, ou com o seu fim em 
si mesmo – em processo. Todo processo 
é série de atos encadeados com mais ou 
menos coesão tendente à preparação final 
indispensável à atividade julgadora ou de 
entrega da prestação jurisdicional. [...]” (Grifo 
do autor).

12 “Art. 154. Os atos e 
termos processuais não dependem de 
forma determinada senão quando a lei 
expressamente a exigir, reputando-se 
válidos os que, realizados de outro modo, lhe 
preencham a finalidade essencial”.

13 O artigo 9 da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
encontra-se pautado nos seguintes termos: 
“1. A fim de possibilitar às pessoas com 
deficiência viver de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos da 
vida, os Estados Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas 
com deficiência o acesso, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, ao 
meio físico, ao transporte, à informação 
e comunicação, inclusive aos sistemas e 
tecnologias de informação e comunicação, 
bem como a outros serviços e instalações 
abertos ao público ou de uso público, 
tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e 
a eliminação de obstáculos e barreiras à 
acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, 
a: a. Edifícios, rodovias, meios de transporte 
e outras instalações internas e externas, 
inclusive escolas, residências e locais de 
trabalho; b. Informações, comunicações e 
outros serviços, inclusive serviços eletrônicos 
e serviços de emergência; 2. Os Estados 
Partes também tomarão medidas apropriadas 
para: a. Desenvolver, promulgar e monitorar 
a implementação de normas e diretrizes 
mínimas para a acessibilidade das instalações 
e dos serviços abertos ao público ou de 
uso público; b. Assegurar que as entidades 
privadas que oferecem instalações e serviços 
abertos ao público ou de uso público levem 
em consideração todos os aspectos relativos 
à acessibilidade para pessoas com deficiência; 
c. Proporcionar, a todos os atores envolvidos, 
formação em relação às questões de 
acessibilidade com as quais as pessoas com 
deficiência se confrontam; d. Dotar os edifícios 
e outras instalações abertas ao público ou de 
uso público de sinalização em Braille e em 
formatos de fácil leitura e compreensão; e. 
Oferecer formas de assistência humana ou 
animal e serviços de mediadores, incluindo 
guias, ledores e intérpretes profissionais da 
língua de sinais, para facilitar o acesso aos 
edifícios e outras instalações abertas ao 
público ou de uso público; f. Promover outras 
formas apropriadas de assistência e apoio a 
pessoas com deficiência, a fim de assegurar 
a essas pessoas o acesso a informações; 
g. Promover o acesso de pessoas com 
deficiência a novos sistemas e tecnologias 
da informação e comunicação, inclusive à 
internet; h. Promover, desde a fase inicial, a 
concepção, o desenvolvimento, a produção e 
a disseminação de sistemas e tecnologias de 
informação e comunicação, a fim de que esses 
sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a 
custo mínimo”.
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que ser adaptados ou readaptados especificamente em virtude dos sete princípios 

que o sustentam, a saber:

- Uso equiparável (para pessoas com diferentes capacidades);

- Uso flexível (com leque amplo de preferências e habilidades);

- Simples e intuitivo (fácil de entender);

- Informação perceptível (que diminui riscos ou ações involuntárias);

- Tolerante ao erro;

- Com pouca exigência de esforço físico e

- Tamanho e espaço para o acesso e o uso.

Denote-se, em face dos sete princípios enumerados, que pequenos cuidados 

podem ser decisivos quando se quer conferir acessibilidade aos atos processuais. 

Muitos deles, sequer requererem dispêndio de valores pelos cofres públicos, 

bastando atentar para algumas peculiaridades referentes à viabilidade da 

comunicação quando se tem uma pessoa com deficiência como interlocutora. 

Para citar um exemplo, a gravação dos depoimentos, facultada às partes pelo 

artigo 417 do Código de Processo Civil17, poderia alcançar um número maior de 

destinatários se abrangesse a imagem de todos os participantes, inclusive a do 

magistrado, e se se tomasse a cautela de filmá-los frontalmente, permitindo à 

pessoa que não ouve interagir com o conteúdo do ato por meio da técnica da 

leitura labial.

Na mesma medida, a impressão de alguns atos processuais em braile poderia 

funcionar como uma forma de difusão do conteúdo que trazem incutido em si, 

operacionalizando, no dia-a-dia forense a aplicação dos princípios do Desenho 

Universal. A intimação pessoal do defensor do réu em processo crime poderia 

ser realizada com a apresentação da cópia do acórdão impressa em braile, 

admitindo-lhe o imediato conhecimento de todos os seus termos.

No entanto, é preciso ter consciência de que a prática isolada do 

Desenho Universal não se mostra apta a alcançar a totalidade das pessoas 

que se colocam como destinatárias, mormente as com deficiência. Por 

vezes, o ato não consegue, por si só, exprimir o seu conteúdo, ainda que 

observe os sete princípios do Desenho Universal. Para suprir a lacuna 

gerada, deve, portanto, ter ensejo a Tecnologia Assistiva18.

Se é correto que o Desenho Universal se coloca como uma das formas de 

expressão da Tecnologia Assistiva, não é menos acertado que esta se desenvolve 

num universo mais abrangente, constituindo-se num novo ramo da ciência, de 

característica interdisciplinar, que tem por finalidade buscar meios para que se 

14 A redação do artigo 21 da 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência encontra-se pautada nos 
seguintes termos: “Os Estados Partes tomarão 
todas as medidas apropriadas para assegurar 
que as pessoas com deficiência possam 
exercer seu direito à liberdade de expressão 
e opinião, inclusive à liberdade de buscar, 
receber e partilhar informações e ideias, em 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e por intermédio de todas as formas 
de comunicação de sua escolha, conforme o 
disposto no Artigo 2 da presente Convenção, 
entre os quais: a. Fornecer, prontamente 
e sem custo adicional, às pessoas com 
deficiência, todas as informações destinadas 
ao público em geral em formatos acessíveis 
e tecnologias apropriadas aos diferentes 
tipos de deficiência; b. Aceitar e facilitar, 
em trâmites oficiais, o uso de línguas de 
sinais, Braille, comunicação aumentativa 
e alternativa, e de todos os demais meios, 
modos e formatos acessíveis de comunicação, 
à escolha das pessoas com deficiência; c. 
Urgir as entidades privadas que oferecem 
serviços ao público em geral, inclusive por 
meio da Internet, a fornecer informações e 
serviços em formatos acessíveis, que possam 
ser usados por pessoas com deficiência; d. 
Incentivar  a mídia, inclusive os provedores 
de informação pela Internet, a tornar seus 
serviços acessíveis a pessoas com deficiência; 
e. Reconhecer e promover o uso de línguas de 
sinais”.
15 O artigo 2 da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
prescreve: “Para os propósitos da presente 
Convenção: [...] ‘Adaptação razoável’ 
significa as modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional ou indevido, quando 
requeridos em cada caso, a fim de assegurar 
que as pessoas com deficiência possam gozar 
ou exercer, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais [...]”.
16 O parágrafo 2º do artigo 405 do 
Código de Processo Penal, seguindo sentido 
contrário, limita as formas do ato processual, 
prescrevendo ser desnecessária a transcrição 
do seu conteúdo quando contar com 
registro audiovisual: “Art. 405. Do ocorrido 
em audiência será lavrado termo em livro 
próprio, assinado pelo Juiz e pelas partes, 
contendo breve resumo dos fatos relevantes 
nela ocorridos. [...] § 2º. No caso de registro 
por meio audiovisual, será encaminhado 
às partes cópia do registro original, sem 
necessidade de transcrição. [...]”.

17 O artigo 417 do Código de 
Processo Civil encontra-se redigido nos 
seguintes termos: “Art. 417. O depoimento, 
datilografado ou registrado por taquigrafia, 
estenotipia ou outro método idôneo de 
documentação, será assinado pelo juiz, pelo 
depoente e pelos procuradores, facultando-se 
às partes a sua gravação”.

18 O Comitê de Ajudas Técnicas, 
CAT, órgão que compõe a Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, na ata de sua Reunião VII, 
ocorrida no mês de dezembro de 2007, 
adotou a seguinte definição de Tecnologia 
Assistiva: “[...] Tecnologia Assistiva é uma 
área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas 
e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação, de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, 
visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social. [...]”.
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promova a autonomia, a independência e, por conseguinte, a inclusão da pessoa 

com deficiência. O Desenho Universal, portanto, é, apenas, um dos instrumentos 

passíveis a serem empregados para proporcionarem a inclusão da pessoa com 

deficiência através da Tecnologia Assistiva, mas não é o único. Por meio dela, 

estudando cada situação específica, procura-se encontrar a tecnologia mais 

adequada para que se confira funcionalidade para a pessoa com deficiência 

diante da circunstância a que se veja submetida. 

Como relata Teófilo Alves Galvão Filho, o termo Tecnologia Assistiva 

engloba os dispositivos, os serviços e as metodologias por meio das quais se 

procura promover a acessibilidade da pessoa com deficiência (2009). Dá-se o 

emprego da Tecnologia Assistiva por meio de dispositivos quando a pessoa com 

deficiência se vale de muletas ou de uma cadeira de rodas para locomover-

se, bem como quando se utiliza de óculos para poder enxergar; por meio dos 

serviços, quando a acessibilidade ao conteúdo de um filme ou de uma palestra 

é promovida por meio de um profissional apto a comunicar-se por meio da 

Língua Brasileira de Sinais, Libras. A figura do ledor é mais um caso ilustrativo 

da utilização da modalidade serviços.

O desenvolvimento da Tecnologia Assistiva por meio das metodologias 

se verifica quando há um planejamento procurando a melhor forma de fazer 

com que a pessoa com deficiência encontre funcionalidade no meio em que se 

coloca. Considerando a hipótese do operador do direito com deficiência que 

quer ver promovida a sua acessibilidade ao conteúdo dos atos processuais dos 

autos de um processo antigo, verifica-se que esse direito poderia ser atendido 

por meio do emprego dos princípios do Desenho Universal, transcrevendo todo 

o conteúdo dos atos processuais para a linguagem em braile, ou por meio da 

disponibilização de um ledor. Evidentemente, a última solução, num estudo 

metodológico, parece ser a mais barata e a mais célere. Inegavelmente, dentro 

desse critério de flexibilidade, a metodologia de que se vale a Tecnologia 

Assistiva promove, no plano concreto, a já mencionada noção de adaptação 

razoável contida na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Independente da opção que se faça, empregando-se os princípios do Desenho 

Universal ou a amplitude do estudo de que se vale a Tecnologia Assistiva, como o 

fez Marta Gil (2001, p. 23), é importante transcrever as palavras do então Diretor 

da UNESCO Federico Mayor, as quais, embora não estivessem se reportando à 

acessibilidade, expressam a síntese da questão tratada neste item: “A meu ver, o 

primeiro direito da pessoa deficiente é não sê-lo”.

4. Hierarquia dos tratados e convencionalidade

Uma vez constatada a influência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência na formação do ato processual, tido como o instrumento de 

difusão do conteúdo do processo, as perquirições acerca da harmonização do 

ordenamento jurídico nacional em face do referido tratado de direitos humanos 
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tornam-se inevitáveis.

Nessa empreitada, uma análise perfunctória da evolução da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal permite inferir que o tema vem sendo reiteradamente 

submetido à sua apreciação e, com a mesma frequência, incita a formação de 

posicionamentos divergentes.

No ano de 1996, por meio do Habeas Corpus número 72.131-119, o Supremo 

Tribunal Federal fora instado a se manifestar sobre a hierarquia ocupada 

pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos no ordenamento jurídico 

nacional. Tencionava-se, com base no Decreto-Lei 911, de 1. de outubro de 

1969, aferir a viabilidade da prisão do depositário que se desfez do bem alienado 

fiduciariamente20. Naquela ocasião, apesar da liminar deferida pelo Ministro 

Marco Aurélio, obstando o cumprimento do mandado de prisão, entendeu-

se, por unanimidade, que os tratados de direitos humanos, assim como todos 

os demais, os chamados tratados internacionais comuns, ocupavam posição 

hierárquica que os equiparava à legislação ordinária21.

O tema retornou à pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal 

no dia 3 de dezembro de 2008, oportunidade em que foram submetidos à 

sua apreciação dois Recursos Extraordinários, 349.703-110 e 466.343-111, 

e dois Habeas Corpus, 87.585-812 e 92.566-913. Concluiu-se, nos quatro 

casos, que os tratados internacionais de direitos humanos posicionam-se, no 

escalonamento normativo brasileiro, entre a Constituição Federal e a legislação 

infraconstitucional, quer dizer: tratam-se de normas supralegais22.

O aparente consenso, proclamando a hierarquia supralegal dos tratados 

internacionais de direitos humanos, esconde a calorosa discussão travada em 

cada um dos votos proferidos, especialmente quando o Ministro Celso de Mello, 

firmando-se nas disposições do artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal23, 

a exemplo de Flávia Piovesan (2002, p. 90)14 e de Valerio de Oliveira Mazzuoli 

(2009), conferiu-lhes a hierarquia de normas constitucionais24. Inegavelmente, 

os tratados de direitos humanos, como as normas constitucionais que veiculam 

direitos fundamentais, cultuam valores que suplantam os veiculados pelos 

demais e, por essa razão, devem subordiná-los, fazendo com que os tratados 

internacionais comuns deles extraiam o seu pressuposto de validade. Essa é, 

inclusive, a concepção de ordenamento elaborada por Hans Kelsen (1998, p. 33): 

“[...] Uma ‘ordem’ é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato 

de todas elas terem o mesmo fundamento de validade. [...]”.

Se os direitos humanos veiculados pelos tratados internacionais possuem a 

mesma natureza material dos direitos fundamentais instituídos na Constituição 

Federal, devem contar com instrumentos assemelhados de proteção. Assim, ao 

19 BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus n. 72.131-1 Rio 
de Janeiro. Lairton Almagro Vitoriano da 
Cunha, Marcello Ferreira de Souza Granado 
e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
Brasília, 27 de novembro de 1996. D.J. 24 
ago. 2001.

20 O artigo 7º, número 7, da 
Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos conta com a redação que se segue: 
“[...] Ninguém deve ser detido por dívidas. 
Este princípio não limita os mandados de 
autoridade judiciária competente expedidos 
em virtude de inadimplemento de obrigação 
alimentar”.

21 O voto proferido pelo Ministro 
Moreira Alves naquela ocasião fora bastante 
incisivo nesse sentido: “[...] Com efeito, é 
pacífico na jurisprudência desta Corte que os 
tratados internacionais ingressam em nosso 
ordenamento jurídico tão somente com força 
de lei ordinária (o que ficou mais evidente 
em face de o artigo 105, III, da Constituição 
que capitula, como caso de recurso especial 
a ser julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça como ocorre com relação à lei 
infraconstitucional, a negativa de vigência de 
tratado ou a contrariedade a ele), não se lhes 
aplicando, quando tendo eles integrado nossa 
ordem jurídica posteriormente à Constituição 
de 1988, o disposto no artigo 5º, § 2º, pela 
singela razão de que não se admite emenda 
constitucional realizada por meio de tratado. 
[...]”.

22 BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário n. 349.703-1 
Rio Grande do Sul. Banco Itaú S/A, Armando 
Luiz Segabinazzi. Relator originário: Ministro 
Carlos Britto. Relator para o acórdão: Ministro 
Gilmar Mendes. Brasília, 3 de dezembro de 
2008.
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23 BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343-1 
São Paulo. Banco Bradesco S/A, Vera Lúcia 
de Albuquerque e outro(a/s). Relator: Ministro 
Cezar Peluso. Brasília, 3 de dezembro de 
2008.

24 BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus n. 87.585-8 
Tocantins. Alberto de Ribamar Ramos Costa, 
Superior Tribunal de Justiça. Relator: Marco 
Aurélio. Brasília, 3 de dezembro de 2008.

25 BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus n. 92.566-9 São 
Paulo. José Arlindo Passos Correa, Eduardo 
Gomes de Queiroz e Superior Tribunal de 
Justiça. Relator: Marco Aurélio. Brasília, 3 de 
dezembro de 2008.

26 O artigo 98 do Código Tributário 
Nacional já prescrevia a natureza supralegal 
dos tratados internacionais comuns que 
versassem sobre matéria fiscal: “[...] Os 
tratados e as convenções internacionais 
revogam ou modificam a legislação tributária 
interna, e serão observados pela que lhes 
sobrevenha”.

27 Dispõe o parágrafo 2º do artigo 
5º da Constituição Federal: “[...] Os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte”.

28 “[...] Enquanto os tratados 
internacionais de proteção dos direitos 
humanos – por força do artigo 5º, parágrafo 
2º - apresentam hierarquia constitucional, os 
demais tratados internacionais apresentam 
hierarquia infra-constitucional”. 

29 A argumentação do Ministro 
Celso de Mello pode ser aferida em três dos 
quatro acórdãos apontados: no Habeas Corpus 
87.585-8 e nos recursos extraordinários 
número 349.703-1 e 466.343-1.

lado do controle de constitucionalidade deferido às normas constitucionais, 

deflagra-se a importância do controle de convencionalidade, destinado 

aos direitos humanos incorporados no ordenamento brasileiro por meio da 

internalização dos tratados internacionais.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, desenvolvido no Brasil por Valerio de 

Oliveira Mazzuoli (2009 p. 17), mas introduzindo-o para o desenvolvimento do 

item seguinte, o emprego da convencionalidade, dando resguardo aos direitos 

contidos nos tratados de direitos humanos, pode se verificar de duas formas 

distintas: num primeiro momento, abordando o condicionamento gerado 

pelos tratados de direitos humanos em face de todas as normas que lhe são 

subjacentes; numa segunda oportunidade, referenciando as técnicas judiciais 

tendentes a promover essa compatibilização. Embora a primeira vertente já 

tenha sido abordada, especialmente quando se considerara a necessidade de 

promover uma releitura do caput do artigo 154 do Código de Processo Civil, de 

maneira que a liberdade na escolha das formas que elenca permita conferir o 

mínimo de acessibilidade à pessoa com deficiência. Resta considerar as técnicas 

judiciais tendentes à concretização desse direito.

5. Tutela processual da acessibilidade

A enumeração das técnicas processuais disponibilizadas para promover o 

direito à acessibilidade ao conteúdo dos atos processuais pelos operadores do 

direito passa, obrigatoriamente, pela distinção entre os tratados internacionais 

de direitos humanos que contam com o status material de normas constitucionais 

e pelos que cumulam em si a equivalência às emendas constitucionais.

Como aventara Valerio de Oliveira Mazzuoli (2009 p. 38 e 62), e ratificara 

o Ministro Celso de Mello nos dois recursos extraordinários supramencionados 

e no Habeas Corpus 87.585-8, qualquer tratado que ingresse no ordenamento 

jurídico brasileiro, em face das disposições do segundo parágrafo do artigo 5º 

da Constituição Federal, guarda o status material de normas constitucionais; 

cabe ao Congresso Nacional, valendo-se do seu juízo de discricionariedade, 

somar-lhe, nos termos do parágrafo subsequente, a equivalência às emendas 

constitucionais. Anote-se que a submissão do tratado internacional de direitos 

humanos ao procedimento previsto no parágrafo terceiro não lhe modifica 

o conteúdo; logo, se aprovado, cumulará o status de norma materialmente 

constitucional e a equivalência a uma emenda constitucional.

De conformidade com o autor citado, o status material de norma constitucional 

confere ao tratado de direitos humanos a prerrogativa de funcionar como 

paradigma para a realização do controle difuso de convencionalidade. Por sua 

vez, a equivalência às emendas constitucionais faz com que, por meio dele, seja, 

ainda, admissível a realização do controle concentrado de convencionalidade.

Em razão da emissão do Decreto-Legislativo número 186, de 9 de julho de 
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2008, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência passou a viger 

no ordenamento jurídico brasileiro cumulando em si, desde o primeiro momento, 

o status de norma constitucional e a equivalência de emenda constitucional, 

gerando, de forma concomitante, os controles difuso e concentrado de 

convencionalidade.

Assim como a inconstitucionalidade, verificada quando há uma desarmonia 

entre a Constituição e a norma infraconstitucional, ou a ilegalidade, ensejada 

pela incompatibilidade entre o decreto e a norma a que se subordina, a 

inconvencionalidade tem o seu ensejo sempre que as normas que lhe são 

subjacentes não se adequarem ao tratado de direitos humanos que as subordina. 

De qualquer das três hipóteses, oriunda um ato ilícito, caracterizado pela 

violação da ordem pré-constituída e, em relação ao qual, o causar de prejuízo 

não se coloca como pressuposto para o seu reconhecimento25. Assim, mesmo 

que o profissional do direito não venha a se sentir lesado em seu direito à 

acessibilidade ou que a parte não se depare com qualquer prejuízo processual 

que lhe venha a garantir a nulidade ou a anulação do ato ou do processo, as 

disposições do artigo 461 do Código de Processo Civil26 ou do 84 do Código de 

Defesa do Consumidor27 garantem-lhe a tutela preventiva em face do ilícito 

passível de vir a ser praticado.

Para tanto, firmando-se na execução indireta como técnica destinada a dar 

cumprimento dos artigos 9, 21 e 27 da Convenção, poderá pleitear, por meio 

da tutela inibitória, que o Estado disponibilize, sob pena de multa, os serviços 

de um ledor para que o promotor ou o defensor que atuam no feito possam 

ver assegurado o seu direito à acessibilidade ao conteúdo de cada um dos seus 

atos. Caso a medida não se mostre eficiente, o parágrafo 5º de cada um dos 

dispositivos referidos, admite ao Poder Judiciário a disponibilização do referido 

profissional, sequestrando dos cofres públicos os valores que lhe seriam devidos 

a título de remuneração. Nesse caso, a execução direta pela qual se pauta a 

tutela preventiva dá ensejo à tutela preventiva executiva28 .

Se as tutelas direcionadas à prevenção do ilícito se distinguem pela técnica 

processual que se destina a implementá-las, a direcionada à sua remoção acaba 

por conciliá-las, podendo valer-se tanto da execução indireta quanto da direta 

(Marinoni, 2000a, p. 118). A peculiaridade da tutela direcionada à remoção do 

ilícito, também chamada de tutela reintegratória, é a sua natureza repressiva em 

face do ilícito, sendo aplicável quando a violação do direito à acessibilidade já 

ocorrera, seja do ponto de vista individual, valendo-se do disposto no artigo 461 

do Código de Processo Civil, seja do coletivo, ocasião em que se firmará no 84 

do Código de Defesa do Consumidor. Nessa hipótese, dentre outras soluções, o 

profissional do direito que já tivera violado o seu direito à acessibilidade, poderá, 

utilizando-se da execução indireta, requerer que o Poder Judiciário ordene que 

o Estado lhe disponibilize o trabalho de um ledor; caso o descumprimento da 

Convenção continue a se implementar, estará sujeito à pena de multa diária 

30 Luiz Guilherme Marinoni 
(2000,. p. 158) ressalta que “[...] O ilícito 
deve ser compreendido como um ato 
contrário ao direito que eventualmente 
pode ocasionar um dano. [...]”.

