




Organizadores: 
André Vicente Leite de Freitas, 

Fernanda Paula Diniz, 
Lucas Borges Santos 

Philipe Barcelos de Oliveira

Coletânea de Estudos em Direito Público e Privado

1ª Edição

2019



www.papeljuridico.com

Contato: contato@papeljuridico.com

© Copyright: Editora Papel Juridico

Organização: André Vicente Leite de Freitas, Fernanda Paula Diniz, Lucas Borges 
Santos e Philipe Barcelos de Oliveira

Capa: Lucas Borges Santos

Diagramação: Philipe Barcelos de Oliveira e Daniel Nazareth Guimarães

Revisoras: Ana Guimarães, Pétala Isis e Stefanie Zanini.

BARCELOS, Philipe; BORGES, Lucas; Diniz, DINIZ, Fernanda P; FREITAS, Andre V. Leite de.

Coletânea de Estudos em Direito Público e Privado, 1ª Edição, Contagem, Papel Jurídico, 2019.

205 páginas

Direito

ISBN: 978-65-81411-01-5

1. Direito 2. Direito privado 3. Direito Público 4.PUC-Minas

CDD 340

https://www.papeljuridico.com
mailto:contato%40papeljuridico.com?subject=


SUMÁRIO

CAPÍTULO I............................................................................................................................................8
REPERCUSSÕES JURÍDICAS DA DOENÇA PREEXISTENTE NO CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA UMA RELEITURA À LUZ DO SOLIDARISMO CONTRATUAL NO DI-
REITO PRIVADO BRASILEIRO

MICHAEL CÉSAR SILVA 

CAPÍTULO II........................................................................................................................................26
COOPERATIVA DE CRÉDITO: FUNÇÃO SOCIAL E ATUAÇÃO DAS COOPERATI-

VAS FRENTE ÀS NOVAS ALTERAÇÕES DE MERCADO

ÍCARO MOREIRA URSINE 

CRISTIANE TRANI GOMES 

CAPÍTULO III.......................................................................................................................................43
DIREITO PENAL DO INIMIGO EM FACE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS RES-

GUARDADOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA

CAPÍTULO IV........................................................................................................................................53
O FETICHE DAS LEIS

GIOVANI CLARK

CAPÍTULO V.........................................................................................................................................58
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA POLÍCIA: O POLICIAMENTO OSTENSIVO E 

OS REFLEXOS NO IMAGINÁRIO COLETIVO

JURACY C. AMARAL 

CAPÍTULO VI.......................................................................................................................................77
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E SEGURANÇA 

JURÍDICA

ANTÔNIO CARLOS LÚCIO MACEDO DE CASTRO 

CAPÍTULO VII......................................................................................................................................88
AS TRATATIVAS INTERNACIONAIS DIRECIONADAS A MULHER EM CONTEXTO 

DE CONFLITOS ARMADOS

GLAYS GUERRA 

AMINA GUERRA 



CAPÍTULO VIII..................................................................................................................................108
OS ‘SEM-SAÚDE’: ENTRE A BIOPOLÍTICA, A VIDA NUA E A CONSTITUCIONALI-

ZAÇÃO SIMBÓLICA RELATIVA AO DIREITO À SAÚDE

CÂNDICE LISBÔA ALVES 

CAPÍTULO IX......................................................................................................................................125
HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA TEORIA DO CRIME: REFLEXÕES EM FAVOR DO MI-

NIMALISMO PENAL

HENRIQUE VIANA PEREIRA

LEONARDO GUIMARÃES SALLES

CAPÍTULO X.......................................................................................................................................136
A PERSPECTIVA PÓS-MODERNA

TÚLIO MÁRCIO SANTOS DA TRINDADE

CAPÍTULO XI.....................................................................................................................................152
REFLEXÕES ACERCA DA JUSTA REPARAÇÃO AOS FILHOS E NETOS DOS EXILA-

DOS POLÍTICOS COMO CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DA JUSTIÇA

ANDRÉ VICENTE LEITE DE FREITAS 

CAPÍTULO XII....................................................................................................................................168
MULTILATERALISMO NAS INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS: ESPECULAÇÕES 

SOBRE O CASO DE RUANDA

MARIA GABRIELA ARAÚJO DINIZ 

CAPÍTULO XIII..................................................................................................................................180
ROBERT ALEXY E ARIANO SUASSUNA: A “JURISPRUDÊNCIA DOS VALORES” 