31 “Art. 461. Na ação que tenha 
por objeto o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou, se procedente 
o pedido, determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente 
ao adimplemento. § 1º. A obrigação somente 
se converterá em perdas e danos se o 
autor o requerer ou se impossível a tutela 
específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente. § 2º. A indenização por 
perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa 
(art. 287). § 3º. Sendo relevante o fundamento 
da demanda e havendo justificado receito de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder a tutela liminarmente ou mediante 
justificação prévia, citado o réu. A medida 
liminar poderá ser revogada ou modificada a 
qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 
4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 
anterior ou na sentença, impor multa diária 
ao réu, independentemente de pedido do 
autor, se for suficiente ou compatível com 
a obrigação, fixando-lhe prazo razoável 
para o cumprimento do preceito. § 5º. 
Para a efetivação da tutela específica ou a 
obtenção do resultado prático equivalente, 
poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, 
determinar as medidas necessárias, tais como 
a imposição de multa por tempo de atraso, 
busca e apreensão, remoção de pessoas e 
coisas, desfazimento de obras e impedimento 
de atividade nociva, se necessário com 
requisição de força policial. § 6º. O juiz 
poderá, de ofício, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa, caso verifique que se 
tornou insuficiente ou excessiva”.

32 “Art. 84. Na ação que tenha 
por objeto o cumprimento da obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou, determinará 
providências que assegurem o resultado 
prático equivalente ao do adimplemento. 
§ 1º. A conversão da obrigação em perdas 
e danos somente será admissível se por 
elas optar o autor ou se impossível a tutela 
específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente. § 2º. A indenização por 
perdas e danos se fará sem prejuízo da multa 
(art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º. 
Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado receito de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder 
a tutela liminarmente ou após justificação 
prévia, citado o réu. § 4º. O juiz poderá, na 
hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa 
diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficiente ou compatível com 
a obrigação, fixando prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. § 5º. Para a tutela 
específica ou para a obtenção do resultado 
prático equivalente, poderá o juiz determinar 
as medidas necessárias, tais como busca 
e apreensão, remoção de coisas e pessoas, 
desfazimento de obra, impedimento de 
atividade nociva, além de requisição de força 
policial”.
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33 Reportando-se às características 
das duas espécies de tutelas preventivas, Luiz 
Guilherme Marinoni (2000a, 118) propõe 
individualizá-las nos seguintes termos: 
“A tutela inibitória, como já dito, permite 
que o demandado tenha a oportunidade de 
não praticar o ato ilícito, ao passo que a 
tutela preventiva executiva implica uma 
interferência na esfera jurídica do réu, 
sem que a ele se dê a oportunidade de, 
voluntariamente, não praticar o ato temido”.

previamente fixada.

Verifique-se, ainda, que a ocorrência do dano poderá vir a gerar a sua 

reparação específica. Diante do prejuízo sofrido pelo profissional do direito 

que se veja impossibilitado de exercer a sua atividade e, em razão desse fato, 

acabe por prejudicar os interesses do jurisdicionado, pode o Poder Judiciário 

determinar, se esta for a melhor solução, que todas as intimações pessoais que 

lhe sejam futuramente dirigidas sejam realizadas em braile ou que lhe sejam 

lidas pelo oficial de justiça responsável pelo ato.

Em qualquer das quatro modalidades de tutela apontadas, o controle de 

convencionalidade se coloca como prejudicial para a apreciação do pedido 

principal. Na hipótese de vir a se constituir no pedido principal, ter-se-á o 

controle concentrado de convencionalidade, adotando todas as características 

da constitucionalidade, inclusive quanto à legitimação para a propositura da 

demanda. É no controle concentrado, portando, que terá ensejo a ação direta 

de inconvencionalidade, a ação direta de inconvencionalidade por omissão, a 

declaratória de convencionalidade e a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental29.
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Sigilo de correspondência

Marisa Aparecida Guedes1 

RESUMO
O sigilo e a inviolabilidade de correspondência encontram respaldo no artigo 5º, XII 
da Constituição Federal. Trata-se de garantias fundamentadas na honra, privacidade 
e intimidade do cidadão, resguardandas até mesmo face aos desmandos do Estado. 
Muitos são os países que asseguram esta garantia.  No Brasil, não se trata de uma 
garantia absoluta, podendo ser mitigada, dependendo do caso concreto. Veremos 
neste estudo não apenas o sigilo de correspondência, mas os crimes que o envolvem 
assim como a polêmica gerada diante do e-mail corporativo e comercial, assim como a 
responsabilidade da empresa com relação aos atos de seus funcionários.

PALAVRAS-CHAVE
Sigilo, correspondência, ética, preservação e democracia.
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1.Introdução. 2. Contexto histórico.  3.  Da inviolabilidade do sigilo de correspondência. 
4.  Dos crimes sobre à inviolabilidade de correspondência. 5.  E-mail corporativo. 6.  
Exceções à inviolabilidade do sigilo de correspondência. 7.  Conclusão. 8.   Bibliografia
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1. Introdução

O sigilo é um importante princípio constitucional que expressamente 

estabelece a inviolabilidade das correspondências e comunicações em geral, 

proibindo que terceiros tomem conhecimento de algo particular que deverá ficar 

entre dois ou mais interlocutores, participantes do diálogo.

A atual Carta Magna destacou a proteção também com relação ao sigilo de 

dados. A doutrina conceitua dados como todos os tipos de informações pessoais, 

desde o tipo sanguíneo, os números dos documentos pessoais, informações 

bancárias, entre outros, assim como os decorrentes da informática. Para 

Alexandre de Moraes (2003, pág. 85), essa nova forma de armazenamento e 

transmissão de informações coaduna-se com as garantias de intimidade, honra e 

dignidade humana, impedindo divulgações ou interceptações por meios ilícitos.

O Convênio 108/81 do Conselho da Europa e a Diretiva 95/46/CE assim 

como a Legislação Portuguesa estabeleceram tratamento especial aos dados 

sensíveis (dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação 

partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, 

tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual e os dados genéticos) 

diferenciando dos não sensíveis. Vale ressaltar que a comunicação eletrônica 

recebe o mesmo tratamento da comunicação por carta. Assim são invioláveis as 

correspondências por e-mails eletrônicos e transmissão de dados, pela rede de 

computadores.

Veremos o contexto histórico, a questão do caráter absoluto ou mitigado 

do sigilo de correspondência, as nuances desse dispositivo constitucional e sua 

confrontação com as garantias da intimidade, honra e dignidade, assim como a 

jurisprudência sobre o assunto tendo em vista que o Brasil está constituído sob 

a égide do Estado Democrático de Direito.

2. Contexto Histórico

Trata-se de um tema de extrema relevância social, em voga desde os 

primórdios; bases históricas (VISSIÈRE, 2009) relatam que a necessidade desse 

sigilo data da Idade Média, época em que os emissários dos reis levavam 

informações altamente confidenciais. Se caíssem em mãos inimigas, poderia 

deixar o reinado e o povo vulnerável, e as cartas seriam de fácil subtração e 

interceptação no caminho entre o emissário e o destinatário, visto que o trajeto 

era percorrido, em regra, a cavalo. Notando esse inconveniente, pensou-se em 

mecanismos de proteção para manter o sigilo das mensagens enviadas entre 

reinados. Assim emissários poderiam decorar os documentos e citá-los oralmente. 

Esse mecanismo se tornou falho, pois não conseguiam decorar os documentos 

a contento, e uma informação errada ou inconveniente seria o estopim de uma 

guerra. Foi criada uma espécie de codificação e alfabetos secretos, um tipo de 
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criptografia, assim como os hackers utilizam nos dias de hoje. Esse estudo de 

proteção foi, ao longo dos anos, tomando vários outros rumos. 

Atualmente surgem as convenções e tratados internacionais. O Brasil 

é signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ainda sem o 

Decreto Legislativo de aprovação) que consagra, em seu art. XII, o sigilo de 

correspondência, assim como faz a Constituição Portuguesa (art. 34, nº 1), e 

em outros tratados como, por exemplo, a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia (art. 7º), e a Convenção Européia dos Direitos do Homem (art. 

8º) (Moraes, 2003, p. 85). 

No Brasil, o sigilo da correspondência teve respaldo já na Carta do Império2 

em 1824, outorgada por D. Pedro I em 25/03/1824. Essa constituição perdurou 

por 65 anos, vejamos trecho sobre o assunto: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Império, pela maneira seguinte.

XXVII. O Segredo das Cartas é inviolável. A Administração do Correio fica 

rigorosamente responsável por qualquer infracção deste Artigo. A CF de 1937 

mitigou a inviolabilidade de domicílio e correspondência através de lei:

Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País 

o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

6º) a inviolabilidade do domicílio e de correspondência, salvas as exceções 

expressas em lei; 

Na atual Carta Magna, essa garantia é um corolário do direito à intimidade, 

sendo mitigado pela lei apenas com relação ao sigilo das comunicações 

telefônicas. A Lei 9.296/96 regulamentou e mitigou o sigilo de comunicação 

telefônica, que pode ser quebrado pelo juiz, mantendo o sigilo dos dados 

interceptados, para prova de crime, incluindo a interceptação de comunicações 

em sistema de informática e telemática (POLETTI, 2009, p. 34/35): 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 

ou instrução processual penal.

2 Disponível em: < http://
www.p lana l to .gov.b r / cc iv i l _03/
constituicao/constitui%C3%A7ao24.
htm>.  Acesso em 21/03/2011.
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Além da norma constitucional art. 5º, X, XII da Constituição Federal de 

1988,  outras leis regulam a matéria, tais como:

a) Decreto-lei 2.848/40, que institui o Código Penal, tipifica os crimes de  

violação de correspondência, sonegação ou destruição de correspondência, 

violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica, abuso de 

correspondência comercial e divulgação de segredo  (arts.151/153);

b) Decreto-lei 3.689/41, que institui o Código de Processo Penal, regula as 

provas ilícitas (interceptação ilícita de correspondência) e a determinação 

de juntada de documentos probantes, se possível (arts. 233/234);

c) Lei 6.538/78 -  Serviços Postais, no seu art. 10º, relaciona as hipóteses que 

não constitui em violação de sigilo da correspondência postal no caso de  

abertura de carta que apresenta certas características de irregularidade. 

d) Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP), trata-se garantias do preso (art. 

40 e   art. 41, XV);  

e) Decreto nº 678/92 – Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), focaliza a proteção à honra, dignidade, intimidade, 

domicílio, correspondência entre outros inerentes (art. 11);

f) Lei 4.117/62 - Código Brasileiro de Telecomunicações (revogado parcialmente 

pela lei 9.472/97, salvo matéria penal, alterada pela lei 9.986/2000);

g) Lei 9.296/96 - regulamentou o inciso XII do artigo 5º da CF, com relação à 

interceptação de comunicações telefônicas.

Analisaremos a seguir essa proteção constitucional com base na legislação atual 

brasileira. 

3. Da Inviolabilidade do Sigilo de Correspondência

O sigilo de comunicações encontra respaldo na CF/88 como um direito e 

garantia fundamental, estando acobertado pela cláusula pétrea do art. 60, § 4º, 

IV: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: os 

direitos e garantias individuais.

Ressalte-se que a comunicação eletrônica recebe o mesmo tratamento da 

comunicação por carta. Assim são invioláveis a correspondência por e-mails 

eletrônicos e a transmissão de dados, pela rede de computadores.

Sendo uma garantia fundamental, seria ela absoluta ou relativa em confronto 

com outros valores também constitucionais? Seria ilícita a interceptação ou 

apreensão de correspondência, tendo em vista sua proteção quanto ao sigilo ou 

violação?

Pacífico é o entendimento de que é possível ser deferida judicialmente 

a interceptação telefônica, no entanto há dois entendimentos quanto à 

interceptação de correspondência (correios escritos): para alguns, é constitucional 

a interceptação de correspondência, conforme entendimento do juiz federal e 

prof. Walter Nunes da Silva Júnior (2004), pois entende ser a correspondência o 



95

II Colóquio  Sigilo de correspondência

VOLUME 1PARTE A

símbolo da fala (referindo-se à interceptação telefônica). A única diferença seria 

o meio empregado.

Alexandre de Morais (2003,084) afirma que a base desse entendimento 

supõe que nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo, portanto, possível 

a interceptação de correspondência, desde que respeitado os certos parâmetros, 

para coibir e investigar práticas ilícitas, entendimento que se encontra nas 

Cartas Políticas da Itália, Dinamarca, Finlândia, entre outras.

Este autor cita que o STF tem o mesmo entendimento: é possível interceptar 

cartas de presidiário pela administração penitenciária,  possibilidade excepcional, 

respeitado o art. 41 da LEP (HC 70.814-5/1994).

STF: Violação de Correspondência de Presidiário

“Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais 

e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser 

utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, 

tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade 

civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a 

um verdadeiro Estado de Direito. (entendimento do Ministro Pedro Acioli, no seu 

Ementário 08/71, em processo submetido ao STF sob o número RT-STF 709/418; 

STJ - 6º T. RHC nº 2.777-0/RJ)

A grande maioria da doutrina entende que nenhum direito ou garantia 

é absoluto, devendo ser contrapostos uns as outros, valorando-os conforme 

o caso concreto e o Estado de Direito. Sopesando-os e interpretando-os com 

observância da razoabilidade e proporcionalidade, a doutrina cita a aplicação 

da técnica de hermenêutica pela ponderação de bens e interesses.

Já outros doutrinadores (minoria) seguem sentido contrário: afirmam que  

o sigilo e a inviolabilidade seriam garantias fundamentais de caráter absoluto, 

tendo em vista não haver exceção constitucional, pois a exceção contida no 

dispositivo constitucional se refere apenas ao sigilo de comunicações telefônicas. 

Para Celso Ribeiro Bastos (apud ALMEIDA, 2004), essa garantia abrange não 

apenas a pessoa investigada: o outro interlocutor da correspondência também 

teria seu direito violado. 

Outro ponto a ser analisado é a questão de não ter sido recepcionado o 

artigo 240, §1º, f do Código de Processo Penal, no capítulo da busca e apreensão, 

“in verbis”:

Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, 

para:

......
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f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, 

quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à 

elucidação do fato; (g.n.).

......

§ 2o  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que 

alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e 

letra h do parágrafo anterior.

Para a maioria da doutrina, incluindo o Prof. Fernando Capez ((apud 

ALMEIDA, 2004), o entendimento é de que este dispositivo não foi recepcionado 

pela Constituição, além do que um mandado de busca e a preensão em residência 

de indiciados (suspeitos mas ainda não culpados), não pode ser genérico para 

possibilitar a apreensão de tudo o que os policiais entenderem como prova do 

delito. Para que possa haver essa apreensão o mandado teria que ser específico, 

no entanto para defesa é legalmente admitido, conforme o disposto no artigo 

233 do Código de Processo Penal.

Art. 233.  As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, 

não serão admitidas em juízo.

   Parágrafo único.  As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo 

destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do 

signatário.

Neste ponto apreender cartas como meio de prova seria ilícito e estaria 

inserido no princípio dos “frutos da árvore envenenada”. Assim o processo deverá 

ser anulado até o ato anterior a essa prova sendo que, se fosse para apreender 

correspondência, a decisão de deferimento deveria ser específica, fundamentada, 

e correr sigilosamente, como o é no caso da interceptação telefônica.

Não é esse o entendimento dos nossos tribunais, que prezam pela segurança 

pública. Entre o sigilo de correspondência e o ilícito penal, a busca pela verdade 

real do ilícito penal é mais forte; portanto, o mandado de busca e apreensão, 

mesmo de cunho genérico, é válido para apreender correspondência. Vejamos 

jurisprudência do STJ: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. FALSIFICAÇAO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CORRUPÇAO PASSIVA. 

NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DE PROVAS ORIUNDAS DA INTERCEPTAÇAO 

DE CORRESPONDÊNCIA. SIGILO ABSOLUTO. DIREITO FUNDAMENTAL. 

PONDERAÇAO. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE 

DIREITOS ABSOLUTOS. COEXISTÊNCIA ENTRE OS DIREITOS E AS GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO CONFIGURADO. ORDEM 

DENEGADA. 

1. Os direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição Federal, 

contemplados na dimensão objetiva, consistem em norte para atuação valorativa 
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do Estado na realização do bem comum. Já na dimensão subjetiva, permitem ao 

indivíduo se sobrepor à arbitrariedade estatal. 

2. O Estado tem o dever de proteção dos indivíduos frente ao próprio poder estatal 

(eficácia vertical), bem como em face da própria sociedade, justificando a eficácia 

horizontal dos direitos humanos nas relações particulares. 

3. Não há falar em sobreposição de um direito fundamental sobre outro. Eles 

devem coexistir simultaneamente. Havendo aparente conflito entre eles, deve 

o magistrado buscar o verdadeiro significado da norma, em harmonia com as 

finalidades precípuas do texto constitucional, ponderando entre os valores 

em análise, e optar por aquele que melhor resguarde a sociedade e o Estado 

Democrático. 

4. Os direitos e garantias fundamentais, por possuírem característica essencial no 

Estado Democrático, não podem servir de esteio para impunidade de condutas 

ilícitas, razão por que não vislumbro constrangimento ilegal na captação de 

provas por meio da quebra do sigilo de correspondência, direito assegurado no art. 

5º, XII, da CF, mas que não detém, por certo, natureza absoluta. 

5. Ordem denegada. 

(STJ: MINISTRO: ARNALDO ESTEVES LIMA. HABEAS CORPUS Nº 97.336 
- RJ (2007/0305250-1) – DJE 02/08/2010).

E também TJ/SP: 

ENTORPECENTES – Correspondência enviada à residência da ré contendo 165 

gramas de ‘maconha’. Alegação de falta de provas e de violação de correspondência 

— Autoria e materialidade comprovadas por laudos, depoimentos policiais, 

prova oral e apreensão da droga - Quadro probatório suficiente para embasar a 

condenação - Recurso improvido.  (Voto: 10396 - AP. CRIMINAL N°: 414.331-3/5 

– Rancharia). 

Parece-me mais razoável este último entendimento. Cada caso deverá ser 

analisado e sopesadas as garantias constitucionais, sendo que, em caso de 

crime, a sociedade, como um todo, deve ser resguardada, e as garantias para o 

investigado deverão ser mitigadas no caso de não haver outro meio de prova 

que substitua a quebra do sigilo de correspondência. 

Na jurisprudência, encontramos julgados no sentido de que essa garantia da 

inviolabilidade de correspondência é absoluta, não se confrontando com outras 

garantias, com fundamentação de que a constituição não a excepcionou, como 

fez com relação ao sigilo de comunicação telefônica, além de que o sigilo de 

correspondência está garantido na Declaração Universal de Direitos Humanos 

(art. XII) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. XI):

Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica   

-   Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. - ARTIGO 11 - Proteção da Honra 

e da Dignidade 
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1.  Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade.

 2.  Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida 

privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de 

ofensas ilegais à sua honra ou reputação.

 3.  Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais 

ofensas. 

Esses tratados, não têm força de norma constitucional, tendo em vista 

serem anteriores a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que incluiu o 

parágrafo terceiro no artigo 5º, onde se estabelece que  os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais e terão força de norma 

constitucional. No entanto, o entendimento majoritário dos tribunais pátrios é 

no sentido de que tratados de direitos humanos  têm força superior a uma lei 

ordinária. 

Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo 

privilegiou os tratados de direitos humanos, dando status de legislação superior 

à ordinária, o que assegurou como absoluto o sigilo de correspondência:  

APELAÇÃO CRIMINAL. SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA.  DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 

DIREITOS HUMANOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA.  ARTIGO 5º, 

INCISO X E XII. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE GERAL DA PESSOA E DO 

SIGILO  DA CORRESPONDÊNCIA  E DAS COMUNICAÇÕES TELEGRÁFICAS, BEM 

COMO DE DADOS E COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, SALVO, NO ÚLTIMO CASO, 

MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL.  CORRESPONDÊNCIA  E COMUNICAÇÕES 

TELEGRÁFICAS. INVIABILIDADE DA QUEBRA DE SEUS SIGILOS. GARANTIAS 

ABSOLUTAS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. Nos termos do artigo XII, da Declaração Universal dos Direitos Humanos : 

“Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 

seu lar ou na sua correspondência , nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 

pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”. 

II. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos “ninguém pode ser 

objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, 

em seu domicílio ou em sua correspondência , nem de ofensas ilegais à sua honra 

ou reputação“ (artigo 11.2.).

III. A nossa Magna Carta, por seu turno, em seu artigo 5º, inciso X e XII, assegura 

a inviolabilidade da intimidade geral da pessoa e do sigilo  da correspondência  e 

das comunicações telegráficas, bem como de dados e comunicações telefônicas, 

salvo, no último caso, mediante ordem judicial, para fins de investigação criminal 

ou instrução processual penal.
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IV. As únicas exceções permitidas pelo constituinte, no tocante à regra de 

inviolabilidade dos respectivos sigilos, diz respeito, tão somente, aos dados e 

comunicações telefônicas - esta última, inclusive, em face da Lei nº 9.296/96 -, e 

somente mediante autorização judicial e apenas para efeitos penais.

V. Em se tratando de correspondência  e comunicações telegráficas, inviável  é a 

quebra de seus sigilos, dado se tratarem de garantias absolutas.

VI. Por correspondência , entenda-se toda comunicação de pessoa a pessoa, por 

meio de carta, através de via postal ou telegrama, sendo nesse sentido o disposto  

na Lei nº 6.538, de 22.06.78.

VII. Recurso Ministerial improvido.

(APELAÇÃO CRIMINAL -11245 - Processo: 2000.61.81.007694-0 /SP TRF300061665  

- Relator: JUIZ ERIK GRAMSTRUP. Órgão Julgador – 5ª TURMA – Julgamento: 

02/10/2001. DJU: 08/10/2002). 

4.  Dos Crimes Sobre a Inviolabilidade de Correspondência 

A violação de correspondência alheia constitui crime previsto no Código 

Penal Brasileiro e em algumas leis esparsas. O art. 40 da Lei Postal 6.538, de 

22/06/1978 derrogou o art. 151 caput e parágrafo 1º do CP – Decreto-Lei 2.848, 

de 7/12/1940. Vejamos o disposto na Lei Postal: 

VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

Art. 40 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida 

a outrem:

Pena: detenção, até seis meses, ou pagamento não excedente a vinte dias-multa.

       SONEGAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas quem se apossa indevidamente de correspondência 

alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la, no todo ou em parte.

 AUMENTO DE PENA

 § 2º - As penas aumentam-se da metade se há dano para outrem.

No entanto permanece a tipificação, no Código Penal, arts. 151, §1º, II, 152 

e 153, dos crimes de: 

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica

II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente 

comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação 

telefônica entre outras pessoas;
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III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;

IV - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de 

disposição legal.

§ 2º - As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem.

§ 3º - Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, 

telegráfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção, de um a três anos.

§ 4º - Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1º, IV, e 

do § 3º.

Correspondência comercial

Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial 

ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir 

correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Divulgação de segredo

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular 

ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja 

divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação. 

§ 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim 

definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados 

da Administração Pública

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 2o Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será 

incondicionada.

As peculiaridades desses crimes são bem discutidas no Código Penal 

Comentado do Professor NUCCI (2007, p. 649-662), analisando, segundo esse 

autor, o conceito e seu entendimento sobre esses crimes em estudo: 

a) Devassar – adentrar na intimidade do conteúdo daquela 

correspondência, tomar conhecimento do que deveria ficar apenas 
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entre os interlocutores, assegurado o sigilo constitucionalmente, 

até mesmo em face do Estado o que garante a Democracia 

Brasileira;

b) Falecimento de um dos interlocutores, a correspondência fica 

restrita aos herdeiros;

c) Marido e esposa: para a maioria da doutrina e Jurisprudência,  

não constitui o tipo penal, pela vida em comum que constitui 

o matrimônio (contas a pagar, comunicações de familiares, em 

casos de enfermidade de um dos cônjuges, viagem,  convites é 

atípico, pois se tornam comuns a ambos os cônjuges);

d) No caso de correspondência dos filhos, se menores de idade, pelo 

poder familiar, educação, imposição de limites, qualquer um dos 

pais, ou ambos, poderão abrir a correspondência, inclusive se for 

através de mensagens (MSN, SMS, torpedo). Se maiores, residindo 

com os pais, apesar de não haver ilícito, seria antiético, salvo 

se desconfiar de crime ou envolvimento com drogas, para impor 

uma educação ao filho.

e) Violação de correspondência comercial: cartas, bilhetes, 

telegramas, envolvendo também e-mails ou abuso do cargo, é 

atípico se a correspondência for “inútil” e não causar dano.
Correspondência aberta não fica sob o manto da proteção penal quanto ao 

verbo devassar, mas sim quanto a  inutilizar, subtrair, ocultar, destruir.

A competência para julgar esses crimes se dará mediante a localização 

da correspondência no momento do crime (consumação), será da Justiça 

Federal enquanto em trânsito, e já na posse do remetente ou do destinatário, a 

competência é da Justiça Estadual.

5. E-mail corporativo

E-mail corporativo é aquela conta de e-mail a que funcionários acessam, por 

meio de internet, exclusivamente com a finalidade de exercer função ou emprego 

profissional; muitas vezes empregadores cedem espaço em seu site da internet 

para a abertura e utilização de uma conta de e-mail aos seus funcionários, para 

recebimentos e envios de correspondências e comunicações, internas e externas, 

facilitando e agilizando assim o exercício da função naquela companhia. Na 

grande maioria dessas empresas, há monitoramento eletrônico dos acessos à 

internet de seus funcionários, para evitar abusos e desídia.

Ressalta-se que este tipo de e-mail não se confunde com e-mails privados 

(correspondências particulares), nem fere a constituição, a intimidade ou 

privacidade da pessoa, pois os e-mails corporativos e o acesso à internet dos 

computadores comerciais têm caráter estritamente profissional, utilizados em 
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prol da empresa, além do que  em sua extensão leva o nome da companhia, 

mesmo não se tratando correspondência aberta, devido ao uso de senha. Seu 

conteúdo poderá ser monitorado, bloqueando conteúdos impróprios e acessos a 

redes sociais.

Vale lembrar que, no caso de o funcionário utilizar conta de e-mail privado 

para fins de trabalho, mesclando os dois tipos de correspondências (privado e 

comercial), com acesso em computadores e rede da empresa, os conteúdos não 

poderão ser monitorados, pois seriam envolvidas, neste caso, a privacidade e a 

intimidade da pessoa além de ser violador a correspondência do funcionário, o 

que é vedado nos termos constitucionais, criminais e cívis.

No entanto se a empresa solicitar ao funcionário a abertura de uma conta de 

e-mail para fim de exercício profissional, podendo até indicar um site específico 

(ou não), mesmo a empresa não possuindo página própria, poderá monitorar 

esse e-mail da mesma forma que aquele que permite acesso a página específica, 

tendo em vista não violar a intimidade nem o sigilo de correspondência, pois 

se trata de e-mail exclusivo para fins profissionais a benefício da empresa, que 

poderá até bloquear acesso a redes sociais e a determinados sites que não são 

de interesse da companhia.

No caso de e-mail pessoal ser acessado na empresa, mas fora do expediente 

de trabalho, e de não causar nenhum dano, não poderá haver violação pelo 

princípio constitucional da honra, intimidade e privacidade do funcionário além 

da proibição de violação de correspondência pessoal. Caso contrário, estariam 

sendo infringidas as garantias constitucionais, além de incidir em crime, e, se 

utilizada para fins de demissão, a atitude seria considerada, além de antiética, 

prova ilícita, visto ainda não ter caracterizada a desídia.

Há julgados do Tribunal Regional do Trabalho em que a utilização de 

envio de correio eletrônico na hora do café não justifica justa causa, mesmo 

sendo e-mail corporativo, mas deverá ser analisado o caso específica paraque 

se obtenha um julgamento justo. Abaixo colacionada uma decisão do Tribunal 

Superior do Trabalho em que foi caracterizada a justa causa:

PROVA ILÍCITA - E-MAIL CORPORATIVO - JUSTA CAUSA - DIVULGAÇÃO DE 

MATERIAL PORNOGRÁFICO.

1 - Os sacrossantos direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, 

constitucionalmente assegurados, concernem à comunicação estritamente 

pessoal, ainda que virtual (e-mail particular). Assim, apenas o e-mail pessoal ou 

particular do empregado, socorrendo-se de provedor próprio, desfruta da proteção 

constitucional e legal de inviolabilidade. 2 – Solução diversa impõe-se em se 

tratando do chamado e-mail corporativo, instrumento de comunicação virtual 

mediante o qual o empregado louva-se de terminal de computador e de provedor 

da empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é disponibilizado 

igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele trafeguem mensagens de cunho 

estritamente profissional. Em princípio, é de uso corporativo, salvo consentimento 
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do empregador. Ostenta, pois, natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta 

de trabalho proporcionada pelo empregador ao empregado para a consecução do 

serviço.  3 - A estreita e cada vez mais intensa vinculação que passou a existir, 

de uns tempos a esta parte, entre Internet e/ou correspondência eletrônica e justa 

causa e/ou crime exige muita parcimônia dos órgãos jurisdicionais, na qualificação 

da ilicitude da prova referente ao desvio de finalidade na utilização dessa 

tecnologia, tomando-se em conta, inclusive, o princípio da proporcionalidade e, 

pois, os diversos valores jurídicos tutelados pela lei e pela Constituição Federal. A 

experiência subministrada ao Magistrado pela observação do que ordinariamente 

acontece revela que, notadamente, o e-mail corporativo, não raro sofre acentuado 

desvio de finalidade, mediante a utilização abusiva ou ilegal, de que é exemplo 

o envio de fotos pornográficas. Constitui, assim, em última análise, expediente 

pelo qual o empregado pode provocar expressivo prejuízo ao empregador. 4 - Se 

se cuida de e-mail corporativo, declaradamente destinado somente para assuntos 

e matérias afetas ao serviço, o que está em jogo, antes de tudo, é o exercício do 

direito de propriedade do empregador sobre o computador capaz de acessar a 

Internet e sobre o próprio provedor. Insta ter presente também a responsabilidade 

do empregador, perante terceiros, pelos atos de seus empregados em serviço (Código 

Civil, art. 932, inciso III), bem como que está em xeque o direito à imagem do 

empregador, igualmente merecedor de tutela constitucional. Sobretudo, imperativo 

considerar que o empregado, ao receber uma caixa de e-mail de seu empregador 

para uso corporativo, mediante ciência prévia de que nele somente podem transitar 

mensagens profissionais, não tem razoável expectativa de privacidade quanto a 

esta, como se vem entendendo no Direito Comparado (EUA e Reino Unido). 5 - 

Pode o empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado no ambiente de 

trabalho, em e-mail corporativo, isto é, checar suas mensagens, tanto do ponto de 

vista formal quanto sob o ângulo material ou de conteúdo. Não é ilícita a prova 

assim obtida, visando a demonstrar justa causa para a despedida decorrente do 

envio de material pornográfico a colega de trabalho. Inexistência de afronta ao 

art. 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal. 6 - Agravo de Instrumento 

do Reclamante a que se nega provimento. (TST - 1ª T.; RR nº 613/2000-013-10-

00-7; Rel. Min. João Oreste Dalazen; j. 18/5/2005; v.u.). Colaboração do Setor de 

Jurisprudência da AASP. BAASP, 2463/1172-e, de 20.3.2006.

Nos Estados Unidos, a prática é a de que o funcionário assine um termo, 

no ingresso do emprego, autorizando o monitoramento de e-mails e internet 

utilizados no âmbito da instituição. 

Importante pontuar que, na esfera das obrigações do direito civil, a empresa 

que disponibiliza o acesso à internet e o envio de e-mails tem responsabilidade 

objetiva e responderá judicial e diretamente pelo funcionário que enviar correio 

eletrônico que cause danos morais e materiais ou prejudique terceiros, tais 

como vírus, informações falsas, difamação de alguém, entre outras condutas, 

como seria o caso de um motorista colidisse com algum veículo, causando 

dano a outrem, ressalvado o direito de regresso, no que sucumbir, em face do 

funcionário. Vejamos um julgado do TJ/SP:

Ementa: Internet e responsabilidade civil por e-mail da conta corporativa - 

Caso em que funcionária utiliza a caixa de mensagem para informar, a todos os 
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destinatários catalogados pelo empregador, fatos relacionados com a execução de 

um contrato por ela celebrado com escola de informática e que seria de interesse 

de outros empregados - Divergência entre os integrantes da Turma Julgadora 

sobre a incidência da responsabilidade objetiva (arte. 14, da Lei 8078/90, 932, III, 

933, 927, § único e 186, do CC e 5o, V e X, cia CF), prevalecendo, por maioria, o 

entendimento de que o empregador somente responde quando negligenciar o dever 

de controle de conteúdo das mensagens ilícitas e indevidas - Ressalva do relator 

que considera que a responsabilidade objetiva resulta do poder que o empregador 

tem de controlar o acesso e guarda da coisa - Unanimidade, contudo, quanto 

ao entendimento da não confirmação de ilicitude da comunicação, mas, sim, 

exercício regular do direito de expressão - Não provimento. (Apelação: 9224790-

33.2008.8.26.0000 - Responsabilidade Civil. Relator(a): Enio Zuliani  - Comarca: 

São Paulo. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 

27/08/2009 - Registro: 02/10/2009. Outros números: 5617034500, 994.08.131821-

4). 

Verifica-se o funcionário desidioso, ou no caso de envio de materiais em 

e-mails ou acesso a sites não condizentes com a probidade, ética do seu trabalho, 

que causa perda de tempo, além e poder de provocar sobrecarga do provedor, 

perda da conexão ou recebimento de vírus, o que poderá ocasionar o não 

recebimento de e-mails importantes, ou até mesmo a perda de algum contrato 

de trabalho, gerando prejuízo à empresa. Nesses casos a empresa poderá demitir 

o funcionário responsável por justa causa e ainda tem direito ao ressarcimento 

em perdas e danos do seu prejuízo.

6.  Exceções à Inviolabilidade do Sigilo de Correspondência

Segundo o que já foi analisado, conclui-se que não há garantia ou direito  

considerado absoluto. Há diversos dispositivos legais que mitigam o sigilo de 

comunicação, tais como:  

6.1- A quebra da comunicação telefônica para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, Lei 9.296/96 que mitiga o art.5º, 
XII

Poderá ser interceptada a comunicação telefônica, de qualquer natureza, 

incluindo o fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, no 

caso de investigação e instrução penal, dependendo de ordem judicial, e a ação 

se realizará sob segredo de justiça, em casos de indícios razoáveis de autoria 

ou participação em infração penal, desde que  a prova não possa ser feita por 

outros meios e a pena for a de reclusão. 

O prazo da diligência não poderá ser superior a quinze dias renováveis, uma 

vez, por igual período. A gravação  deverá ser transcrita e encaminhada ao juiz, 

acompanhada de auto circunstanciado, com o resumo das operações realizadas 

e será apensado aos autos do inquérito ou processo penal.
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A interceptação ilegal sem autorização judicial ou a quebra de sigilo da 

interceptação realizada constitui crime com pena de reclusão.

6.2 - A interceptação da correspondência do preso

É possível interceptar a correspondência do preso, tanto no momento de 

seu envio, quanto no momento de seu recebimento. Esse entendimento foi 

pacificado com o Julgamento do HC 70.814-SP - 1º Turma, 1º de março de 1994, 

relatado pelo Ministro Celso de Mello: 

STF

“A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança 

pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre 

excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo 

único, da Lei 7.210/84, proceder à interceptação da correspondência remetida 

pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar 

não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.”

Ressalta-se que a garantia do preso em se comunicar com o mundo exterior 

por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação 

que não comprometam a moral e os bons costumes, conforme art. 41, XV da 

LEP – Lei de Execução Penal, está preservada, sendo que ele pode enviar e 

receber cartas/correspondência. No entanto esse direito é mitigado quando 

em confronto com outra garantia. A que tem maior peso é a função social – 

segurança das pessoas em face da garantia do sigilo de correspondência, pois a 

sociedade como um todo é um bem maior. Vejamos abaixo as garantias. 

6.3 – Excludentes de ilicitude 

A Lei Postal autoriza a abertura de correspondência que seja suspeita, o que 

caracteriza uma excludente de ilicitude, excepcionando, ou seja, abrandando 

a garantia da inviolabilidade de correspondência. No entanto, esse artigo não 

pode ser objeto de prática corriqueira dos correios. Para que seja utilizado na 

prática, a suspeita deve ser fundamentada e a correspondência deverá ser aberta 

na presença de autoridade competente:

Art. 10º - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura 

de carta:

I - endereçada a homônimo, no mesmo endereço;

II - que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos;

III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de 

expedição, uso ou entrega proibidos;

IV - que deva ser inutilizada, na forma prevista em regulamento, em virtude de 
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impossibilidade de sua entrega e restituição.

Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III, a abertura será feita obrigatoriamente 

na presença do remetente ou do destinatário.

6.5 -  Violabilidade das correspondências e comunicações, ficando 
suspenso às garantias constitucionais do art. 5º XII da CF quando: a) 
decretado Estado de Defesa - art.136, §1º, I, ‘c’; b) ou Estado de Sítio - 
arts. 137, I e 139, III.

ESTADO DE DEFESA

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da  República 

e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou 

prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a 

paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas 

por calamidades de grandes proporções na natureza.

§ 1º - O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 

duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites 

da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

b) sigilo de correspondência;

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; (g.n.).

ESTADO DE SÍTIO

Suspensas tais garantias, a Constituição ainda esclarece de forma clara 

sobre os motivos em que ocorrer e o prazo de duração dessa excepcionalidade:  

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para 

decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem 

a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; II - declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar 

o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, 

devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias 

a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de 

publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas 

e as áreas abrangidas.
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Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, 

I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: II - restrições 

relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à 

prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na 

forma da lei; (g.n.).

Conclusão

É pacífico o entendimento, tanto na jurisprudência como na doutrina, que 

nenhuma garantia é absoluta: existem várias exceções legais e, quando uma 

garantia estiver em confronto com outra, a de maior peso é a que engloba 

a sociedade como um todo, sendo que o Brasil está sob o manto do Estado 

Democrático de Direito. 

O sigilo de correspondência está assegurado não apenas na Constituição, 

mas também em leis ordinárias e esparsas, tais como o Código Penal e a Lei 

Postal.

Vislumbrou-se que tomar conhecimento de conteúdo de correspondência 

significa devassar a vida alheia, a intimidade, a honra da pessoa, sendo 

fundamental resguardar o cidadão frente a terceiros e ao Estado.
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A publicidade de serviços 
médicos e suas repercussões 

no direito do consumidor

José Carlos Loureiro da Silva1 

RESUMO
Tamanha a sua relevância na sociedade de consumo que constituiu a publicidade 
objeto de preocupação do legislador constituinte, encontrando-se também normatizada 
pelo CDC. Certos profissionais, como os médicos, pelas peculiaridades do trabalho 
que exercem, têm restrições legais e éticas quanto à divulgação dos seus serviços. A 
publicidade elaborada pelos referidos fornecedores constituiu nossa preocupação no 
desenvolvimento deste trabalho. 
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Introdução

Logo após a Segunda Guerra Mundial, empresas e governos de todo mundo 

uniram-se para impulsionar a economia. E foi nessa ocasião que o analista de 

vendas Victor Leboux, então conselheiro do presidente norte-americano Dwight 

Eisenhower, formulou a seguinte estratégia para o impasse (TÓFFANO, s.d.):

A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo 

a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, 

que procuremos a nossa satisfação espiritual e a satisfação do nosso ego no 

consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas 

e descartadas a um ritmo cada vez maior.

De acordo com a solução de Leboux, tudo o que consumimos precisa se 

tornar obsoleto o mais rápido possível, com o objetivo de produzirmos mais e 

comprarmos mais e mais, a fim de movimentar a economia. Trata-se do conceito 

de obsolescência programada que, de tão evidente nos dias atuais, já virou até 

letra de música da banda de rock Engenheiros do Hawaii.2

Entretanto, o clima pró-negócios do período Eisenhower começou a sofrer 

modificações já no final da década de 50 e início dos anos 60, quando tomaram 

corpo questionamentos sobre a segurança na fabricação de alimentos, de 

agrotóxicos, de remédios, cobrança de preços extorsivos de alguns produtos 

etc, pois a competitividade sofisticada robusteceu a tendência de formação 

de cartéis, oligopólios e trustes, o que concorreu para a piora de problemas 

sociais urbanos em consequência da concentração de renda (SOUZA, 1996, p. 

54). Surgiram evidências que essas questões exerceram influência negativa nos 

consumidores pela queda na qualidade de vida, carestia, aumento da poluição 

etc. Começaram as desconfianças de que até o meio ambiente sofria danosas 

consequências devido ao consumo de produtos colocados no mercado e cujos 

efeitos colaterais não eram previamente estudados, como revelou Rachel Carson, 

ao fazer correlação entre o uso do DDT e o desaparecimento de aves migratórias 

no livro Primavera Silenciosa.3 “Pela primeira vez na história do mundo cada 

ser humano está sujeito ao  contato  com produtos químicos perigosos, desde 

o momento da concepção até à morte”(CARSON, 1962), alerta a autora na sua 

obra magna.

Em 15 de março de 1962, em histórico discurso no qual cunhou a lapidar 

assertiva “Consumidores somos todos nós”, o Presidente dos EUA, John Kennedy, 

anunciou, pela primeira vez, os direitos básicos do consumidor: informação, 

segurança, escolha e participação. Em 1985 a Organização das Nações Unidas 

deu legitimidade internacional a esses direitos (FRANZ, s.d.).

Contudo, em que pese a força do movimento mundial em prol do consumo 

consciente, o certo é que a nossa sociedade cresce à medida que cresce o desejo 

de se ter mais. O que já se tem perde o encanto rapidamente. Faz-se, portanto, 

absolutamente necessário consumir mais e mais e, nesse desvairado ritmo, o 

2 Música 3º no plural. 
3 No original: Silent Spring. 
Lançado em setembro de 1962 pela editora 
Houghton Mifflin.
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ser humano fica impedido de refletir sobre si próprio, sobre a sua família e até 

mesmo sobre aquilo que adquiriu. Comprar, possuir, ostentar é tudo o que ele 

busca diariamente, numa descomedida tentativa de ser feliz. Como bem conclui 

Jean Baudrillard (1981, p. 47): “A felicidade constitui a referência absoluta da 

sociedade de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação”. 

E a tão almejada felicidade nos dias atuais consubstancia-se no verbo consumir. 

Daí o nome da sociedade na qual estamos vivendo: sociedade de consumo. Nela 

é mais importante ser rico e ter bens do que ter amigos íntimos. Na sociedade 

de consumo, é “mais importante ter status do que amar” (CALDEIRA, 2003, f. 7). 

Nessa nova sociedade as relações jurídicas vão se tornando cada vez 

menos individualizadas para se tornarem padronizadas. Não há mais tempo 

para se discutirem os contratos cláusula por cláusula. Assim, deixou de vigir a 

autonomia da vontade, bem como a liberdade contratual. O princípio do pacta 

sunt servanda entrou em estado terminal.

Quem são os responsáveis por toda essa mudança? “Quem são eles? Quem 

eles pensam que são?”, perguntam os Engenheiros do Havaii, na já citada 

música. São os fornecedores, os quais ditam as regras de consumo e que estão 

de tal modo fortalecidos que criaram uma situação de grande desequilíbrio 

nas relações contratuais. São eles que, de um modo geral, elaboram os 

contratos, não restando aos consumidores senão concordar com as cláusulas 

fixadas. São eles que, pelo marketing de massas, têm o poder de manipular os 

consumidores e brincar com o mercado, convertendo produtos supérfluos em 

bens imprescindíveis. Sabem que junto com um novo produto nasce sempre um 

novo consumidor. Ou seja: não é mais o mercado que comanda a produção, mas 

sim esta é que comanda o mercado. 

Mirella Caldeira (2003, f. 7) sintetiza toda esta realidade, afirmando que os 

consumidores vão sendo moldados pelo que decidem os fabricantes, produtores 

e comerciantes. E acrescenta:

Mudam os comportamentos, os desejos, as necessidades: mulheres precisam de 

água e energia elétrica como todo ser  humano. Mas o último lançamento de 

cremes contra rugas é imprescindível para a sua felicidade.

E os fornecedores conseguem o seu intento graças àquilo que denominamos Magia 

Negra, já que este instrumento faz a pessoa a quem é direcionado sentir um desejo 

o qual antes ela não tinha; caso atenda aos apelos que lhe são dirigidos, sentirá 

uma momentânea sensação de poder e até mesmo de felicidade; ele é capaz de 

fazer alguém adquirir algo do qual, decididamente, não precisa (e disso se tem 

plena consciência) e que, caso não adquira, criará um sentimento ou de infioridade 

uma sensação de vazio. Consegue até mesmo fazer gastar mais do que se tem: a 

publicidade.

1. Publicidade: características gerais

A publicidade é um processo comunicacional utilizado pelo fornecedor com 
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o fito de convencer o consumidor a adquirir determinado produto ou serviço. 

Trata-se de um dos símbolos do capitalismo e que jamais nos abandona, pois 

sempre que ligamos a televisão, ouvimos o rádio, lemos uma revista, um jornal, 

ou simplesmente olhamos para os cartazes afixados pelas ruas, estamos diante 

de anúncios. Assim, não há como negar a sua enorme influência na formação 

da vontade do consumidor.

É fácil intuir sobre os motivos da inclusão da publicidade como merecedora 

da atenção da lei: é consagrado que “quem fala em sociedade de consumo, diz 

publicidade”. Assim, o Código que veio regulamentar as relações de consumo 

não poderia deixar de tratar do fenômeno publicitário (NARCHY, 1992, p. 74).

Encontramos opiniões extremadas acerca do instituto. Enquanto o 

publicitário Caio A. Domingues defende a sua importância, afirmando ser a 

publicidade “uma arte com laivos de técnica, um braço estendido da argumentação 

de vendas” acrescentando que ela “não representa perigo à sociedade porque 

não a conduz, ao contrário, é conduzida pela sociedade” (SANTOS, 2003), um 

outro publicitário, Oliviero Toscani, começa uma de suas obras com a frase: 

“Quero abrir o processo de Nuremberg da publicidade”, acusando-a, entre outros 

“crimes”, de malversação de somas colossais, exclusão e racismo, atentado 

contra a paz civil, inutilidade social etc. (TOSCANI, 2005, p. 21).

É praticamente impossível para o fornecedor fazer progredir negócios sem 

lançar mão desse instituto. Rizzatto Nunes (2007, p. 172) nos traz à memória 

o fato de que continua robusto o antigo adágio: “a publicidade é a alma do 

negócio”. E tanto isso é verdade que os departamentos de publicidade e pesquisas 

das empresas tomam conhecimento do onde, como e quando, no que diz respeito 

às demandas e desejos dos consumidores. Para fazer escoar produtos e serviços, 

chegam a saber particularidades sobre nós que nós mesmos desconhecemos. 

Informam Philip Kotler e Gary Armstrong (s.d., p. 5) que:

A Procter e Gamble fez um estudo para saber se a maioria das pessoas 

dobrava ou amassava o papel higiênico; outro estudo mostrou que 68 por cento 

dos consumidores preferem que o papel higiênico se desenrole por cima do rolo 

do que por baixo. 