ESTAMPADA EM “O AUTO DA COMPADECIDA”

ALEXANDER JOHN BONY 

VICTOR SALLES 

LUCAS LADISLAU FERREIRA 

ALANA CARLECH CORREIA 

CAPÍTULO XIV..................................................................................................................................189
A PROTEÇÃO JURÍDICA ESPECIAL AOS PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES 

SOB A PERSPECTIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO: ANÁLISE DA SÚMULA N. 443 
DO TST À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

DÉBORA CAROLINE PEREIRA CHAVES 

ISABELLE TEOBALDO DE CARVALHO 



CAPÍTULO XV...................................................................................................................................202
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA: VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLÊNCIA E FRA-

TERNIDADE

ALEXSANDRO PRATES BATISTA

JOÃO MARCOS CASTILHO MORATO



COLETÂNEA DE ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Página 8

CAPÍTULO I

REPERCUSSÕES JURÍDICAS DA DOENÇA PREEXISTENTE NO CONTRATO 
DE SEGURO DE VIDA UMA RELEITURA À LUZ DO SOLIDARISMO CONTRATU-

AL NO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO 

MICHAEL CÉSAR SILVA 

1. INTRODUÇÃO

Com o crescente desenvolvimento econômico, ligado intimamente ao incremento da téc-
nica e industrialização no século XX, o contrato de seguro ampliou sua área de atuação pro-
gressivamente, abrangendo outras modalidades de seguros. Desse modo, para prevenir o 
homem das situações de risco inerentes às atividades desempenhadas, deu-se a transferência 
do risco para o segurador, com a finalidade de resguardar o desenvolvimento das atividades 
econômicas e isentar o segurado dos prejuízos inerentes ao risco. 

O presente estudo propõe proceder a uma releitura do contrato de seguro de vida, à luz 
do princípio da boa-fé objetiva, no intuito de contribuir, diante da questão relacionada à pre-
sença da doença preexistente no referido contrato, para que os contratantes possam exercer 
sua liberdade contratual de forma equilibrada e cooperativa, em consonância com os precei-
tos fundamentais erigidos na Constituição da República de 1988.

Insta destacar que a boa-fé objetiva é, em verdade, um reflexo do princípio constitucional 
da solidariedade, consagrado no artigo 3º, I, da Constituição da República de 1988, que se 
irradia através do Direito Obrigacional, para todo o Direito Privado, no intuito de garantir a 
promoção do bem comum e a percepção da igualdade material nas relações jurídicas.

A pesquisa pautar-se-á na análise do problema, que envolve a estipulação do conteúdo 
do contrato de seguro de vida pelas partes, e sua correlação com a doença preexistente, em 
face dos parâmetros delineados pela boa-fé objetiva, no Código Civil e no Código de Defesa 
do Consumidor.

Destaca-se, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva, por ser elemento essencial e impres-
cindível ao contrato de seguro (artigo 765 CC), possui indubitável relevo na interpretação 
do modelo jurídico, desde a fase pré-contratual (tratativas) até a fase pós-contratual (post 
pactum finitum).

Nesta esteira, o princípio da transparência (artigo 4º caput CDC) e o dever de informação 
atribuído, as partes (segurado e segurador) no momento de formação do contrato de seguro de 
vida, bem como durante toda a execução do contrato, em consonância com os preceitos norte-
adores da boa-fé objetiva, apresentam-se como fundamentais, no intuito de garantir contra-
tações que assegurem a justiça contratual através da consagração da igualdade substancial 
entre as partes, e, sobretudo, primando-se pela imprescindível observância ao princípio da 
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CR/88), valor fundamental a ser realizado pelo 
ordenamento jurídico.

2.PRINCÍPIO DA BOA-FÉ-OBJETIVA

2.1.LINEAMENTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO

A boa-fé objetiva apresenta-se, na contemporaneidade, como um dos mais importantes 
princípios do Direito Privado, notadamente, no Direito Contratual, sendo consagrado no or-
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denamento jurídico brasileiro, através de sua positivação no Código de Defesa do Consumi-
dor e no Código Civil.