Apesar de haver se transformado em poderoso instrumento 

persuasivo, entendemos que a disciplina da publicidade não deve ter 

por objetivo a sua eliminação. Deve-se procurar contê-la, com o fito de 

evitar lesões a valores fundamentais dos consumidores. Os estudiosos 

do Direito Consumerista se preocupam exatamente com a imposição 

de limites aos anunciantes, os quais, na grande maioria das vezes, por 

meio de publicidade, somente visam à obtenção de lucros, olvidando os 

valores sociais dos cidadãos. Por isto a preocupação da doutrina jurídica 

com as mensagens publicitárias, sempre levando em consideração a 

vulnerabilidade e hipossuficiência dos consumidores. 
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2. Publicidade: histórico

Nos seus primórdios a publicidade se fazia, em grande parte, por intermédio 

de um contato pessoal entre o vendedor e o comprador, já que estes, na maioria 

dos casos, eram velhos conhecidos. Constituía um simples convite à oferta 

(invitatio ad offerendum), ou seja, ela não vinculava o fornecedor. Para a 

concretização negocial, o consumidor, atraído pela publicidade, via de regra 

deveria comparecer ao estabelecimento do fornecedor e apresentar-lhe uma 

contra proposta, que seria ou não por este aceita. Refletia o instituto, portanto, 

o caráter de honestidade do qual gozava o vendedor perante a clientela, 

assumindo um cunho de garantia da qualidade do bem e conveniência da sua 

compra. Porém, com a industrialização e consequente despersonalização do 

mercado, os agentes das relações de consumo se tornaram desconhecidos, de 

forma que a publicidade deixa de ter caráter individualista, passando a ser 

dirigida à coletividade (SANTOS, 2003).

Os anúncios publicitários começaram a surgir em jornais semanais da 

Inglaterra, no século XVII, utilizados para a promoção de livros e jornais, os 

quais patrocinavam a imprensa. Porém, a divulgação, nesses jornais, de certos 

medicamentos muito procurados após as epidemias que devastaram a Europa 

causou desconfiança na população. Isso porque eram comuns as publicidades 

falsas dos chamados quacks, - denominação, à época, de pessoas que afirmavam 

possuir habilidades profissionais, conhecimentos ou qualificações que, na 

realidade, não tinham, - o que motivou a regulamentação dos conteúdos 

publicitários. 

No século XIX a publicidade cresceu devido à expansão econômica, 

ocorrendo a popularização dos classificados, os quais ocupavam muitas páginas 

dos jornais. A primeira Agência de Publicidade e Propaganda foi criada em 

Boston, nos Estados Unidos, por Volney Palmer, em 1841. Em 1875 foi fundada 

em Filadélfia a N. W. Ayer & Son, a primeira agência publicitária que oferecia 

todos os serviços de publicidade, além de  assumir responsabilidade  pelo 

conteúdo do material que divulgava.

3. Enfoque constitucional da publicidade

Constitui a publicidade um dos princípios constitucionais de proteção do 

consumidor, norteando o publicitário quanto à sua utilização. A exploração de 

toda atividade tem fundamento na Constituição Federal, a qual impõe limites 

para harmonizá-la com as demais garantias fundamentais. E com a publicidade 

não é diferente. Defende Rizzatto Nunes (2007, p. 423) que:

A Constituição Federal cuidou da publicidade do serviço público no art. 37, 

que regula, entre outros, o princípio da moralidade (§ 1º desse art. 37). E tratou 

da publicidade de produtos, práticas e serviços no capítulo da comunicação 

social (inciso II do § 3º do art. 220), guardando regra especial para anúncios de 
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bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias (§ 4º do art. 220). Pois 

bem. O inciso II do § 3º do art. 220 referido estabelece que se deve proteger a 

pessoa e a família contra a publicidade nociva à saúde e ao meio ambiente. A 

pessoa e a família, além de outras garantias, têm assegurado o respeito a valores 

éticos (inciso IV do art. 221). Assim, tanto no art. 37 quanto no capítulo da 

comunicação social a Carta Magna protege a ética. E para fins de publicidade o 

valor ético fundamental é o da verdade.

Pela influência que exerce no mundo moderno, demonstra o texto supra a 

necessidade de um tratamento constitucional específico para a publicidade. E 

alguns artigos da nossa Carta Magna expõem essa preocupação do legislador 

constituinte:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Uma dúvida se manifesta após a leitura desses artigos: sendo a publicidade 

uma atividade informativa, de manifestação de pensamento, artística, de 

conteúdo intelectual e de comunicação, portanto, livre no mais amplo significado 

do vocábulo, haverá alicerce para a sua regulamentação?

A resposta é positiva e múltipla a fundamentação. Ocorre que a publicidade 

não é apenas e tão-somente produto de expressão cultural ou artística, mesmo 

que, em muitos casos, possam algumas peças publicitárias ter grande carga de 

criatividade artística. Mas não podemos olvidar que constitui ela um momento 

de atividade econômica da empresa e, como tal, é expressamente disciplinada 

pela Constituição Federal pelo prisma da proteção do consumidor, já que esta, 

no seu art. 170, dispõe:

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V – defesa do consumidor.  

Ademais, sendo o principal objeto da publicidade o convencimento e 
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estimulação do consumidor para adquirir bens e serviços, não se pode afirmar 

ser ela atividade unicamente informativa. Por isso não entendemos válido o 

argumento de que qualquer regramento da publicidade afronta o direito de livre 

manifestação e criação. Não é o direito em si que é regrado, é o seu excesso que 

se torna objeto de regulamentação. E sobre o tema Nelson Nery Júnior (1992, p. 

67) assim se manifesta:

O controle legal da publicidade não é forma inconstitucional de censura, mas 

eficaz para evitar-se o abuso que possa ser cometido em detrimento dos direitos do 

consumidor. O art. 5º do ‘Federal Trade Comission Act’, dos EUA, com a Emenda 

de 1938, já previa o controle da publicidade e nem por isso os Estados Unidos 

deixaram de ser o país onde mais e melhor se desenvolveu a atividade e a criação 

publicitária.

Deve a publicidade, portanto, concretizar o princípio da informação com 

todos os seus contornos. Segundo Alexandre David Malfatti (MALFATTI, 2001, 

p. 50), ao lado da própria apresentação do produto e do contrato, configura 

ela um dos três momentos mais importantes para o processo de informação do 

fornecedor para o consumidor.

4. O sistema brasileiro de controle da publicidade, o Código Brasileiro 
de Autorregulamentação Publicitária e o Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 

No Brasil o sistema de controle da publicidade é o misto, aquele executado 

simultaneamente pelo Estado e pelos partícipes publicitários. Essa foi a opção 

do Código de Defesa do Consumidor. 

No sistema exclusivamente estatal, somente o Estado pode impor normas 

de controle da publicidade e implementá-las. Já no sistema exclusivamente 

privado, não há qualquer intervenção estatal no controle publicitário, sendo 

gerido exclusivamente pelos partícipes privados. Apesar de se reconhecer a 

importância da autorregulamentação da publicidade, as suas regras não obrigam 

todos os operadores a respeitá-las, mas somente aqueles que a ela aderem 

voluntariamente. E, não sendo jurídicas as suas normas, carecem do caráter da 

generalidade, não possuindo qualquer relevância externa. Sua obrigatoriedade 

é inferior ao modelo público, pois as normas deste sistema têm fundamento 

na autoridade estatal, enquanto as do modelo privado são simples derivação 

contratual. E, além disso tudo, no sistema privado, o controle publicitário não 

é feito pelo ângulo do consumidor (GRINOVER, 2007, p. 313). É válido ressaltar 

que nenhum país do mundo protege seus consumidores apenas com o modelo 

privado (SOUZA, s.d.). Por tudo isso nos parece ser o sistema misto o modelo 

ideal.

No Brasil, no final da década de 70, tempos ditatoriais, o governo federal 

pensava em sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia a 
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todo tipo de publicidade. O retrocesso que isto acarretaria – contratação de 

milhares de funcionários pelo governo para avaliar todo e qualquer anúncio, a 

morosidade na liberação de cada publicidade e, principalmente, a afronta que 

isso representaria à liberdade de expressão fez com que alguns profissionais 

de renome ligados à área, entre os quais Mauro Salles e Caio Domingues, 

se articulassem para impedir que essa lei fosse promulgada. Ante a ameaça, 

deram resposta inspirada: a autorregulamentação, sintetizada num Código, cuja 

função seria zelar pela liberdade de expressão, defender os interesses das partes 

envolvidas no mercado publicitário, aí incluído, é claro, o consumidor. Fizeram 

paciente lobby em Brasília para que as autoridades federais conhecessem o 

Código, convencendo-as a engavetar o Projeto de Lei de censura prévia e confiar 

que a publicidade brasileira pudesse se autorregulamentar.

Aqui, uma curiosidade: os que participaram desse trabalho afirmam que 

contribuiu decisivamente para o convencimento das autoridades o Parecer de 

um famoso jurista, que assim termina:

Se algum grupo do povo quer lançar normas que resultaram da sua própria 

investigação dentro de si, tem-se que agradecer à autoanálise e ao autor 

regulamento, que evitam erros e ingerências suscetíveis de levar a ofensas e 

sanções. Se o grupo é de publicitários, mais ressalta a necessidade de se agradecer 

e pender à autorregulamentação. Este é o meu parecer. Rio de Janeiro, 19 de 

dezembro de 1979.

Assinado: Pontes de Miranda. Este foi o último Parecer desse jurista, que 

morreu 3 dias depois (apud CORRÊA in: CASTELO BRANCO; MARTENSEN; 

REIS; 1990, pp. 45-54).

Com o sucesso da missão dos publicitários em Brasília, em pouco tempo 

anunciantes, agências e veículos subordinaram seus interesses comerciais e 

criativos ao Código, que foi solenemente entronizado durante o III Congresso 

Brasileiro de Propaganda, em 1978. Logo em seguida era fundado o CONAR, 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ONG que fiscaliza a 

ética da propaganda comercial veiculada no Brasil, encarregada de fazer valer 

o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Atende denúncias 

de consumidores, autoridades, dos seus associados ou ainda formuladas pela 

própria diretoria. Nos julgamentos procura ser rápido e sem formalismos, 

podendo a denúncia ser feita até mesmo via internet.

Feita a denúncia, o Conselho de Ética, órgão soberano na fiscalização, 

julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento 

do disposto no Código, se reúne e a julga, sempre garantindo direito à ampla 

defesa do acusado. Se a denúncia for julgada procedente, o CONAR recomenda 
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aos veículos de comunicação que seja suspensa a exibição da peça ou sugere 

correções à propaganda. Pode, ainda, advertir o anunciante e a agênci               

5. A publicidade médica

A publicidade é prerrogativa do fornecedor de produtos e serviços. 

Entretanto, em determinadas condições, ainda que queira, o fornecedor não 

poderá fazer publicidade ou terá restrições ao modo e alcance desta. É o que 

acontece, por exemplo, com os advogados, farmacêuticos, dentistas, hospitais e 

também com os médicos.

Nos dias atuais, não há como negar a importância da informação em 

qualquer ramo de atividade profissional. Com a medicina não é diferente. 

Porém, o que altera é a forma como a publicidade deve ser tratada na área 

médica. Conforme ensinamentos de Flamínio Fávero (1930, p. 162):

O médico tem, naturalmente, direito de anunciar, mas deve ser sóbrio, comedido, 

recatado, pudico nesses reclamos, quer nos títulos, que na especialidade, quer nas 

dimensões, quer na forma, quer nas promessas, quer no local onde põe o anúncio.

Apesar de enunciado há mais de 80 anos, tal alerta continua atual, pois são 

constantes os deslizes cometidos nessa espécie de publicidade. E isto constitui 

tema de preocupação de autoridades em todo o mundo, tendo sido, inclusive, 

abordada pelo Código Internacional de Ética Médica, adotado em outubro de 

1949, pela 3ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, realizada em 

Londres, no qual consta: “Qualquer publicidade feita pelo médico deve respeitar 

as leis do país e as resoluções do Código de Ética Médica”.

É crucial a publicidade médica não se afastar da verdade, divulgando o 

que é correto cientificamente. A propalação de novas técnicas terapêuticas e 

diagnósticas é bom exemplo do aspecto positivo desta publicidade, pois se até 

mesmo para o médico constitui tarefa complicada acompanhar o progresso 

diário da medicina, mesmo aquele restrito à área na qual é especialista, para o 

leigo, então, trata-se de tarefa impossível. A publicidade de uma determinada 

atividade médica, ou mesmo de uma simples especialidade, pode conter 

informação totalmente desconhecida do público. Especialidades reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina, tais como Coloproctologia, Nutrologia e 

Nefrologia, bem como áreas de atuação médica também reconhecidas, como 

Cosmiatria, Ergometria e Foniatria, constituem objeto de estranheza ao público 

laico. Afirmativas semelhantes podem ser feitas em relação a determinados 

métodos diagnósticos e terapêuticos. Daí ser necessária uma publicidade 

elaborada em conformidade com preceitos éticos, que informe e eduque aquele 

a quem é dirigida.

A Resolução nº 1.701, de 2003, do Conselho Federal de Medicina – estabelece 

os critérios norteadores da propaganda (sic) em Medicina, conceituando 
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anúncios, divulgação de assuntos médicos, sensacionalismo, autopromoção e 

proibições referentes à matéria – assim dispõe no seu art. 1º: “Entender-se-á 

por anúncio a comunicação ao público, por qualquer meio de divulgação, de 

atividade profissional de iniciativa, participação e/ou anuência do médico”.

O Conselho Federal e também os Conselhos Estaduais de Medicina têm se 

alarmado com grande aumento do número de processos éticos contra médicos, 

gerados por publicidades abusivas e imoderadas, com promessas de resultados 

fictícios, feitas por esses profissionais. Tanto que o Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) está promovendo, já há alguns 

anos, o chamado Fórum de Publicidade Médica, no qual procura orientar 

profissionais da área na elaboração da sua publicidade. 

Participamos de alguns desses Fóruns e achamos interessante neles constatar 

a presença de elevado número de advogados e de profissionais da área de 

publicidade, os quais afirmam que ali se encontram procurando conhecer melhor 

o assunto. Sustentam os advogados que são procurados por médicos, os quais 

estão sofrendo processos éticos mas desconhecem a legislação pertinente para 

fazer a devida defesa do seu cliente. Os publicitários, na sua maioria, também 

não conhecem o tema, vindo muitas vezes criar algum tipo de publicidade para 

médicos ou instituições de saúde, os quais acabam por sofrer processo ético pelo 

fato de o anúncio estar em desacordo com a legislação vigente.

As normas legais frequentemente violadas são as seguintes: Decreto-Lei 

nº 4.113, de 14 de fevereiro de 1942, que regula a propaganda de médicos, 

cirurgiões-dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiros, casas de saúde e 

estabelecimentos congêneres, e a de preparados farmacêuticos; Lei 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); Resolução 1.701, de 

25 de setembro de 2003, do Conselho Federal de Medicina (acima mencionada); 

Resolução 1.595/2000, do Conselho Federal de Medicina e o Código de Ética 

Médica.

Segundo dados colhidos nesses Fóruns, a cirurgia plástica constitui a 

especialidade médica que mais gera queixas ao CREMESP por infringência à 

legislação pertinente à publicidade médica, principalmente pelo fato de expor a 

figura do paciente para divulgação de resultados de tratamento. 

Apesar da constante vigilância dos Conselhos Regionais, é bastante comum 

se ver nas revistas, jornais etc, publicidade de cirurgiões-plásticos com foto do 

paciente “antes” e “depois” do tratamento, o que é expressamente vedado. 

Ressalte-se, ademais, que alguns desses profissionais chegam a utilizar 

seções de periódicos, nas quais são feitas publicidades eróticas para divulgarem 

os seus serviços e, ainda utilizando palavreado chulo, afrontando os mais 

comezinhos princípios éticos.
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Conclusão

É pacífico que o médico enquadra-se no conceito de profissional liberal, 

sendo, portanto, fornecedor de serviços nos termos do Código de Defesa 

do Consumidor. E o paciente, pelo disposto no art. 2º do CDC, constitui um 

consumidor, uma vez que se utiliza, como destinatário final, do serviço prestado 

pelo médico mediante remuneração que a ele paga. Rizzatto Nunes (2000, p. 

22) ao explicar quem é consumidor, afirma que este “pode ter vários nomes”, 

apresentando relação exemplificativa dos apelidos que podem ter, estando lá 

incluído o “paciente do hospital, da clínica, do médico”. Ademais, o art. 14, 

§ 4º, do CDC é claro ao dispor: “A responsabilidade pessoal dos profissionais 

liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Os Tribunais têm julgado 

reiteradamente nesse sentido (TJDF, T3, Ap. Cível 4633997, DJ 22.4.1998; TJRJ, 

2ª Câmara Cível, Ap. Cível n. 2004.001.03508, DJ 17.8.2004; TJPR, 18ª Câmara 

Cível, Ag. Instr. n. 0278053-8, DJ 23.6.2005).  

Portanto, quando se trata da publicidade dos serviços médicos, não podem 

estes profissionais olvidar que devem respeito às normas do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, que a medicina não constitui comércio, mas sim 

prestação de serviço diferenciada pelo próprio objeto, que é a saúde do ser 

humano. A publicidade médica, portanto, nunca deverá restringir-se à busca 

do lucro e sim à correta divulgação do trabalho oferecido, tendo por finalidade 

o benefício do paciente. É a aplicação do princípio da beneficência que, neste 

caso, dá-se por meio de publicidade, levando o paciente a obter apenas o bem e 

o melhor que a Medicina possa lhe oferecer. 

Necessário se faz que a publicidade não interfira na autonomia do paciente 

de decidir o que lhe parece ser mais conveniente. E isto constitui o aspecto mais 

sutil do problema, pois, quanto mais apurada e criativa a técnica publicitária, 

maiores os riscos de escamotear e iludir. 
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Bioma amazônia: análise
crítica dos aspectos 

ecológicos, culturais, 
econômicos e jurídicos
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar criticamente os aspectos ecológicos, 
culturais, econômicos, os impactos antrópicos e a tutela jurídica nacional e internacional 
relacionada ao bioma Amazônia. A Amazônia abrange 95% das florestas tropicais do 
Brasil, cuja rica biodiversidade traz grande potencial econômico. Ademais, a floresta 
Amazônica contribui para o equilíbrio do clima e no fornecimento de oxigênio, sendo 
de extrema importância refletir sobre o grau de preservação do bioma e a utilização 
de sua biodiversidade. Argumenta-se, entre as conclusões alcançadas, que o mínimo 
aproveitamento da biodiversidade e o alto nível de desmatamento decorrem da visão 
retrógrada de muitos que ainda vêem a floresta Amazônica como um obstáculo ao 
desenvolvimento.
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bioma Amazônia; desmatamento; biodiversidade; potencial econômico.
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Introdução

A palavra ecologia deriva do grego oikos, que significa casa e logos, que 

significa estudo. Assim, pode-se dizer que a palavra ecologia denota o “estudo 

da Terra”. Esse ramo da ciência destina-se ao estudo, entre outros temas, dos 

biomas.

O termo bioma foi utilizado pela primeira vez por Clements e Shelford em 

1939 e hoje pode ser definido como:

[...] o conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de 

tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições 

geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em 

uma diversidade biológica própria.2 

No Brasil, são reconhecidos oficialmente seis biomas: o bioma Amazônia, 

que abrange 49,29% do território brasileiro, o bioma Cerrado, que abrange 

23,92% do território, o bioma Mata Atlântica, por sua vez, 13,04%, o bioma 

Caatinga, 9,92%, o bioma Pampa que abrange 2,07% do território e o bioma 

Pantanal que abrange 1,76% do solo nacional.3

O presente artigo tem por objetivo analisar o Bioma Amazônia por meio 

de uma abordagem multidisciplinar, tendo em vista que serão estudados, entre 

outros temas, os aspectos ecológicos da Amazônia, os impactos antrópicos 

existentes e a legislação nacional e internacional relacionada ao bioma.

A importância do estudo está no fato de que 95% das florestas tropicais 

do Brasil encontram-se na Amazônia. O Brasil é o país com a maior superfície 

de florestas tropicais do globo, com 3,9 milhões de km² no total, montante que 

representa mais de um terço de florestas tropicais existentes no mundo, que une 

11,2 milhões de km². Estima-se, ainda, que a Amazônia contenha mais de 90% 

das florestas tropicais da América Latina.

O bioma Amazônia não só tem como característica um extenso território, 

como sua riquíssima biodiversidade. Esta, traz um imenso potencial econômico, 

na medida que de muitos animais e plantas são extraídos e isolados compostos 

com potencial farmacológico.

Ocorre, que, estudos revelam o baixo aproveitamento dessa biodiversidade 

pelo Brasil, assim como a grande perda econômica causada pela prática da 

biopirataria, esta entendida como a apropriação e utilização dos recursos 

genéticos e conhecimentos tradicionais e eles associados, para aplicação 

industrial, sem a repartição dos lucros alcançados com o país onde se deu o 

acesso ao recurso ou conhecimento, ou seja, em contrário às disposições trazidas 

pela Convenção sobre Diversidade Biológica.

A Amazônia realiza, ainda, significante papel regulador do clima na 

2 Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, IBGE.

3 Presidência da República 
Federativa do Brasil. Biomas e Vegetação. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/
sobre/geografia/biomas-e-vegetacao/biomas-
brasileiros>. Acesso em: 02 ago. 2011.
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região, que o faz devido às características naturais de suas florestas. É, por 

isso, preocupante o alto nível de desmatamento existente, o qual, caso não 

diminua signifi cativamente, passará a implicar na diminuição das chuvas e, por 

conseqüência, do seu ciclo de renovação, responsável pelo equilíbrio do clima 

na região.

Assim, analisar criticamente os aspectos ecológicos, culturais, econômicos 

e jurídicos do bioma Amazônia é medida precípua para estudar o grau de 

preservação do bioma para então discutir se lhe está sendo conferida a devida 

proteção. Afinal, somente conhecendo a biodiversidade brasileira, no caso, o 

bioma Amazônia, pode-se efetivamente protegê-lo.

Aspectos Ecológicos

O Bioma Amazônia possui quase 8 milhões de km² distribuídos entre 

a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, a Guiana, a Guiana Francesa, o 

Peru, o Suriname e a Venezuela, nove países da América do Sul (RICARDO; 

CAMPANILI;. 2004. p. 69).

No território brasileiro, o Bioma Amazônia abrange uma área aproximada 

de 4.196.943 km² que equivale a 49,29% do território, com cerca de 30 milhões 

de habitantes.4

A Amazônia compreende as áreas drenadas pelas bacias dos rios Amazonas, 

Araguaia-Tocantins, Orenoco, Essequibo e outros rios menores, sendo a área da 

América do Sul coberta predominantemente por florestas tropicais, cuja a média 

de variação da temperatura dificilmente passa de 2ºC (MEIRELLES FILHO, 2006. 

p. 33).

Localiza-se até 1.500 metros acima do nível do mar, sendo que metade 

de sua área está a menos de 100m de altitude, quase metade está entre 100 e 

500m e menos de 2% da região está acima de 500m. Possui, ainda, 11.248 km 

de fronteiras internacionais e 1.482 km de costa, que equivale a 20% da área 

costeira nacional (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 33).

 A chamada “Amazônia Legal” surgiu através da lei nº 1.806/53, que criou 

a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), 

que objetivou incluir junto a Amazônia uma faixa ao norte do Estado do Mato 

Grosso, o atual Estado do Tocantins e a região a oeste do Maranhão, adicionando 

uma área de 1,4 milhão de km² em que parte é composta por mata mais rala e 

cerrado (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 33).

 A área foi incluída para poder usufruir junto aos seis Estados da região 

Norte de incentivos fiscais concedidos pelo governo federal para acelerar o 

desenvolvimento da região. A Amazônia Legal representa 59,78% do território 

brasileiro e 5,1 milhões de km², abrangendo os Estados do Amazonas, Pará, 

Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso 4 IBGE, 2004.
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(MEIRELLES FILHO, 2006. p. 34).

Mas a riqueza da Amazônia não se limita à natureza. A diversidade 

cultural dos povos que nela habitam é grande. Segundo dados do Instituto 

Socioambiental, vivem na Amazônia cerca de 170 povos indígenas, 357 

comunidades de quilombos, entre outras, como as de seringueiros, castanheiros, 

ribeirinhos e babaçueiros. Número que, cabe lembrar, é baixo se comparado ao 

século XVI em que somente no Alto do Xingu, trecho da floresta amazônica 

que avança sobre o norte do estado do Mato Grosso, haviam diversas aldeias 

habitadas por até 5 mil pessoas  (RICARDO; CAMPANILI;. 2004. p. 69).

Hoje, existem comunidades com poucos indivíduos, sendo que 75% 

das comunidades apresentam população de até mil pessoas. Somente três 

povos da Amazônia Brasileira possuem mais de 10 mil pessoas: os Guajajara 

(no Maranhão), os Makuxi (em Roraima) e Ticuna (no Amazonas). Entre as 

comunidades tradicionais, cabe citar a Ashaninka, Yanomani, Tükúna, Trumái, 

Irântxe, Krikatí, Ramkokamekrá, Apinayé, Krahó, Gavião, Pükobyê, Tucano e 

Apaniekrá (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 33).

Na Amazônia há 41 famílias lingüísticas divididas no tupi (tupi, awetí, 

munduruku, mawé, tupari, arikem, mondé, ramarama e juruna), no aruak e o 

macro-jê (jê, maxakali, krenak, yatê, karajá, ofaié, guató, rikbaktsa e bororo). Os 

povos que falam português são considerados perdas lingüísticas.

Segundo a FUNAI, 85% das línguas indígenas da Amazônia desapareceram. 

Das 150 línguas ainda faladas, há, em média, menos de 200 falantes por língua, 

com exceção da tikuna e macuxi, que têm mais de dez mil falantes. Os ‘Tucano’ 

(Colômbia e Brasil) e os ‘Yanomami’ (Venezuela e Brasil) vivem entre dois países, 

assim, falam português, espanhol e sua própria língua (RICARDO; CAMPANILI;. 

2004. p. 69).

No que concerne ao clima predominante no bioma, este apresenta grandes 

variações, sendo em algumas regiões típico de cerrado, ou seja, com uma estação 

seca longa e bem definida e baixa umidade (como o clima na transição entre 

Amazônia e semi-árido), umidade que apesar de ser tida como “baixa”, em geral, 

é superior a 60%. Em outras regiões, o clima é super-úmido e com pouquíssimos 

períodos de estação seca (como nas encostas dos Andes) (MEIRELLES FILHO, 

2006. p. 36).

 A maior bacia hidrográfica do planeta está localizada na Amazônia. A 

Bacia Amazônica, com 6.925 milhões de km², tem 63% de sua área no Brasil 

e inclui o rio Amazonas, o Japurá, o Içá, o Negro, o Nhamundá, o Trombetas, 

o Jari, o Javari, o Jutaí, o Juruá, o Purus, o Madeira, o Tapajós e o Xingu 

(MEIRELLES FILHO, 2006. p. 48).

Há, ainda, a bacia do Araguaia-Tocantins. Com 813 mil km², tem 100% de 

sua área no Brasil, corresponde a 8,9% da superfície do país e seus principais rios 
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são o Araguaia e o Tocantins. Cabe citar as bacias dos rios que demandam o mar 

na margem esquerda do Amazonas, na Venezuela, Guianas e Brasil (Amapá), 

como o Maroni, Coruentyne, Essequibo, Araguari, Cassiporé, Oiapoque e as dos 

rios que demandam o mar na margem direita do Amazonas, no Brasil (Maranhão 

e Pará), entre os quais estão o Gurupi, Turiaçu, Pindaré e Grajaú. Por fim, há 

a bacia do Orenoco que ocupa somente o território da Venezuela e deságua no 

Atlântico próximo a fronteira da Guiana (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 48).

Chove no mínimo 1.500 mm ao ano e pelo menos 130 dias no ano e a 

umidade do ar é superior a 80% na maior parte do ano. O vapor constante 

faz com que permaneçam mais de 100 bilhões de toneladas de água sobre a 

Amazônia, tornando-a sempre úmida. A temperatura permanece alta durante 

todo o ano, sendo a média anual de 26ºC na estação chuvosa, 27,5ºC na estação 

seca e a variação de temperatura no decorrer do dia de 10ºC (MEIRELLES FILHO, 

2006. p. 48).

O solo tem baixa fertilidade, sendo considerado quimicamente pobre, 

tendo em vista, entre outros fatores, sua avançada idade geológica. Quanto 

a sua condição natural, classifica-se que 48% do solo da Amazônia são de 

terras impróprias ou com limitações severas para utilização agrícola, de solo 

excessivamente arenoso, extremamente pobre ou com lençol freático próximo à 

superfície ou em relevo muito acidentado e de pequena profundidade efetiva, ou 

com presença de concreções ferruginosas e com grande suscetibilidade à erosão, 

como se vê no sul de Roraima, noroeste do Amazonas, chapada do Cachimbo 

(Pará), serra dos Pacaás Novos (Rondônia), norte de Roraima e grande parte do 

oeste do Pará.

Já 37% das terras são de baixa fertilidade, sem restrições ao uso por causa 

de fatores climáticos, de drenagem ou de natureza física, tal como o sudoeste 

e norte de Rondônia, nordeste do Pará, parte de Roraima e planalto rebaixado 

do Amazonas. Já 6,5% das terras são de média a alta fertilidade, com boas 

condições físicas para o desenvolvimento de plantas, sem restrições climáticas, 

tal como a serra de Carajás (Pará), sul do Acre, centro-oeste de Rondônia e em 

regiões do oeste de Mato Grosso.

Os 8,5% restantes das terras da Amazônia são caracterizados por solo de 

média a alta fertilidade, mas com restrições ao uso agrícola por excesso de água 

ou má drenagem em algum período do ano, ou, ainda, devido à profundidade, 

topografia ou pedregosidade, como ocorre nas várzeas do Amazonas, Madeira, 

Purus, Juruá e oeste da ilha do Marajó (Pará) e no centro e oeste do Acre, 

sudoeste do Amazonas, sudeste da chapada dos Parecis (Mato Grosso e Rondônia) 

(MEIRELLES FILHO, 2006. p. 45).

No que concerne a vegetação, a Amazônia caracteriza-se pelos dosséis ou 

canópias, que são o conjunto de copas no alto das árvores capaz de reter até 95% 

dos raios solares que chegam à superfície. Estas são responsáveis por manter 
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o interior das florestas escuro e úmido e permite assim que 80% do alimento 

para toda a floresta seja produzida no alto das árvores. A umidade na canópia 

chega a aproximadamente 60%, bem inferior ao nível do solo que chega a 100% 

(MEIRELLES FILHO, 2006. p. 55).

A Amazônia contém árvores de até 55 metros de altura (altura equivalente 

a um edifício de 20 andares) que chegam até 600 anos. 83,78% da vegetação 

amazônica no Brasil é composta por formações florestais, aproximadamente 4% 

da região é inundada de forma permanente ou temporária e 96% corresponde a 

terra firme (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 55).

 Devido às tempestades, que trazem ventos de até 100 km/h, a sumaumeira 

(Ceiba pentandra), a figueira-branca (Ficus doliarias), entre outras espécies de 

plantas, desenvolveram as sapopemas, que consistem em um sistema de troncos, 

semelhantes a raízes tubulares que se abrem próximo ao solo para nele firmar o 

tronco (Meirelles FILHO, 2006. p. 57).

Quanto aos tipos de vegetação, entende-se que 4,10% da vegetação 

Amazônica é de campinaranas; 4,67% de florestas estacionais deciduais ou 

semideciduais (mata seca); 25,48% de florestas ombrófilas abertas; 53,63% 

de florestas ombrófilas densas; 1,87% de formações pioneiras com influência 

fluvial e/ou marinha; 0,029% de refúgios montanos (tepui); 6,07% de savanas 

amazônicas (cerrado) e 4,15% de demais formações vegetais (MEIRELLES FILHO, 

2006. p. 58).

Na floresta amazônica encontra-se trinta mil das 100 mil espécies da flora 

de toda a América Latina, tais como o açaí, fruto do euterpe oleracea, o guaraná, 

fruto do paullinia cupana, a castanha-do-pará, fruto da bertholletia excelsa e a 

vitória-régia, cujo nome científico é victoria amazonica.

Quanto à fauna, a Amazônia abrange 311 espécies de mamíferos 

(mastofauna) que equivalem a 7% do total desses animais no planeta. Destes, há 

22 de marsupiais, que são os animais que não têm placenta, como gambás, 11 de 

edentados, que são aqueles sem dentes, como os tamanduás, 124 de morcegos, 

57 de macacos, 16 de carnívoros, 2 de cetáceos (golfinhos), 5 de ungulados 

(animais com casco), 1 de sirênio (peixe-boi), 72 de roedores, como ratos e 

capivaras e 1 de lagomorfo (lebre) (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 81).

O peixe-boi, mamífero aquático, é o maior animal da Amazônia e está 

ameaçado de extinção, pois foi caçado demasiadamente. A procura por esse 

animal devia-se a sua grande quantidade de gordura, carne e couro.

Existem duas espécies de peixe-boi, a marinha (trichechus Manatus) e a 

fluvial (trichechus inungis). Ele se alimenta de capim, vive mais de 50 anos, 

chega a pesar 500 kg e pode alcançar 3 metros de comprimento. Em 1998 o 

INPA conseguiu a primeira reprodução do peixe-boi em cativeiro no mundo 

(Meirelles FILHO, 2006. p. 83).
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Quanto aos peixes, existem 1.400 espécies na Amazônia, o que equivale a 

5,6% do total no mundo, número que supera a quantidade de espécies do oceano 

Atlântico. Entre alguns peixes, cabe citar o Pirarara, o Piraíba, o Tomoatá, o 

Acaribodó, o Coridoras, o Piramutaba, o Dourada, o Tambaqui, o Pacu, o Jaraqui, 

o Curimatá, o Pirarucu, o Aruanã, o Tucunaré, o Acará, o Arraias de Água Doce, 

a Tainha, o Tubarão, o Peixe-serra, o Sarapós, o Canidurs, o Acaribodós, a 

Sardinha, o Pirapitinga, o Poraquê etc. (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 76-77).

 A Amazônia abriga, ainda, 1.294 espécies de aves, destas, 283 são raras. 

No total, encontra-se na Amazônia 14% das aves do mundo. Entre as aves 

típicas, estão os psitacídios (araras, papagaios, periquitos), classificação a que 

pertence a ave conhecida como “a ave brasileira”: a ararajuba, hoje ameaçada 

de extinção como estão as 14 das 84 espécies de psitacídios (MEIRELLES FILHO, 

2006. p. 79).

Há, ainda, 163 espécies de anfíbios e répteis na Amazônia, montante que 

compreende quatro espécies de jacarés, 89 espécies de lagartos, 2 espécies de 

tartarugas terrestres e 14 espécies de água doce (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 

78-79).

  Os invertebrados representam 95% das espécies de animais na Amazônia 

e são responsáveis pela reciclagem de nutrientes na floresta, contribuem no 

controle de pragas, na polinização das plantas e ajudam a espalhar as sementes. 

Na Amazônia encontra-se o maior besouro do mundo, que mede 20 cm, a maior 

cigarra (de 9 cm), a maior vespa (de 7 cm), a maior mosca (de 5 cm) e a maior 

libélula que se tem notícia (de 15 cm) (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 78-79).

Diante de sua rica biodiversidade, tem sido cada vez mais noticiada a tentativa 

de algumas pessoas, frequentemente a mando de empresas farmacêuticas, de 

coletar plantas e animais da Amazônia com o fim de realizar pesquisas para 

analisar o possível potencial para a fabricação de medicamentos.

Potencial medicinal que, até hoje, só foi estudado em menos de 5% das 

plantas e 1% dos invertebrados (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 284). Um caso 

que demonstra as conseqüências do mínimo aproveitamento da biodiversidade 

brasileira ocorreu com o captopril, remédio indicado para o tratamento de 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, que foi patenteado por estrangeiros 

devido a informações publicadas por cientistas brasileiros que haviam estudado 

o potencial fármaco do veneno da jararaca, porém, não dispunham do 

financiamento necessário para desenvolver o produto no Brasil.

Acusada de praticar biopirataria, a empresa Natura foi envolvida em um 

caso ocorrido especificamente na Amazônia. A empresa, multada em 21 milhões 

de reais por acesso irregular à biodiversidade é ré em ação civil pública proposta 

pelo Ministério Público Federal do Acre em face de Natura Cosméticos SA, 

Fábio Fernandes Dias, Chemyunion Quimica LTDA., Fabio F. Dias-ME e Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial.5  

5 BRASIL. Tribunal Regional 
Federal. Seção Judiciária do Acre. Ação Civil 
Pública 2007.30.00.002117-3. Disponível 
em: <http://www.trf1.gov.br/Processos/
ProcessosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php?S
ECAO=AC&f=1&proc=200730000021173&da
ta=251626> Acesso em: 20 jul. 2009.
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 Segundo os autos, os réus são acusados de cometer biopirataria pela 

utilização do composto do murmuru devido ao fato do empresário Fábio 

Fernandes Dias ter chegado ao resultado da manteiga de murmuru pelo acesso 

a conhecimentos tradicionais dos índios ashaninka da aldeia Apiwtxa por uma 

parceria formada com a ONG Núcleo Cultura Indígena, pela qual não houve 

a devida contraprestação pelo fornecimento de sementes e do conhecimento 

tradicional da comunidade sobre o composto.

 Assim, o Ministério Público Federal aduziu a ilegalidade da patente 

obtida pelo empresário, justificando que esta decorre de acesso a conhecimento 

tradicional associado cujos benefícios não foram repartidos. Busca o autor a 

condenação dos réus por danos morais, a declaração de nulidade das patentes 

concedidas, que o material alcançado com as pesquisas seja devolvido à 

comunidade detentora do conhecimento e que haja a revelação de origem do 

conhecimento tradicional.

Quanto ao potencial de nutrientes do solo da Amazônia, considera-se que 

75% dos nutrientes minerais estão nas plantas e 17% nas camadas formadas por 

folhas apodrecendo na superfície, estando apenas 8% dos nutrientes minerais 

no solo (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 44).

Grande parte do potássio, magnésio e fósforo necessários para o crescimento 

das plantas é recuperado das águas que caem sobre as folhas, o que faz com 

que o solo da Amazônia seja muito mais prejudicado com a retirada de 

grandes árvores do que o solo de florestas de zonas temperadas ou subtropicais 

(MEIRELLES FILHO, 2006. p. 44).

Impactos Antrópicos

O Brasil é o país que mais desmata no mundo, responsável pela devastação 

de uma área superior a 650 mil km², superando a área dos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e que corresponde à França e Itália 

juntas (MEIRELLES FILHO, 2006. p. 32).

A taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal de agosto de 2001 a 

agosto de 2002 foi de 25.500 km² (2,5 milhões de hectares) e de agosto de 2002 

a agosto de 2003 foi de 23.750 km² (RICARDO; CAMPANILI;. 2004. p. 69).

A área mais afetada é o chamado arco de desflorestamento, uma faixa 

situada ao longo do limite sul da área de transição entre o cerrado e a floresta, 

trecho extremamente impulsionado pela expansão agrícola. Pode-se definir 

desmatamento (RICARDO; CAMPANILI;. 2004. p. 226) como:

[...] operação que visa a supressão total da vegetação nativa de determinada 

área para a utilização do solo. É caracterizado pelas práticas do corte, capina ou 

queimada, que leva à retirada da cobertura vegetal existente em determinada área, 

destinadas à implantação de projetos de colonização agropecuária, assentamentos 
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urbanos e reforma agrária; industriais; florestais; de geração e transmissão de 

energia; de mineração; e de transporte.

De fato, o desmatamento é uma prática cultural no Brasil e que se mantém 

nas populações tradicionais, porém, nestes povos, se limita em quantidade 

que sirva para atender às suas necessidades básicas. Ocorre que, a prática que 

ocorria em pequena escala para garantir a subsistência das pessoas passou a ser 

realizada de forma descontrolada.

Um dos fatores principais causadores do desmatamento é a expansão da 

pecuária, tendo em vista que, em média, é necessário desmatar 1,4 hectare 

de floresta para manter uma cabeça de gado. Porém, a ampliação da área de 

plantação, projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico na região, 

têm sido apontados como alguns dos fatores.

Estes dados recebem o embasamento de estatísticas: a redução do 

desmatamento entre os anos de 1988 e 1994 se deu diante da escassez de recursos 

para a implantação de projetos na Amazônia. Com a estabilização da economia 

brasileira em 1995 e a conseqüente implantação de créditos, viu-se a melhora 

da economia regional, levando ao crescimento das taxas de desmatamento 

(NASCIMENTO; DRUMMOND. et. al., 2003. p. 116).

Sabe-se que a floresta amazônica tem papel importante como fonte de 

oxigênio para o planeta, no equilíbrio e regulação do clima. É por meio do 

sistema de evapotranspiração que se dá a nutrição das árvores e plantas, o 

qual ocorre da seguinte forma: caindo a chuva, 25% da água é retida pelas 

folhas e o restante é levado pelas raízes das árvores do solo até as copas, sendo 

evapotranspirada na superfície das folhas cumprindo, assim, seu processo de 

nutrição.

Na evapotranspiração, compostos orgânicos são lançados na atmosfera junto 

à água, originando núcleos de condensação que formam as gotas de chuva e, 

por conseqüência, as nuvens. A quantidade de água que volta para a atmosfera 

é em média metade do que a que caiu com a chuva, sendo complementada por 

partículas vindas do oceano Atlântico. Tal mecanismo explica a alta umidade 

da região e o dito popular de que a Amazônia é o ar-condicionado do planeta, 

visto o seu potencial de regular o clima.

Assim, a floresta recicla a água que consome, sendo os dosséis coadjuvantes 

importantes nessa tarefa ao reter a água da chuva que cai com velocidade e 

permitir que esta chegue ao solo lentamente, escorregando pelos troncos e galhos, 

permitindo que umedeça o solo, reduzindo consideravelmente a possibilidade 

de haver enxurradas, erosão e assoreamento. Isso, pois estima-se que 20% das 

chuvas caem na forma de tempestades, podendo uma única chuva, em algumas 

áreas, trazer 200 mm de água (Meirelles FILHO, 2006. p. 37).
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Vê-se, assim, a importância da preservação da floresta amazônica diante 

das graves conseqüências de sua devastação, não só devido a seu significativo 

potencial para absorver o gás-carbônico e produzir oxigênio, necessário para a 

sobrevivência humana, mas pelo seu papel de regulador do clima. Destruindo 

a floresta, assim, diminui-se a formação de nuvens e, por conseqüência, das 

chuvas, trazendo alterações no ciclo hidrológico da região e em sua atmosfera 

extremamente limpa, cuja importância e singularidade foi apontada em um 

estudo do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia:

O estudo mostrou que a Amazônia é um forte reator biogeoquímico, no qual a 

biosfera e a atmosfera produzem núcleos para a formação de nuvens e sustentam o 

vigoroso ciclo hidrológico na Amazônia. O regime de interações aerossóis-nuvens-

precipitação neste ambiente natural é muito distinto de regiões poluídas de nosso 

planeta. O estudo revelou mecanismos em que a floresta emite diretamente 

partículas que são chave na nucleação de nuvens. As propriedades físico-químicas 

destas partículas revelaram mecanismos de formação de aerossóis secundários na 

atmosfera da Amazônia que são muito particulares.

O estudo mostrou que a composição das partículas de aerossóis na Amazônia é 

muito particular e reflete como eram as condições atmosféricas nos ecossistemas 

terrestres antes da era industrial.

      [...]

As implicações deste estudo indicam que as atividades humanas estão 

definitivamente alterando de modo intenso as propriedades atmosféricas em 

amplas áreas de nosso planeta, e os mecanismos de formação e desenvolvimento de 

nuvens estão sendo modificados pela ação do homem. Os fenômenos observados, 

mecanismos e realimentações podem ser relevantes na evolução dos ecossistemas 

e no clima em escala global ao longo da história de nosso planeta.

A alta atividade biológica controlando processos atmosféricos da região Amazônica 

mostra que os seres vivos de nosso planeta de certo modo moldam o meio ambiente 

de acordo com suas necessidades. Mas, quando a poluição industrial domina, estes 

mecanismos são suprimidos.6

Assim, deve-se refletir sobre o valor que se tem dado ao bioma Amazônia, 

pois a crescente taxa de desmatamento demonstra que a sociedade prioriza as 

práticas agrícolas e pecuárias, que trazem lucro, ao invés da preservação da 

floresta Amazônica, sendo que é esta, de fato, que reflete diretamente não só no 

bem-estar do ser humano, mas na sua sobrevivência.

Tutela Jurídica

Internacional

No que concerne aos principais documentos internacionais, cabe citar a 

Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas 

6 Agência Amazônia de Notícias. 
Science destaca controle do clima na 
Amazônia. 18 jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.agenciaamazonia.com.br/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=835:science-destaca-controle-do-clima-
na-mazonia&catid=1:noticias&Itemid=704>. 
Acesso em: 18. Jul 2011.
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Marinhas, promulgada pelo Decreto nº 3.842 de 2001 e a Convenção sobre 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de 

Extinção, aprovada mediante o Decreto Legislativo nº54 de 1975 e promulgada 

pelo Decreto nº 76.623 de 1975.

Já a Convenção de RAMSAR, que confere proteção às Zonas Úmidas de 

Importância Internacional foi ratificada pelo Congresso Nacional mediante o 

Decreto Legislativo nº 33 de 1992 e foi promulgada pelo Decreto nº 1.905 de 

1996, tendo duas áreas de proteção que se encontram no bioma Amazônia: a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no Amazonas e a Área de 

Proteção Ambiental da Baixada Maranhense no Maranhão.

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), resultado da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio 

de Janeiro em 1992, promulgada pelo Decreto nº 2.519/1998, é um importante 

instrumento legal de proteção da biodiversidade brasileira.

A CDB tem por objetivo garantir a conservação da diversidade biológica, 

a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa 

dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, assim como a 

transferência de tecnologias, prevendo uma série de medidas a serem tomadas 

pelos Estados signatários para prover a preservação da diversidade biológica.

Nacional

A Carta Magna, em seu artigo 225, caput, dispõe que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem essencial à sadia qualidade de 

vida e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. Quanto à tutela específica da Amazônia, 

o artigo 225, § 4º caracteriza a floresta Amazônica brasileira como patrimônio 

nacional, condicionando sua utilização à preservação do meio ambiente.

A lei 6.938/81 refere-se à Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 

à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade humana.

A lei nº 4.771/65 instituiu o Código Florestal, o qual estabelece regras de uso, 

preservação e conservação de florestas e demais formas de vegetação por meio 

das áreas de preservação permanente (APP) e a reserva legal (ARL), limitando, 

assim, a exploração da vegetação da propriedade. A lei nº 9.605/98, por sua 

vez, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente.

O Decreto nº 3.420/2000 dispõe sobre a criação do Programa Nacional de 

Florestas (PFN) que tem por objetivo articular as políticas públicas setoriais 

para promover o desenvolvimento sustentável, conciliando o uso com a 

conservação das florestas.7 Já o Decreto nº 6.321/2007 dispõe sobre ações 

7 Ministério do Meio Ambiente. 
Programa Nacional de Florestas. Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.
php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=5>. 
Acesso em: 02.08.2011.
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relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no Bioma 

Amazônia, estabelecendo ações que objetivam a proteção de áreas ameaçadas 

de degradação e a racionalização do uso do solo, de forma a prevenir, monitorar 

e controlar o desmatamento ilegal.

 Quanto à legislação estadual, no que concerne ao Estado do Acre, cabe 

mencionar os artigos 206 e 208, §1º que trazem disposições relacionadas à 

proteção do meio ambiente, assim como a lei nº 1.117/94, que dispõe sobre a 

Política Ambiental do Estado do Acre. No que concerne ao Estado do Amazonas, 

cabe citar os artigos 229 a 241 de sua Constituição Estadual, a lei nº 1.532/82, 

que disciplina a Política da Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e 

Recuperação do Meio Ambiente e da Proteção aos Recursos Naturais e a lei 

nº 1.905/89, que dispõe sobre a criação do Imposto de Desenvolvimento dos 

Recursos Naturais e Proteção Ambiental do Estado do Amazonas.

Quanto à legislação do Estado do Amapá, os artigos 205, 213, 214, 218 

e 310 a 328 de sua Constituição Estadual trazem disposições relacionadas à 

proteção do meio ambiente.

No que concerne ao Estado do Pará, cabe lembrar os artigos 252 a 259 de 

sua Constituição Estadual, a lei nº 5.600/90, que dispõe sobre a promoção da 

educação ambiental em todos os níveis, o Decreto nº 1.551/93, que dispõe sobre 

a implantação da área de proteção ambiental dos mananciais de abastecimento 

de água de Belém e o Decreto nº 1.552/93, que dispõe sobre a criação do parque 

ambiental de Belém. A Constituição do Estado de Roraima traz disposições 

semelhantes às outras Constituições Estaduais nos artigos 11, 145, 165 a 170 e 

186 e na lei nº 35/92, que regulamenta o artigo 165 da Constituição do Estado 

que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia.

Quanto ao Estado de Tocantins, os artigos 93, 103, 104 e 110 a 113 de sua 

Constituição Estadual trazem dispositivos que objetivam garantir a proteção do 

meio ambiente, assim como a lei nº 71/89, que estabelece normas de proteção 

ao meio ambiente e a lei nº 261/91, que dispõe sobre a Política Ambiental 

do Estado de Tocantins. O Estado de Rondônia, por sua vez, traz disposições 

semelhantes nos artigos 8, inciso XV, XVI, XX, artigo 9, 149, 158, 162, 168, 

180, 181, 182, 218 a 230 de sua Constituição Estadual, na lei nº 30/84, que 

instituiu o Programa de Florestamento ao longo das rodovias, na lei nº 88/86, 

que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual do Meio Ambiente de Rondônia 

e na lei nº 194/87, que instituiu a cobrança da taxa florestal para o Estado.

Por fim, quanto ao Estado do Maranhão, sua Constituição Estadual traz nos 

artigos 239 a 250 disposições que objetivam a proteção do meio ambiente. 

 Entre agosto de 2009 e julho de 2010 foi noticiada a menor taxa de 

desmatamento na Amazônia brasileira já registrada: 14%.1 Tal redução 
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demonstra a eficácia dos dispositivos legais de proteção do bioma Amazônia e 

a colaboração efetiva para sua proteção.

Conclusão

Como visto, o potencial econômico da floresta Amazônica não tem sido 

apreciado no que concerne a riqueza de sua biodiversidade e a capacidade 

farmacológica dos recursos genéticos de plantas e animais. Assim, cabe sugerir 

a aplicação de investimentos em bioprospecção, que consiste na coleta de 

material biológico com a finalidade de explorar os recursos genéticos e, assim, 

analisar seu potencial farmacológico.

Ocorre, que, constatou-se que a sociedade tem reconhecido e explorado o 

retorno econômico trazido pelas práticas agrícolas e pecuárias, as quais, como 

visto, acarretam o desmatamento de grandes áreas.

Entre as medidas mais eficazes para a conservação da floresta Amazônica, 

cabe sugerir o manejo e a recuperação florestal. A recuperação florestal destina-

se a restabelecer a floresta em área devastada por intermédio de atividades. O 

manejo garante a produção por meio de técnicas que observam a conservação 

da floresta a longo prazo. Uma forma importante de prover o manejo e garantir, 

assim, que ele funcione é a certificação, pela qual o empreendimento deve estar 

de acordo com uma série de padrões, levando ao consumidor o conhecimento 

de que determinado produto teve origem de uma floresta manejada, onde houve 

a observância de medidas de preservação.

Cabe frisar, o manejo e a certificação de plantações trazem muitos benefícios, 

pois minimizam o impacto ambiental da prática, indicando o cumprimento 

da conservação ou recuperação das áreas de reserva legal e de preservação 

permanente nos limites dispostos em lei. (RICARDO; CAMPANILI;. 2004. p. 

231). Assim, sua obrigatoriedade culminaria em um significativo progresso na 

preservação e recuperação da floresta Amazônica.

Agricultores, pecuaristas e muitas outras pessoas não vêem o papel 

importante da floresta Amazônica no equilíbrio do clima, no fornecimento de 

oxigênio ou, ainda, no potencial fármaco encontrado em sua biodiversidade, 

mas sim como um obstáculo ao crescimento, visão que diverge completamente 

do olhar humanístico dos que apóiam os valores ambientais e entendem a 

importância da conservação da floresta Amazônica para garantir o bem estar 

da humanidade.

Isso, pois desconhecem a realidade que aos poucos se aproxima com 

o desmatamento e confiam nas práticas agrícolas e pecuárias que lhes 

proporcionam aferir o tempo e dinheiro investidos, assim como o lucro provável 

que obterão. Esquecem, ou melhor, ignoram que ao confiar no que culturalmente 

acreditam ser a prática ideal e segura para ganhar dinheiro, fecham os olhos 

para as conseqüências do desmatamento da Amazônia e colocam o futuro da 

8 Portal Brasil. Taxa de 
Desmatamento da Amazônia é a menor já 
registrada. Disponível em: <http://www.
brasil.gov.br/noticias/arquivos/2010/12/2/
taxa-de-desmatamento-da-amazonia-e-a-
menor-ja-registrada>. Acesso em: 14 jul. 
2011.
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humanidade, a sorte. Como bem observou Renato Nalini (2003, 143):

Preservação e progresso não são ideais incompatíveis. A tutela do ambiente 

é perfeitamente conciliável com a necessidade de o Brasil progredir. Neste 

país de paradoxos, pode parecer sofisticação preocuparem-se alguns com o 

desenvolvimento sustentável, alternativa de criação de riquezas sem destruir os 

suportes dessa criação.

De fato, havendo consciência ambiental é possível produzir, explorar, 

progredir. Nem mesmo os princípios basilares do direito ambiental ou a 

legislação em vigor proíbem a poluição ou a degradação, mas sim as limita, de 

forma a garantir que o empreendimento ou a exploração não tragam degradação 

significativa prejudicial não só ao meio ambiente, mas ao ser humano.
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O consumo sustentável na 
base da pirâmide

 Patricia Gonzaga César1

RESUMO
Base da pirâmide é um conceito proposto por C. K. Prahalad e se refere às camadas 
menos favorecidas da população. No Brasil, esse mercado consumidor tem um potencial 
enorme e propomos neste artigo que os produtos dedicados a esse público já nasçam 
ecologicamente sustentáveis. A educação ambiental aliada à oferta de produtos que 
preservem o meio ambiente com preços competitivos pode tornar esta proposta viável 
e atrativa. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que revelou exemplos 
concretos de resultados positivos para o consumo sustentável, aplicado diretamente na 
base da pirâmide. 
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Introdução 

Este artigo foi baseado nos ensinamentos do autor indiano radicado 

nos Estados Unidos (EUA), C. K. Prahalad, que enxergou o grande potencial 

consumidor da camada mais carente da população e a denominou “base da 

pirâmide”. Esse conceito refere-se às pessoas que vivem com menos de dois 

dólares por dia e que representam 4 milhões de pessoas no mundo. Prahalad 

é reconhecido como um dos maiores pensadores de administração no mundo. 

Ele foi titular da cátedra de Administração de Empresas da Universidade de 

Michigan e escreveu em coautoria o livro de negócios mais vendido nos Estados 

Unidos em 1994.  Já o livro “A riqueza na base da pirâmide – Como erradicar a 

pobreza com o lucro” (PRAHALAD, 2008, Apresentação) lhe rendeu grande fama 

internacional.  Segundo ele, “O que precisamos é de uma abordagem melhor 

para auxiliar os pobres, envolvendo parcerias para inovar e desenvolver uma 

relação ganha-ganha sustentável em que os menos favorecidos estão engajados 

e empresas fornecem produtos e serviços lucrativos.”

Visualizando a população brasileira, é inevitável não pensarmos que os 

ensinamentos de Prahalad podem auxiliar esta sociedade a ser tornar mais 

inclusiva e sustentável. Segundo dados que foram divulgados a cerca do 

recenseamento feito pelo IBGE em 2010, o Brasil possui 185.712.713 habitantes.2  

Nesse universo, temos 10.764.418 famílias que são beneficiárias do Programa 

Bolsa Família do governo federal.3 O Brasil é um país símbolo de desigualdades 

sociais e uma grande parcela de sua  população ocupa as posições mais baixas 

da pirâmide em relação ao poder aquisitivo de produtos. Dessa maneira, não 

podemos ignorar esse imenso mercado consumidor com tantas especificidades.

O consumo sustentável deve ser adotado indiscriminadamente por todas as 

pessoas independentemente de classe social, religião ou qualquer outra situação. 

Devido à grande proporção de pessoas nas classes sociais menos favorecidas, 

esse mercado é capaz de formar e definir novos padrões de comportamento 

de consumo. Assim, pensamos ser de fundamental importância proporcionar 

educação ambiental a todos, visando à adoção e manutenção de práticas 

benéficas ao meio ambiente e à sociedade inclusiva.

1. Direito Ambiental Constitucional e Consumo Sustentável 

O Direito ambiental brasileiro está basicamente ancorado no artigo 225 da 

Constituição Federal, que assegura o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito de todos. Para dar efetividade a esse direito, a Carta Magna impôs 

o dever de defendê-lo e preservá-lo, não só ao poder público, mas também a 

toda a coletividade. Se o bem ambiental é de uso comum do povo, deve haver 

uma união de esforços para garantir que ele se mantenha para as presentes e 

futuras gerações.  

Em seu preâmbulo, a Constituição esclarece que se destina a garantir o 

2 Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Dados do 
Censo 2010 publicados no Diário 
Oficial da União do dia 04/11/2010. 
Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.
gov.br/dados_divulgados/index.php>. Acesso 
em: 20/11/10.

3 Relatório consolidado do bolsa 
família. Disponível em: <http://bolsafamilia.
datasus.gov.br>. Acesso em 20/11/2010. 
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exercício dos direitos sociais e individuais (liberdade, segurança, bem-estar, 

desenvolvimento, igualdade e justiça) com base na sociedade fraterna, sem 

preconceitos e pluralista. Assim, concluímos que os direitos sociais do artigo 6º 

são fundamentos de nossa República, garantidos constitucionalmente como bem 

ambiental. Celso Antonio Pacheco Fiorillo os denominou “Piso Vital Mínimo”. 

Nele se incluem a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados. Estão diretamente relacionados à manutenção 

da dignidade da pessoa humana, sendo um bem personalíssimo e supremo que 

em sua falta inviabiliza outros direitos.

Não podemos nos esquecer que o Brasil é um país capitalista e que a 

obtenção do lucro norteia políticas, mercados e até mesmo relações sociais. 

Nesse contexto, os direitos sociais, muitas vezes, são relegados a segundo plano.  

Pensamos que o piso vital mínimo deve ser concretamente assegurado a 

todos, a fim de que se criem condições para falar em preservação ambiental 

e consumo sustentável. Porém, ao estudarmos a base da pirâmide, ou seja, a 

camada menos favorecida da população brasileira, podemos verificar que o 

piso vital mínimo não é algo que normalmente faça parte daquela realidade.   

Acreditamos que a chave do sucesso de políticas ambientais é seja assegurar, em 

primeiro lugar, o piso vital mínimo; todavia, os lamentáveis fatos do cotidiano 

nos obrigam a enxergar projetos de consumo sustentável mesmo onde as 

garantias mínimas de dignidade humana não existem.   Assim como na Índia, 

infelizmente, temos no Brasil pessoas que vivem em situação desumana e, por 

esse motivo, seguimos Prahalad, para acreditar que seja possível implantar e 

fomentar um consumo consciente mesmo em condições extremas.  

2. A Base da pirâmide e a divisão de classes sociais.  

Entende-se como estratificação social o processo em que grupos sociais 

são hierarquizados numa escala em que uns estão no topo e outros em posições 

inferiores (FORACCHI, 1994  p. 281). 

A classe social é principalmente uma categoria histórica. As classes estão 

ligadas à evolução e ao desenvolvimento da sociedade; portanto, estão nas 

próprias estruturas sociais que a caracterizam (FORACCHI, 1994  p. 287). Pensando 

assim, a classe social seria algo inevitável. Ela seria essencial a própria existência 

da sociedade. Não podemos deixar de mencionar que tememos a grande distância 

entre uma classe e outra com consequentes desigualdades sociais extremas. 

Neste artigo, limitamo-nos a apenas aceitar as classificações doutrinárias e 

mercadológicas a respeito de classes sociais. Para o bom desenvolvimento do 

artigo, não abordaremos temas como justiça social, círculo vicioso da miséria, 

assistencialismo e preconceito. Iremos manter o foco nas propostas de consumo 

sustentável para a base da pirâmide. 
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A expressão base da pirâmide surgiu para designar o nível inicial do 

desenho piramidal que corresponderia à divisão de classes sociais. No Brasil, 

ainda não se chegou a um consenso sobre a exata divisão de classes sociais 

nem de qual seria o rendimento da classe correspondente à base, mas existem 

algumas classificações que podemos adotar. 

Segundo os estudos do International Finance Corporation – IFC em conjunto 

com o Word Resources Intitute – WRI, publicados em 2007, a base da pirâmide 

corresponde a rendimentos de menos de US$ 3,35 por dia no Brasil, US$ 2,11 

na China, US$ 1,89 em Gana e US$ 1,56 na Índia4.   

No Brasil, a Associação Brasileira de Pesquisas (ABEP) divulgou um estudo, 

em 2008, baseado na renda total de uma família de 4 pessoas. A classe E receberia 

até R$ 1.939,88, a classe D renda até R$ 2.905,04, a classe C2 com renda de até 

R$ 4.772,12 e classe C1 com renda familiar até R$ 8.050,68. Segundo a mesma 

pesquisa, a classe E corresponderia a 3% da população e a classe D a 25 %. As 

classes C1 e C2 juntas correspondem a 43%.5  

Entendemos que independentemente do exato valor recebido ou 

classificações, a base da pirâmide corresponde à camada que não tem plenamente 

atendido o piso vital mínimo com seus rendimentos.    

Doutrinariamente, as classes C, D e E são consideradas a base da pirâmide 

(BP) (PRAHALAD, 2008.   p. 118). Algumas pesquisas mais recentes apontam 

uma diminuição da porcentagem de número de pessoas nas classes D e E. 

Não iremos nos preocupar com a precisão de números, pois num país com 

proporções gigantescas como o Brasil, mesmo que a porcentagem se altere, 

ainda é um número muito expressivo de pessoas. Também existem divergências 

nos critérios utilizados para mensurar o poder aquisitivo de cada grupo (quantos 

eletrodomésticos, carros ou banheiros possuem). Pensamos que generalizações 

são perigosas; então utilizaremos os números apenas como parâmetro de estudo. 

2.1 Por que investir na base da pirâmide ?

A preocupação em manter o crescimento do país, muitas vezes, exclui 

políticas efetivas de combate à miséria. “Assim, a relação entre crescimento e 

pobreza parece bem estabelecida e a tendência predominante é que se procure 

investir com exclusividade no crescimento econômico para diminuir a pobreza, 

ao invés de se implantarem políticas redistributivas que, como dizem, poderiam 

conter o crescimento e chegar ao oposto do resultado procurado”  (SALAMA; 

DEMESTREAU. 1999 p. 42). 

Portanto, em sua essência, a população carente é excluída da sociedade. 

É importante perceber que essa postura, de uma forma ou de outra, acaba se 

voltando contra a própria sociedade. Todos são ou serão atingidos, direta ou 

indiretamente, pelo aumento da miséria e suas consequências. É ilusão pensar 

4 Internacional Finance 
Corporation and Word Resources Institute. 
The Next 4 billion: market size and business 
strategy at the base of the pyramid. 
Mensagem enviada por:Alexandre Caramelo  
Pinto. Recebida em:22/11/10.  
5 Classes sociais no Brasil. Você 
se reconhece? Disponível em: <http://www.
netquestbrasil.com.br>. Acesso em: 23/11/10.  
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que carros blindados e os muros dos condomínios fechados manterão para 

sempre a miséria e a violência afastadas. 

Na visão capitalista, a base da pirâmide apresenta-se um mercado promissor 

com expectativas de grandes resultados. Se este é o modelo adotado pelo país, 

por que não diminuir seus efeitos nefastos, propagando o consumo sustentável 

e a ampliação do acesso de todas as classes aos bens de consumo? Vale salientar 

que não pregamos a distorção desta idéia, planejada por alguns setores que 

tentam apenas livrar-se de estoques de produtos supérfluos, oferecendo-os a 

outros segmentos.  

Neste tópico, podemos citar experiências brasileiras como as da Casas 

Bahia, Banco Bradesco, Habbi’s. Queremos dar especial atenção ao estudo das 

Casas Bahia, pois, além de estar presente em todo o território nacional, 70% de 

seus clientes não possuem renda formal e muitas vezes residem em favelas. São 

principalmente empregadas domésticas, vendedores ambulantes, operários da 

construção civil, normalmente com renda equivalente a dois salários mínimos. 

Muitas vezes, esse público não possui infraestrutura básica em seus lares, mas 

possuem televisores e geladeiras (PRAHALAD, 2008 p. 117-119). A venda é feita 

normalmente por meio de financiamento, garantindo significativos ganhos para 

a empresa. 

Tendo como alvo a base da pirâmide aliada à tradição das Casas Bahia, a TAM 

recentemente firmou parceria para a venda de bilhetes aéreos fora dos horários 

de maior procura.  A empresa investiu R$ 10 milhões em estudos destinados a 

atender as classes C e D e pretende que esse segmento represente 17% do seu 

público em cinco anos. As vendas devem ser feitas em lojas das Casas Bahia.6  

As empresas aumentam seus lucros e mais pessoas têm acesso ao avião 
como meio de transporte.    

A verdade é que esse mercado proporciona um lucro alto e, com base nessa 

perspectiva, propomos que os empresários/fornecedores programem e perpetuem 

a preservação ambiental em conjunto com a sustentabilidade de seus negócios.    

Para reflexão, encerramos este tópico com um ensinamento de Prahalad 

(2008, p. 15): “Se pararmos de pensar nos pobres como vítimas ou como um 

fardo e começarmos a reconhecê-los como empreendedores incansáveis e 

criativos e consumidores conscientes de valor, um mundo totalmente novo de 

oportunidades se abrirá.”

2.2 Ascensão social X consumismo

Importante cuidado que devemos ter é que, durante o crescimento do 

mercado da base da pirâmide, não sejam copiados os péssimos hábitos de outros 

mercados. Por esse motivo, entendemos ser pertinente o tema deste artigo, uma 

vez que em tempos globalizados e de aquecimento terrestre, a preocupação 

6 Folha.com. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/mercado/779037-
venda-de-passagens-tam-nas-casas-bahia-
comeca-hoje-em-3-lojas.shtml Acesso em: 
23/11/10. 
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ambiental é responsabilidade de todos.  É de conhecimento geral que o Brasil 

copia muitos dos vícios do mercado norte-americano, dentre eles, o consumismo 

exacerbado de produtos, atrelado à imagem de ascensão social. Embora já 

existam iniciativas ecológicas para o mercado de alta renda, como, por exemplo 

as empresas que vendem neutralização de emissão de carbono em viagens, 

este mercado normalmente é altamente poluidor. Podemos mencionar o caso 

do desperdício de embalagens: em muitas vezes, o conteúdo (objeto principal 

adquirido) tem menor valor do que as várias embalagens utilizadas. A sociedade 

cria inúmeras práticas em seu “código de conduta” sem medir as consequências 

ambientais. Em ocasiões festivas, é normal presentearmos pessoas, mas, para 

cada presente, existem três ou quatro embalagens, mais os papéis de seda e os 

laços. Para não correr o risco de ser rejeitado, o indivíduo simplesmente repete 

esse hábito, sem contestar a utilidade dele. Dessa maneira, em longo prazo, o 

meio ambiente acaba muito prejudicado.  

O consumo excessivo induz ao desperdício e seria catastrófico que esse 

hábito fosse copiado pela base da pirâmide. Conforme salienta Gino Giacomini 

Filho (2008, p. 29) “o consumismo concede certo status social.” Essa consideração 

é muito importante porque afeta diretamente toda a cadeia produtiva, sendo, 

na prática, uma das principais conseqüências do capitalismo. Nas palavras de 

Samuel Murgel Branco: ‘‘O consumismo é um processo eticamente condenável, 

como adquirir sempre os novos modelos de carros, geladeiras, relógios, 

calculadoras e outras utilidades, lançando fora o que já possuem’’ (BRANCO, 

s.d., p.44).

3. Instrumentos de consumo sustentável

Para estabelecer e difundir o consumo sustentável, podem ser utilizados 

vários instrumentos auxiliares. Entendemos que a educação seja a única forma 

duradoura, capaz de mudar padrões de comportamento. Assim, concluímos que 

ela é a base de tudo e é imprescindível como ferramenta de preservação ambiental. 

Uma vez que foi sedimentado o conhecimento ambiental, o consumidor deverá 

ter acesso a produtos que lhe permitam participar do processo de sustentabilidade. 

Caso não existam no mercado produtos ecologicamente corretos que atendam às 

necessidades essenciais da camada da população, fatalmente haverá consumo de 

outros produtos que não se preocupam em preservar o meio ambiente. Ou seja, 

quando existe uma necessidade, o mercado deve se encarregar de disponibilizar 

um produto ecológico para que os consumidores possam utilizá-lo. Não é 

razoável pensar que um consumidor deixará de suprir uma necessidade sua em 

prol do meio ambiente. Porém, se existe a opção menos danosa ao planeta, (se 

houve uma boa educação ambiental) esta será a escolhida.    

No tópico produtos ambientais, iremos mencionar, entre outros exemplos, 

o do copo descartável de papel. Especificamente neste caso, vamos supor que 
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existam no mercado os copos de plástico e os de papel. Se o consumidor tiver 

uma educação ambiental que o oriente sobre a maior rapidez da degradação 

do papel no meio ambiente em relação ao plástico e, se o preço do copo de 

papel for menor, provavelmente ele será adquirido ao invés do copo de plástico. 

Mantendo-se esse processo, devido à demanda, com o tempo não seriam mais 

produzidos os copos de plástico.  Importante ressaltar que usamos esse exemplo 

apenas levando em consideração o tempo que o papel e o plástico levam para 

se decompor na natureza, pois é sabido que tanto um quanto o outro, em 

sua fabricação, geram degradação ambiental.  Essa poderia ser um objeto de 

discussão para outro estudo.    

3.1 Educação ambiental 

A expressão educação ambiental tem sido amplamente utilizada inclusive 

em projetos comunitários, porém essa generalização pode contribuir para uma 

visão ingênua do tema. É transmitida a idéia simplória de que é necessário 

ser mais cuidadoso com a natureza e de que há consenso com relação a isso. 

Mas quais os critérios para definir as condutas positivas ao meio ambiente e 

quem as definirá?7 Existe uma enorme complexidade de conflitos sociais que 

envolvem os bens ambientais e seu uso. Eles têm sido cada vez mais disputados 

por interesses setoriais e particulares. A modernidade ocidental nos passou a 

idéia de que o bem estar é baseado no trabalho, na acumulação material e no 

consequente consumo e, com relação a essa, parcelas enormes da população 

são radicalmente excluídas. Por isso, é fundamental que a educação ambiental 

seja vista e interpretada de forma crítica (CARVALHO, 2008.  p. 151-155). Todas 

as leis, direitos e deveres em nosso país devem ser interpretados com base no 

sistema econômico capitalista que o rege. Esse fato não deve ser esquecido, mas, 

sabendo do canibalismo que resulta desse modelo, algumas disposições tentam 

mitigá-lo.  

A educação ambiental deve ser disponibilizada a toda coletividade por 

intermédio dos mecanismos formais e informais. Devem existir campanhas e 

formas de efetivá-las como, por exemplo, coleta seletiva de lixo garantida pelo 

poder público.  

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser aliado ao consumo 

consciente, que, por sua vez, deve obrigatoriamente ser meta da educação 

ambiental. 

 3.2 Produtos ecológicos

Atualmente já existem vários produtos que podem ser considerados 

ecológicos. Devemos esclarecer que mencionaremos apenas alguns, pois, 

simplesmente não seria possível mencionar todos. Em nenhum momento 

tivemos a intenção de privilegiar ou divulgar empresas.   

7 Vide exemplos de educação 
ambiental em: Disponível em: <http://
maonaterra.blogspot.com/2010/11/escola-
recebe-os-alunos-da-india.html. > Acesso 
em: 30/11/10.  
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Temos o exemplo da empresa Hindustan Lever Limited na Índia. Ela percebeu 

que naquele país, ocorriam 30% das mortes por diarréia, no mundo. Fez-se um 

estudo e percebeu-se que muitos indianos não tinham o hábito regular de lavar 

as mãos com sabonete e muitos utilizavam, em seu lugar, barro ou cinzas. 

Partindo-se do princípio de que naquela cultura não se usa garfo e faca, e que 

tudo é feito com as mãos, o fato de não lavá-las representava o principal meio de 

contaminação e causa de diarréia.  Com base nisso, a empresa comercializou um 

sabonete voltado para esse mercado (obtendo altos lucros, é claro) e, ao mesmo 

tempo, cumpriu com sua responsabilidade social e ambiental. Paralelamente, foi 

feito um sério trabalho de educação para disseminar a prática de lavar as mãos 

(PRAHALAD, 2008 p. 207-231). 

Ainda em relação à Índia, existem outros produtos ambientais que cumprem 

uma função social: a Asha, uma bebida da empresa GlaxoSmithKline, à base de 

leite, 40% mais barata que as similares e com capacidade de atingir consumidores 

do meio rural; um macarrão Maggi da Nestlé de baixo preço, com nutrientes 

adicionais; Vitingo, uma bebida da Coca-Cola vendida em saches também com 

adição de nutrientes etc.8   

Aqui no Brasil, pequenos empresários apostam em soluções mais baratas 

e ecológicas como, por exemplo, o copo descartável de papel. Ele se degrada 

em 18 meses e cabem apenas 65 ml, evitando o desperdício de água. É bem 

mais barato que o de papel e preserva o meio ambiente.9 E, ainda temos muito 

mercado para desenvolver inúmeros produtos que sejam capazes de cumprir 

também uma função social e ambiental significativo. 

Muitas empresas já descobriram e estão investindo nesse grandioso e rentável 

mercado. Dentre elas, Cyrela (conjuntos habitacionais), Nestlé (introdução do 

hábito de consumo de cereais). É uma forma que pode ser usada para que mais 

pessoas tenham acesso a moradia, saúde, etc. Para tal, as empresas precisam se 

aproximar desse consumidor, conhecer seus hábitos, seus anseios e sua realidade 

(GARÇON, 2008. p. 25 e 26).

Considerações finais 

Concluímos, que não só pelo significativo número de pessoas pertencentes 

à base da pirâmide, mas também pela sua importância esse mercado merece 

efetivo investimento público e privado. O fato de ainda estar em formação e 

acelerada expansão, permite nos  implantar  hábitos sustentáveis de consumo 

com grandes chances de sucesso.  Para viabilizar isso, nada melhor do que 

a já mencionada educação ambiental, aliada ao fornecimento de produtos 

que privilegiem a proteção ao meio ambiente e se apresentem econômica e 

culturalmente atrativos aos consumidores. 

Atualmente vários autores, inclusive brasileiros, têm estudado e seguido as 

8 Sustentabilidade e resultados. 
Multinacionais investindo em produtos para a 
base da pirâmide. Disponível em: http://www.
sustentabilidaderesultados.com.br/. Acesso 
em: 30/11/10. 

9 Globo.com. Pequenas empresa 
& grandes negócios. Disponível em: http://
pegntv.globo.com/Jornalismo/. Acesso em: 
30/11/10. 
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propostas de Prahalad. Muitas corporações nacionais e estrangeiras, interessadas 

em atender esse mercado, tem se dedicado a um estudo mais aprofundado 

dessa parcela da população, antes marginalizada. Com isso, as reais condições 

sócioeconômicas de grande parte da sociedade, brasileira são estudadas e 

divulgadas. Criam-se profissionais dedicados a essa área, surgem empregos e a 

sociedade, como um todo, se desenvolve. Não podemos nos esquecer de que o 

principal motivador sempre será o lucro, mas que o seja com responsabilidade 

social e ambiental.  O desenvolvimento deve sempre ser usado como fator de 

transformação social. 
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Luis Fernando Zambrano1 

RESUMO
 A proposta deste artigo é estudar a competência legislativa municipal em relação à 
atividade de despalha da cana-de-açúcar através da queima controlada, analisando-se 
principalmente a evolução do tema junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Também serão comentadas duas importantes decisões proferidas no Supremo Tribunal 
Federal, as quais avocaram a matéria em tela e deixaram exposta, por conseqüência, 
a transformação que as lides ambientais estão provocando no cenário jurídico. Assim, 
evidente que o presente estudo já se configura, por si só, em um nítido exemplo da 
moderna evolução que ora atinge o Direito, de onde começam e emergir as chamadas 
garantias metaindividuais, ou de terceira geração, que possuem como objeto a tutela dos 
direitos de massa, mormente indivisíveis e indeterminados. Ver-se-á ainda, mesmo que 
brevemente, os efeitos que determinadas decisões do Colegiado paulista provocaram, 
mesmo que indiretamente, tanto no setor sucroalcooleiro como também na política 
ambiental do Estado, o que claramente demonstra o atual grau de relevância na busca 
por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

PALAVRAS-CHAVE
cana-de-açúcar; queima controlada, competência legislativa municipal, evolução 
jurisprudencial.

SUMÁRIO
Introdução. 1. Legislação estadual sobre a queima da palha da cana-de-açúcar. 
2. Competência legislativa dos Municípios em matéria ambiental. 3. Evolução do 
tema perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conclusão. Referências 
bibliográficas. 

1 Assessor de Meio Ambiente do 
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Introdução

Inicia-se o presente estudo destacando que a cultura da cana-de-açúcar há 

tempos vem ajudando a desenvolver a economia do país, sendo que num primeiro 

momento a mesma simplesmente versava sobre a produção do açúcar, o qual, 

na época do império (séculos XI e XII) chegou a apresentar valor equiparado ao 

do ouro para fins de exportação. (BUENO apud FREITAS, 2010, p. 236)

Durante o governo do Presidente Getúlio Vargas, estabeleceu-se, pela 

primeira vez no país, que a gasolina vendida no território nacional deveria 

obrigatoriamente ser adicionada com álcool anidro, ação esta que vinha de 

encontro aos interesses da indústria sucroalcooleira, uma vez que favoreceu o 

mercado interno diante das constantes oscilações do preço do açúcar no âmbito 

internacional. (LEME, 2011)

 Já na década de 70, objetivando combater a grave crise mundial estabelecida 

sobre o valor do barril de petróleo, o governo federal criou o denominado 

“Programa Nacional do Álcool (Proálcool)”, o qual, através de importantes 

medidas econômicas, incentivava o cultivo da cana-de-açúcar no território 

nacional. Data-se, deste momento, notícia sobre o acentuado desenvolvimento 

da mão-de-obra barata no setor, onde trabalhadores rurais conhecidos como 

“bóias-frias”, normalmente oriundos da região nordeste do país, deslocavam-

se, como até hoje o fazem, até os centros produtores do sudeste para realizar a 

colheita da cana, utilizando-se do método da queima da palha como facilitador 

e acelerador da colheita. (FREITAS, 2010, p. 236)

Todavia, mesmo referido programa não tendo alcançado os efeitos esperados 

em razão dos baixos valores do barril de petróleo nos anos 80, significante ainda 

se manteve a produção da cana-de-açúcar nos anos subseqüentes, notadamente 

devido à recuperação nos preços dos combustíveis derivados de petróleo 

(FREITAS, 2010, p. 237). Veja, pois, que até este momento ainda não se discutia 

qualquer tipo de benefício ambiental oriundo da produção do denominado 

“combustível limpo”, mesmo já existindo sólida preocupação técnica mundial 

acerca do uso de combustíveis fósseis (BRUNDTLAND, 1988, p.193). 2

Esse quadro somente veio a apresentar modificações no final da década 

de 90, quando, diante da preocupação global sobre as altas concentrações de 

dióxido de carbono, metano e óxido nitroso lançados na atmosfera, vários 

Estados se juntaram para discutir acordos internacionais visando a redução da 

emissão destes gases, sendo o denominado “Protocolo de Kyoto” o principal 

documento internacional firmado neste sentido.

Assim, a crescente busca por combustíveis menos poluentes, reflexo da 

atual preocupação acerca do meio ambiente, incentivou o Brasil a aumentar sua 

produção de biocombustíveis, a exemplo do álcool gerado a partir da cana-de-

açúcar, o qual, mesmo sendo considerado “limpo”, ainda vem colaborando na 

emissão de gases poluentes, haja vista o processo de extração da cana através 

2 BRUNDTLAND praticamente 
desbravou o tema expressando que “em termos 
de risco de poluição, o gás é o combustível 
mais limpo, com grande vantagem sobre o 
segundo – o petróleo – e sobre o terceiro – o 
carvão -, que já polui bem mais. Mas todos 
apresentam três problemas interligados de 
poluição atmosférica: o aquecimento global, 
a poluição urbano-industrial do ar e a 
acidificação do meio ambiente”. 



150

II Colóquio  Queima da cana-de-açúcar. Competência municipal. Evolução da 
jurisprudência do tjsp

VOLUME 1PARTE B

das queimadas controladas. (FREITAS, 2010, p. 238)

Como se vê, o processo de queima da palha da cana-de-açúcar, como método 

de limpeza do solo e colheita, demonstrou causar poluição semelhante àquela 

oriunda da utilização de combustíveis fósseis, com a agravante, no entanto, da 

falsa intitulação de “combustível limpo” empregado àquele.

Em termos gerais, tem-se que o assunto é de suma importância no cenário 

ambiental paulista3, sendo que aproximadamente 5.303.342 hectares4 de seu 

território atualmente é utilizado para o plantio deste tipo de cultura5, o que tem 

trazido inúmeros danos ambientais (ecológicos e humanos), com destaques para 

a liberação de gases poluentes na atmosfera e diversos prejuízos à fauna e flora, 

sem falar, ainda, nos riscos para a saúde humana.

Precisamente em relação aos impactos à fauna decorrentes deste método de 

despalha da cana-de-açúcar, tem-se que através de um trabalho realizado por 

Azevedo e Costa (2010), entre os anos de 2003 e 2007, em dez distintas áreas 

amostrais da região de São José do Rio Preto/SP, verificou-se que referida ação 

causou a morte direta de oitenta e dois animais6, queimando ainda mais 04 ovos 

de espécimes desconhecidas, estudo o qual, além comprovar o dano ambiental 

da atividade, também logrou êxito em apontar para o fato de que determinadas 

aves nidificam no interior dos canaviais.

Por outro lado, adentrando especificamente na vertente humana da questão, 

menciona-se que através de um original trabalho atualmente realizado no país 

e apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), cinquenta pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio 

Preto (Famerp), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) estão aferindo os estragos provocados à saúde, em razão da 

atividade da colheita da cana-de-açúcar, em um grupo de cem cortadores da 

região de Mendonça/SP (ARAÚJO, 2011).

Importante destacar, no entanto, que referido estudo foi precedido por um 

trabalho autônomo realizado somente pela Universidade Estadual Paulista de 

São José do Rio Preto (UNESP), no ano de 2005, a partir do qual foi possível 

constatar a existência de compostos cancerígenos no pó da palha queimada, os 

chamados “[...] hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) [...]” (ARAÚJO, 

2011). 

1. Legislação estadual sobre a queima da palha da cana-de-açúcar

Realizado este breve preâmbulo sobre alguns dos principais aspectos fáticos 

que envolvem o cultivo e a exploração da cana-de-açúcar, adentra-se agora 

na normatização do assunto pelo Estado de São Paulo, o que, para efeitos do 

presente estudo, terá início a partir da Lei nº 10.547/2000.

Referido estatuto legal foi criado basicamente no intuito de regrar o emprego 

3 VAZ, (2010, p.116), servindo-se 
de pesquisa realizada pelo governo do Estado 
de São Paulo, destaca um crescimento de 
101% no cultivo da cana-de-açúcar entre 
julho de 2007 e setembro de 2008, o que 
representou a ocupação de 26,8% da área 
total do Estado.
4 Disponível em http://www.dsr.
inpe.br/laf/canasat/tabelas.html> [on line]. 
Acesso em: 18.06.2011.

5 Nesta quantia não são 
considerados os novos plantios, os quais 
somente serão colhidos no ano-safra seguinte.

6 Os cadáveres achavam-se 
distribuídos em 25 espécies, 13 famílias e 
nove ordens (Tab. I). Do total de espécimes, 
27 eram répteis, 06 aves e 49 mamíferos. 
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do fogo em práticas agrícolas, florestais e pastoris, prevendo certas restrições 

e proibições. No seu artigo 1º, a lei expõe vedações quanto ao emprego de 

fogo em diversas situações, destacando, no entanto, no § 3º de seu inciso III, a 

seguinte proibição:

§ 3º - A partir de 9 de julho de 2003 fica proibido o uso do fogo mesmo sob a 

forma de queima controlada, para queima de vegetação ou queima de qualquer 

espécie, contida numa faixa de mil metros de  aglomerado urbano de qualquer 

porte, delimitado a partir do seu centro urbanizado, ou de quinhentos metros a 

partir do seu perímetro urbano, se superior.

Certo, pois, que o dispositivo em tela já previa a proteção dos aglomerados 

urbanos, independentemente do porte destes, fato o qual reflete a preocupação 

social quanto aos maléficos efeitos das queimadas próximas ao meio urbano, 

típico dano ambiental local.

No capítulo II, inova o legislador estadual criando a figura da chamada 

“queima controlada”, que consiste na utilização do “[...] fogo como fator de 

produção e manejo em atividades agrícolas, pastoris ou florestais e para fins 

de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente 

definidos [...]” (art. 2º, parágrafo único).

A permissão do emprego do fogo por meio da “queima controlada”, atividade 

prevista no art. 3º da referido estatuto, condiciona esta ação à prévia autorização 

da atividade junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA), definindo 

providências que devem ser efetivadas pelo interessado anteriormente ao pedido 

de autorização, tais como “providenciar pessoal treinado e equipamentos 

adequados no local da operação”.

A questão do dano local ainda é expressamente mencionada quando do 

artigo 10 da lei em voga, o qual dispõe que: 

... além de autorizar o emprego do fogo, a Autorização de Queima Controlada 

deverá conter orientações técnicas adicionais, relativas às peculiaridades locais, 

aos horários e dias com condições climáticas mais adequadas para a realização da 

operação, a serem obrigatoriamente observadas pelo interessado.

Ainda são encontrados, no capítulo IV da Lei 10.547/2000, estipulações 

de prazos versando sobre a diminuição gradativa do uso do fogo como forma 

de despalha e facilitação do corte de cana-de-açúcar, sendo vedada, em áreas 

mecanizáveis, a redução menor do que 1/4 quarto de cada unidade agro-

industrial ou propriedade não vinculada à unidade agroindustrial, em cada 

período de cinco anos (art. 16).

Por fim, através do art. 23, esta lei criou os chamados “Comitês Municipais”, 

os quais, formados por representantes dos mais diversos setores, ainda deve 

contar com a presença do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato 

dos Trabalhadores na Área de Alimentos, do Sindicato Rural Patronal da 
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Administração Municipal.

De outro lado, entrou em vigor no ano de 2002 a Lei nº 11.241, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº 47.700/2003, a qual é taxativa quanto à 

eliminação gradativa e completa da atividade da despalha da cana-de-açúcar 

através do método de queima controlada, tendo previsto, neste sentido, regras 

específicas de redução do uso do fogo a serem cumpridas pelos produtores. De 

forma geral, foi estipulado em 2021 o prazo limite para a eliminação total da 

queima em áreas consideradas “mecanizáveis” e, por outro lado, o ano de 2031 

para o fim de referida prática em áreas “não mecanizáveis”, quais sejam aquelas 

com “declividade superior a 12% e/ou menor de 150 hectares”.

É encontrada no artigo 4º deste citado estatuto, a exemplo do que já havia 

sido feito pela Lei nº 10.547/2000, a limitação da queima da palha da cana-de-

açúcar “[...] a menos de um quilômetro do perímetro da área urbana definida por 

lei municipal e das reservas e áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas”.

Por sua vez, o artigo 1º das disposições transitórias obrigava o produtor, 

que porventura não atingisse, até 31 de dezembro de 2006, a redução de trinta 

por cento da queima em sua área mecanizável, a apresentação do chamado 

“plano de adequação”, documento este que serviria de base para a elaboração 

do Compromisso de Ajustamento de Conduta.  

Nestas mesmas disposições, porém em seu artigo 3º, foi previsto que a partir 

do ano de 2006, e de forma quinquenal, deveria ser realizada a revisão dos 

prazos constantes do artigo 2º da lei em testinha, em especial aqueles inerentes 

às áreas não mecanizáveis, conforme o desenvolvimento tecnológico que 

viabilizasse novas máquinas.

Assim, feito o estudo dos dispositivos das principais leis estaduais relativas 

à matéria, resta claro que ambas se ocuparam de algum modo com a proteção 

ambiental, dispondo, mesmo na atividade de queima controlada, formas de 

atenuação dos danos; objetivando ainda, por completo e a longo prazo, o fim 

da utilização do fogo para a atividade de despalha da cana-de-açúcar.

2. Competência legislativa dos Municípios em matéria ambiental

No que tange à participação dos Municípios para legislar sobre a matéria 

ambiental, certo é que os mesmo não foram arrolados pelo constituinte de 1988 

dentre os Entes Públicos competentes para tal ato, poder este que, em suma, 

ficou restrito à União por meio da elaboração de normas gerais, e aos Estados e 

Distrito Federal na forma de legislação suplementar (SILVA, 2011, p. 80).

Todavia, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, compete 

aos Municípios tanto legislar sobre assuntos de ordem local, como também 

suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber, sendo este 

o fundamental ponto de discussão que embasa o presente artigo, haja vista a 
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existência de conflituosas correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca dos 

limites da atuação municipal, o que se agrava, sobremaneira, quando o objeto 

em discussão diz respeito ao meio ambiente.

Nesta seara, verifica-se que a despalha da cana-de-açúcar através do método 

da queima-controlada é assunto de acalorados debates técnicos, notadamente 

em razão de existirem normas Estaduais ora permissivas a esta atividade e, por 

outro lado, legislações municipais proibitivas à mesma7.

Importante mencionar que o tema relativo às competências municipais na 

área ambiental ainda é matéria conturbada no direito pátrio, principalmente em 

função da nova visão holística trazida pelos chamados Direitos Metaindividuais 

ou Difusos, os quais, brevemente expondo, são “providos de uma abrangência 

que não se limita tão somente aos contornos individuais ou mesmo coletivos”.8 

De fácil constatação, pois, até mesmo em razão das diversas interpretações 

sistêmicas acerca do texto constitucional, que o desenvolvimento desta incipiente 

geração de direitos (PADILHA, 2011, p. 43) vem provocando constantes, e 

indevidos, conflitos com a teoria clássica dos direitos fundamentais.

Veja, em relação ao tema, que o artigo 23, inciso VI da Constituição Federal 

de 1988 atribuiu competência material à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios para “[...] proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

todas as suas formas”.

A partir de leitura deste dispositivo, combinado com as previsões do já citado 

artigo 30, inobstante é que os Municípios, mesmo não tendo sido expressamente 

incluídos na competência legislativa ambiental, ainda detêm importante 

participação no que tange a assuntos locais ou subsidiários da norma geral.

Constitui-se, pois, como o cerne do presente debate, as duas principais correntes 

ideológicas já formadas na doutrina e na jurisprudência nacional, sendo que 

a primeira, tipicamente formalista, defende a limitação legislativa municipal9, 

em matéria ambiental, às eventuais diretrizes lançadas pela União e Estados. 

Ao contrário, e de acordo com uma interpretação constitucional realmente 

sistêmica, já existe a precursora tese de que os Municípios, na condição de 

Entes autônomos, podem legislar originalmente em matérias ambientais locais, 

inclusive atuando de maneira suplementar, porém contrária, à norma federal ou 

estadual, desde que em favor do meio ambiente.       

Justamente são estas as duas linhas interpretativas que formam o objeto do 

em discussão, uma vez que alguns municípios, seguidores da segunda corrente 

e preocupados com o meio ambiente local, lançaram mão de legislações 

municipais, leia-se “locais”, proibindo a atividade de despalha da cana-de-

açúcar através do método de queima controlada.

Inúmeras são as leis neste sentido, sendo mencionadas, a título de 

exemplo, a Lei nº 1.952/1995 de Paulínia; Lei nº 3.812/2003 de Americana; Lei 

7 A título de exemplo, transcreve-
se o artigo 1º da Lei nº 3.963/2005 do 
Município de Limeira/SP, que traz o seguinte 
texto: “Fica proibida toda e qualquer 
queimada de canaviais localizados no 
Município de Limeira”.
8 Retira-se de PADILHA (2010, 43) 
que esta 3ª geração de direitos fundamentais 
“[...] busca o reconhecimento e proteção da 
sociedade de massa visando o bem estar 
geral”. 

9 MUKAI (2010, p. 25), mesmo 
defendendo com veemência a autonomia 
local do Município, exara que este somente 
“’[...] suplementará a legislação federal 
e estadual’ respectivas, em sua própria 
legislação, não podendo contrariá-las (inc. II 
do art. 30 da CF)”.
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complementar nº 1.616/2004 Ribeirão Preto; Lei nº 4.518/2007 de Mogi Mirim, 

Lei nº 2.939/2007 de São José do Rio Pardo e Lei Complementar nº 02/2009 do 

Município de Uchoa, todos municípios localizados no Estado de São Paulo.

Ocorre que os sindicatos da Indústria do Açúcar de São Paulo (SIAESP) e 

da Indústria de Fabricação do Álcool de São Paulo (SIFAESP), não concordando 

com as leis proibitivas da atividade queima e, ademais, alegando o “conflito” 

existente aquelas e a norma estadual permissiva à atividade, propuseram 

inúmeras Ações Direta de Inconstitucionalidade, através das quais buscaram o 

formal provimento judicial contra os dispositivos municipais, caso esses que, 

paulatinamente, foram alcançando destaque no Judiciário paulista, em especial 

pela grandeza dos interesses discutidos e dos fundamentos jurídicos “em choque”.

Observa-se, portanto, que a questão relacionada à competência dos 

Municípios, na esfera ambiental, ocasionou o surgimento de importante 

controvérsia jurídica, notadamente em razão dos argumentos trazidos pelas 

ADINs, as quais, como certo, almejam a declaração da inconstitucionalidade 

dos dispositivos que proíbem o emprego do fogo em práticas agrícolas.

Conforme tese inicial ofertada pelos sindicatos, e corroborada pelo próprio 

Estado de São Paulo, a competência concorrente para legislar sobre matéria 

ambiental é realizada pela União e pelos Estados, os quais, respectivamente, 

foram imbuídos pela Constituição de 1988 para ditar as normas gerais e 

suplementares. Portanto, entendem os autores de determinadas demandas que 

os Municípios não possuem competência concorrente para legislar sobre meio 

ambiente.

Por sua vez, configurando-se em um segundo argumento, alegam os 

sindicatos que, na hipótese de ser admitido o Ente Municipal como detentor 

da competência “suplementar”, estaria o mesmo atrelado aos anseios gerais 

previstos pela União e pelos Estados, jamais podendo contrariá-los. 

De acordo com estas teses, defende a corrente formalista que em relação 

à queima da palha da cana-de-açúcar, como método facilitador do preparo e 

colheita, o Estado já teria exercido sua competência legislativa por meio das 

Leis n° 10.547/2000 e nº 11.241/2002, fato este que obsta a imediata proibição 

de referida atividade através de legislações municipais. 

Diante disso, inequívoco é que os argumentos trazidos nas ações declaratórias, que 

buscam a inconstitucionalidades das leis municipais, são racionais e possuem base na 

própria Constituição Federal, desde que analisada de forma extremamente literal.

3. Evolução do tema perante o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo

Neste tópico verificar-se-á o desfecho de algumas das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidades levadas a julgamento pelo Colegiado paulista. Contudo, 
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evitando-se eventual prolixidade do texto10, opta-se pela citação parcial de 

apenas um voto a favor, e outro contra, referente aos casos abaixo relacionados.

As ADIns nº 124.976-0/8-00 e 125.060-0/5-00 propostas em face da Lei 

nº 1.616/2004 do Município de Ribeirão Preto, tiveram autores diferentes 

(respectivamente o Sindicato da Indústria da Fabricação de Álcool do Estado 

de São Paulo e o Sindicato Rural de Ribeirão Preto), porém, devido ao interesse 

das partes, acabaram apensadas e julgadas em conjunto, sendo a decisão 

procedente por maioria de votos (13 a favor e 12 contra), posicionando-

se favoráveis, à inconstitucionalidade da lei municipal, os Desembargadores 

CELSO LIMONGI, LUIZ TÂMBARA, RUY CAMILO, ROBERTO STUCCHI, MARCO 

CÉSAR, WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, PENTEADO NAVARRO, MAURÍCIO 

FERREIRA LEITE, PALMA BISSON, VIANA SANTOS, DEBATIN CARDOSO e 

JUNQUEIRA SANGIRARDI, e, por sua vez, contrários à inconstitucionalidade, 

os Desembargadores DENSER DE SÁ, MOHAMED AMARO, JARBAS MAZZONI, 

PASSOS DE FREITAS, MUNHOZ SOARES, LAERTE NORDI, SOUZA LIMA, 

CANGAÇU DE ALMEIDA, MARCUS ANDRADE, CANELLAS DE GODOY, IVAN 

SARTORI e RENATO NALINI. 

Transcreve-se, assim, parte do voto exarado pelo Desembargador Debatin 

Cardoso (vencedor): 

Assim, verifica-se que o Estado exerceu a competência que lhe foi conferida pela 

Constituição Federal, editando leis que visam a proteção do meio ambiente e 

controle da poluição tais como, no caso presente, a Lei n° 11.241/02, a qual foi 

regulamentada pelo Decreto n° 47.700/03.

Em tais condições, a norma municipal impugnada não se ajusta aos 

dispositivos constitucionais do Estado de São Paulo. 

De outro lado, segue posicionamento defendido pelo Desembargador Passos 

de Freitas (vencido):

Realmente, considerando-se que os Municípios detêm melhores condições para 

detectar as agressões ao meio ambiente e adotar com mais eficácia as medidas 

protetivas cabíveis, de inteira aplicação o princípio da subsidiariedade pelo qual, 

segundo José de Oliveira Baracho, “as decisões serão tomadas ao nível político 

mais baixo, isto é, por aqueles que estão, o mais próximo possível das decisões que 

são definidas, efetuadas e executadas *’ (O princípio da subsidiariedade conceito 

e evolução, in Revista de Direito Administrativo, vol 200, abr/jun , RJ, Renovar, 

1995) 

Posteriormente foi julgada a ADIn nº 129.132-0/3-00 proposta em face 

da Lei nº 3.963/2005 do Município de Limeira, a qual logrou êxito como o 

primeiro caso considerado improcedente, por maioria de votos (15 contra e 06 a 

favor), posicionando-se contrários, à inconstitucionalidade da lei municipal, os 

Desembargadores CELSO LIMONGI, VALLIM BELLOCCHI, JARBAS MAZZONI, 

PASSOS DE FREITAS, MARCO CÉSAR, MUNHOZ SOARES, LAERTE NORDI, 
10 Para uma análise completa, sobre 
todos os casos aqui mencionados, observe o 
item relativo às referências da pesquisa.
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SOUSA LIMA, CANGUÇU DE ALMEIDA, MARCUS ANDRADE, CANELLAS DE 

GODOY, IVAN SARTORI, RENATO NALINI, VIANA SANTOS e SIDNEI BENETI, e, 

por sua vez, a favor da inconstitucionalidade, os Desembargadores RUY CAMILO, 

WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, PENTEADO NAVARRO, OSCARLINO 

MOELLER, PALMA BISSON e DEBATIN CARDOSO. 

Laerte Nordi (vencedor) votou da seguinte forma:

Embora o tema seja controvertido, como demonstrou o julgamento da ação de 

Ribeirão Preto, em que a inconstitucionalidade foi declarada pelo voto desempate 

do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, após o empate no Órgão Especial 

(12 votos a 12), contínuo convencido, como antes, que a solução da lide passa, 

necessariamente, pelo disposto nos incisos I e II do artigo 30 da Constituição 

Federal: “Compete aos Municípios... legislar sobre assuntos de interesse local; 

suplementar a legislação federal no que couber”.

[...]

Se a Lei Estadual n° 11.241 /02, que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima 

da palha da cana-de-açúcar e dá providências correlatas, não poderia prever e 

atender às peculiaridades dos municípios, nada impede que o Município de Limeira 

e tantos outros que enfrentam a mesma situação, diante das necessidades de 

evitar o prejuízo à saúde e à qualidade de vida de seus habitantes, suplementem 

a legislação federal e a estadual, devidamente autorizados pela expressão “no que 

couber” do artigo 30 da Constituição Federal.

Posicionamento contrário foi defendido pelo Desembargador Walter de 

Almeida Guilherme (vencido):

Suplementar a legislação estadual é completá-la, adaptá-la a um interesse local. 

O legislador constituinte foi explícito, suplementar a legislação federal e estadual 

no que couber. Há uma restrição a essa suplementação, no exato sentido de estar 

o Município autorizado a fazê-lo no que couber, vale dizer, completando a lei 

estadual para atender a um interesse local do município. Não se pode entender 

como exercício de competência suplementar lei municipal que disponha contra a 

lei estadual.

Se, como é o caso, esta não proíbe queimada para a colheita da cana 

de açúcar, estabelecendo processo controlado para que aquela se efetue, sua 

proibição, “tout court”, contraria a lei estadual.

Igualmente, o julgamento da ADIn nº 126.780-0/8-00, proposta em face 

da Lei nº 1.952/1995 do Município de Paulínia, também finalizou com decisão 

improcedente por maioria de votos (15 contra e 09 a favor), posicionando-

se contrários, à inconstitucionalidade da lei municipal, os Desembargadores 

CELSO LIMONGI, ROBERTO VALLIM BELLOCCHI, PASSOS DE FREITAS, MARCO 

CÉSAR, MUNHOZ SOARES, SOUSA LIMA, CANGUÇU DE ALMEIDA, MARCUS 

ANDRADE, IVAN SARTORI, RIBEIRO DOS SANTOS, ARMANDO TOLEDO, 

VIANA SANTOS, PEDRO GAGLIARDI, ANTÔNIO RULLI e ALOÍSIO DE TOLEDO 

CÉSAR, e, por sua vez, a favor à inconstitucionalidade, os Desembargadores 
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LUIZ TÂMBARA, BARBOSA PEREIRA, WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, 

PENTEADO NAVARRO, MAURÍCIO FERREIRA LEITE, OSCARLINO MOELLER, 

PALMA BISSON, DEBATIN CARDOSO e WALTER SWENSSON.

Marco César (vencedor) apoiou seu voto da seguinte forma:

Este encadeamento de propósitos harmônicos, decorrentes sempre de uma 

interpretação sistêmica, não pode excluir a legislação municipal que, ao contrário 

do que pretendem os autores, ofende ao interesse e à peculiaridade local, com 

significado no preenchimento do vácuo legislativo e traduzido, na expressão “no 

que couber”, o que, mais uma vez, leva a lembrar os incisos I e II, do artigo 30, da 

Constituição Federal.

Penteado Navarro (vencido) o contrariou, entre outros, pelos seguintes 

argumentos:

Daí por que entendo que a lei municipal sub examine, proibindo a queima 

controlada da palha da cana-de-açúcar para facilitar sua colheita, vale dizer, 

obrigando colher-se a cana crua, afronta normas da Constituição do Estado de 

São Paulo (arts. 23, par. ún , item 14, 192, § 1º, e 193, incisos XX e XXI). Tanto 

assim que também derroga a Lei Estadual n° 11241/03, diploma esse em harmonia 

com a Lei Federal n° 4 771/65.

Finalmente, trazendo para análise uma das mais recentes decisões sobre 

o assunto, tem-se que a ADIn nº 994.09.001612-2, proposta em face da Lei 

Complementar nº 02/2009 de Uchoa, culminou em decisão procedente 

por maioria de votos (15 contra e 09 a favor), posicionando-se a favor da 

inconstitucionalidade da lei municipal, os Desembargadores VIANA SANTOS, 

MARCO CÉSAR MÜLLER VALENTE, REIS KUNTZ, CORRÊA VIANNA, CARLOS 

DE CARVALHO, LAERTE SAMPAIO, ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS, PALMA 

BISSON, JOSÉ SANTANA, JOSÉ REYNALDO, ARTUR MARQUES, CAUDURO 

PADINN, RUY COPPOLA, BORIS KAUFFMANN, CAMPOS MELLO, JOSÉ ROBERTO 

BEDRAN, MAURÍCIO VIDIGAL, XAVIER DE AQUINO e SAMUEL JÚNIOR; e, 

por sua vez, contrários à inconstitucionalidade, os Desembargadores MUNHOZ 

SOARES, SOUSA LIMA, BARRETO FONSECA, IVAN SARTORI, RENATO NALINI. 

O Relator Designado, Desembargador Cauduro Padin, assim exarou 

(vencedor):

Em resumo, em que pesem os argumentos em sentido contrário, a questão deve ser 

apreciada e decidida sob a ótica da repartição de competências no regime federativo 

e não apenas tendo por fundamento os malefícios inegáveis da queimada.

A interpretação teleológica dos princípios constitucionais não autoriza 

uma reinterpretação de dispositivos constitucionais expressos, como o da 

competência legislativa concorrente, para ampliá-lo segundo a visão do órgão 

judicante, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Sousa Lima, relator sorteado, se manifestou de maneira diversa (vencido):
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Do que se conclui, da conjugação dos artigos 30, inciso II, da Constituição Federal, 

e do artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, que compete ao Município 

atender aos interesses da localidade e dos munícipes, legislando no que couber 

para tal fim, o que é o caso presente. E a proteção do meio ambiente com condutas 

de efetiva preservação é matéria que não mais pode ficar relegada a interesses 

menores, dada sua amplitude e urgência.

Importante realçar a evolução do Direito a partir dos acórdãos proferidos 

nas ADIns nº 129.132-0/3-00 e 126.780.0/8-00, sendo a primeira responsável 

pela mudança de paradigma no Tribunal de Justiça do Estado São Paulo e, a 

segunda, mais consistente em relação aos fundamentos de mérito (até mesmo em 

razão do amadurecimento da tese anteriormente defendida), tendo consagrado-

se como a mais importante decisão garantidora dos direitos transindividuais em 

relação à atividade de queima da cana-de-açúcar.

Entenderam os julgadores, nestes casos, que a despalha da cana-de-açúcar 

através do uso de fogo é assunto de interesse local,11 fato este que permite aos 

Municípios legislar dentro de seus limites territoriais, pois, na verdade, seus 

cidadãos é que realmente sofrem com a fuligem resultante da queima.

O relator da ADIn nº 126.780/8-00, Desembargador Renato Nalini, assim 

exarou parte de seu voto:

Se assim não for - e aqui a segunda legitimação da postura local proibitiva 

de queimadas - entre o princípio federativo e o princípio da tutela ao meio 

ambiente, este sobrepõe-se ao primeiro. Mesmo porque, o direito fundamental ao 

meio ambiente saudável é o primeiro interesse intergeracional explicitado pelo 

constituinte. Na ponderação de valores principiológicos proposta por Canotilho, a 

dimensão a este conferida se encontra a anos-luz em relevância, se cotejado com 

o formalismo das competências federativas clássicas.

Veja, portanto, que mesmo existindo legislação estadual atualmente 

permissiva à atividade de queima em canaviais, as normas municipais em nada 

contrariam o texto constitucional, desde que editadas com maior restrição12, até 

mesmo porque simplesmente almejam a proteção ambiental (saúde, fauna, flora 

etc) daquela determinada região, tutelando matéria preponderantemente local, 

como o é a despalha da cana-de-açúcar pelo método de queima controlada.

Utilizando Milaré (2005, p. 229), tem-se que se a Constituição conferiu 

competência aos Municípios para “proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas”, decerto que para efetivamente poder 

fazê-lo, deve também legislar sobre a matéria. 

Entende-se, pois, que a pretensão municipal para legislar sobre assuntos 

ambientais “preponderantemente locais” encontra-se amplamente legitimada 

pelo texto constitucional, até mesmo por não se encontrada qualquer previsão 

restritiva de que o mesmo atue somente sobre assuntos “[...] exclusivamente 

locais [...]” (MEIRELLES, 2008).

11 THOMAS e CALLAN (2010, p. 20), 
discorrendo sobre “o papel da economia na 
Gestão Ambiental”, define que “[...] poluição 
local refere-se à degradação ambiental que 
não se expande a grande distâncias da fonte 
poluidora e tipicamente está confinada a 
uma única comunidade. Embora os efeitos 
negativos estejam limitados em extensão, por 
outro lado causam risco à sociedade e podem 
ser de difícil controle [...]”.

12 FIORILLO (2004, p. 69) bem 
retrata a questão quando exara que “[...] à 
União caberá a fixação de pisos mínimos de 
proteção ao meio ambiente, enquanto aos 
Estados e Municípios, atendendo aos seus 
interesses regionais e locais, a de um ‘teto’ 
de proteção. Com isso, oportuno frisar que os 
Estados e Municípios jamais poderão legislar, 
de modo a oferecer menos proteção ao meio 
ambiente do que a União, porquanto, como já 
ressaltado, a esta cumpre, tão-só, fixar regras 
gerais”.
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Brighenti apud Vaz (2010, p. 107) é precisa em afirmar os distintos níveis de 

poluição causados pela atividade da queima, exarando que:

A poluição local é a primeira a ser sentida pela população local, pois prejudica 

a qualidade do ar no local do empreendimento, devido as emissões de óxidos de 

nitrogênio (NOx), bem como a emissão de particulados originários da combustão 

do bagaço da caldeira.

A poluição regional é aquela que se desloca para os outros locais além do local 

onde o poluente está sendo emitido, pois os mesmos são arrastados pelos ventos. 

Decorre daí as chuvas ácidas e a formação de ozônio, que compromete a qualidade 

do ar na região.

A poluição global é aquela na qual a atmosfera como um todo é afetada pelos 

gases causadores do efeito estufa e, por isso não importa de qual região do planeta 

venham as emissões, elas prejudicam a atmosfera de maneira global.   

Vale ressaltar, no entanto, que o posicionamento adotado pela Corte Paulista 

quando do julgamento da ADIn nº 126.780.0/8-00 não deve ser considerado 

definitivo, uma vez que a constitucionalidade da lei municipal somente fora 

obtida por “maioria de votos”, com “quorum” extremamente dividido, conforme 

citação alhures.  

Ademais, frisando a complexidade do tema, exara-se que após esta decisão 

e, notadamente, com as constantes alterações do quadro de Desembargadores 

afetos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, diversos outros 

julgamentos foram proferidos por aquela Corte, os quais, em relativa maioria, 

voltaram a declarar inconstitucionais as legislações municipais proibitivas da 

queima12.

Argumenta-se, no entanto, que a decisão proferida na ADIn nº 126.780.0/8-

00 ainda pode ter impulsionado o aperfeiçoamento do “Protocolo Agroambiental 

do Setor Sucroalcooleiro”, documento este que, firmado em 04 de junho do ano 

de 2007 entre o Governo do Estado de São Paulo e a União da Indústria da 

Cana-de-Açúcar (ÚNICA), foi descrito, por Cardoso (et. al. 2011) da seguinte 

forma:

 [...] com adesão de cerca de 80% das usinas paulistas (SMA, 2009), definiu 

tanto a antecipação do prazo para extinção das queimadas nas lavouras de 

cana-de-açúcar em São Paulo para 2014 em áreas mecanizáveis com até 12% 

de declividade, quanto alterou as metas da Lei Estadual da Queima (n. 11.241/02, 

2002) para 70% de cana sem queima já em 2010, contra os 50% anteriormente 

previsto para 2011 (SÃO PAULO, 2002). Para áreas atualmente não mecanizáveis 

(declividades maiores que 12%), o Protocolo Agroambiental antecipa de 2031 para 

2017 o prazo para a eliminação total das queimadas, e o percentual de cana crua, 

que era de 10% em 2011, passou para 30% em 2010. O protocolo também estipula 

que as novas áreas de expansão da cultura de cana-de-açúcar não devem utilizar 

a prática da queima (CARDOSO et al., 2011).

Insta salientar que o tema já alcançou a esfera máxima do Judiciário, sendo 

12 Cf. ADIn nº 125.132.0/4; ADIn 
nº 147.007-0/5-00; ADIn nº 157.126-0/6-00; 
ADIn nº 164.489-0/8-00; ADIn nº 163.415-
0/4-00; ADIn nº 163.414-0/0-00; ADIn nº 
176.019-0/7-00 e Emb. Reg.nº 163.407-0/0-
01.
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que através de Ação Cautelar nº 2316, o Supremo Tribunal Federal barrou os 

efeitos da Lei Municipal nº 4.446/2003 de Botucatu/SP e, ainda, através do 

Recurso Extraordinário nº 586.224-1, sobre a Lei nº 1.952/1995 de Paulínia/

SP, reconheceu o instituto da “repercussão geral” sobre a matéria, o que, grosso 

modo, quando da decisão final sobre a constitucionalidade daquela, há de trazer 

eficácia vinculante sobre todas as demais leis municipais análogas, pondo fim à 

insegurança jurídica que atualmente vem afligindo as partes envolvidas, seja o 

Ente Municipal ou o setor sucroalcooleiro. 

Veja, como forma de frisar a importância do tema, parte da decisão proferida 

pelo Ministro Marco Aurélio no Recurso Extraordinário 586.224-1. 

2. [...] Em princípio, é possível vislumbrar-se grande número de processos, mas, 

uma vez apreciada a questão, a eficácia vinculante do pronunciamento propicia 

a racionalização do trabalho judiciário e a manutenção do Direito no território 

brasileiro.

3. [...] Na espécie, está em questionamento a atuação normativa da Câmara 

Municipal quanto ao meio ambiente. Tudo recomenda o crivo do Supremo, 

definindo-se o alcance da Carta da República.

4. [...] Tal como fez o relator, concluo pela existência de repercussão geral.

Conclusão

Considerando as idéias acima, pode-se concluir que a utilização do fogo 

como forma de manejo da atividade agrícola é um fato que certamente possui 

origem nas antigas formas de exploração humana, quando, nas iniciais buscas 

pelo crescimento econômico e pela incessante acumulação de riquezas, até 

mesmo o Estado se sucumbia aos abusos ambientais.

Espera-se que a degradação do meio ambiente, através da queima da cana-

de-açúcar, tenha ficado devidamente pontuada neste estudo, tanto no que 

diz respeito aos danos provocados à fauna, como também à saúde do próprio 

homem. Certo é que esta prática produz nefastos efeitos, os quais estão sendo 

ignorados em razão dos ilusórios benefícios energéticos decorrentes da produção 

do álcool.

A legislação estadual aqui mencionada configura-se, indubitavelmente, 

ineficaz em relação ao objeto perseguido, sendo extremamente permissiva à 

atividade de queima controlada. Ora, a bem da verdade, as medidas de restrição 

previstas nos estatutos do Estado São Paulo nada mais fazem do que simplesmente 

permitir determinada forma de poluição ambiental, colocando em risco, além 

dos trabalhadores diretamente destacados no campo, toda a população residente 

nas áreas de entorno.

A questão da competência legislativa, em matéria ambiental, não deve 

ficar vinculada a formalismos exacerbados que se vinculam na literalidade do 
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texto constitucional, até porque, nesta nova geração de direitos fundamentais, a 

principal atenção humana deve ser dirigida às questões envolvendo solidariedade 

para com o outro, preferindo-se, pois, que a análise da Constituição seja feita 

sempre com base nos interesses difusos, neste caso com respeito fundamental 

ao equilíbrio ambiental.

Neste sentido, exara-se que as decisões constantes nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 129.132-0/3-00 e 126.780.0/8-00 serviram como 

marco de proteção ambiental no sistema judiciário brasileiro, principalmente 

pelo reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 

legítimo direito fundamental de terceira geração, o qual, em favor da vida, 

sobrepõe-se ao princípio federativo, não o fazendo de forma conflituosa com 

a Carta Magna, mas sim em justaposição com a primazia dos interesses em 

questão.

Dessa forma, defende-se que o Município atua de forma responsável, 

garantindo o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado, previsto 

na Constituição Federal em seu artigo 225, quando, presente diretamente na 

realidade de seus cidadãos, legisla sobre matéria ambiental local. 
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