O princípio em comento gerou profundas transformações no Direito Contratual, causa-
das pela relativização da autonomia privada dos contratantes, a qual passa a ser conformada 
pela observância a novos deveres de conduta inseridos na relação jurídica, que dele afluem na 
forma de obrigação secundária, bem como pela prevalência de funções intrínsecas ao mesmo, 
que visam a nortear o comportamento das partes ao adimplemento contratual.

A boa-fé objetiva foi inserida, inicialmente, no Direito Brasileiro, através do artigo 131, 
I, do Código Comercial (1850), onde já se previa expressamente a boa-fé, de cunho contratual 
no tocante ao aspecto interpretativo. Todavia, a mesma relegou-se a letra morta da lei, sem 
maiores repercussões. O princípio da boa-fé objetiva foi previsto, efetivamente, no ordena-
mento jurídico brasileiro, por meio de sua inserção nos artigos 4º, III e 51, IV do Código de 
Defesa do Consumidor. Posteriormente, o Código Civil (2002), através dos artigos 113, 187 e 
422, trouxe a lume novo regramento do modelo jurídico.

O princípio da boa-fé objetiva representa um “modelo de conduta social, arquétipo ou 
standard jurídico” (MARTINS-COSTA, 2000, p.411), que se fundamenta na necessidade de 
as partes atuarem reciprocamente com cooperação, lealdade, honestidade e confiança, no 
intuito de concretizar a diretriz da eticidade, preconizada no Código Civil.

Trata-se de uma regra de conduta, de comportamento ético, social, imposta às partes, 
pautada nos ideais de honestidade, retidão e lealdade, no intuito de não frustrar a legítima 
confiança, expectativa da outra parte, tendo ainda, a finalidade de estabelecer o equilíbrio 
nas relações jurídicas (ROSENVALD, 2005, p.80; FARIAS; ROSENVALD, 2006).1

O referido princípio ensejou a modificação da concepção tradicional de contrato como 
relação jurídica estática, que passa a ser visto como relação jurídica complexa e dinâmica 
(COUTO E SILVA, 1976)2, formado por um feixe de obrigações múltiplas e recíprocas, de-
lineadas pela inserção dos deveres anexos, nas relações jurídicas obrigacionais. Destarte, a 
boa-fé objetiva, passa a integrar o negócio jurídico por meio dos deveres anexos de conduta, 
os quais visam a consagrar sua finalidade precípua (adimplemento do contrato), devendo ser 
observados na fase pré-contratual até a pós-contratual.3

Destaca-se, ainda, no tocante ao estudo do princípio da boa-fé objetiva, seu tríplice aspec-
to exteriorizado por suas funções, as quais norteiam sua aplicação nas relações obrigacionais 
e, por conseguinte, nas contratuais. Nesse sentido, a boa-fé objetiva visa ao adimplemento 
contratual e à limitação do exercício inadmissível dos direitos subjetivos, e nesse contexto, a 
autonomia privada passa a ser relativizada (SCHIER, 2006), ou seja, conformada pela inser-
ção da boa-fé objetiva nas relações jurídicas.

O princípio da boa-fé objetiva impõe-se, assim, como elemento transformador de todo o 
Direito Obrigacional, irradiando-se para os demais ramos do Direito, e em especial, o Con-
tratual (MARTINS-COSTA, 2002), donde se verifica sua importância nas relações jurídicas, 
evidenciando assim sua inegável força normativa no ordenamento jurídico contemporâneo.

1 Nesse sentido, ver: Cordeiro (2007, p.632); Noronha (1994, p.152); Noronha (2007, p.446-447); Marques (2006, p.216); 
Negreiros (2006, p.122-123); Lôbo (2002, p.193).
2 Nesse sentido, ver: Martins-Costa (2000, p.382-409); Noronha (2007, p.75); Marques (2006, p.217-218); Farias;Ro-
senvald (2006, p.47).
3 Nesse sentido ver: Hironaka (2003, p.113); Tartuce (2007, p.220-221). 
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2.2.O DELINEAMENTO DAS FUNÇÕES DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

A boa-fé objetiva possui caráter tridimensional (MARTINS-COSTA, 2002; NORONHA, 
1994; ROSENVALD, 2007), que se exterioriza através de três funções elencadas no Código 
Civil, quais sejam, a interpretativa (artigo 113), a de controle (artigo 187) e a integrativa (ar-
tigo 422), sendo que destas, a mais importante é a função integrativa, pois a boa–fé objetiva 
integra qualquer relação obrigacional, e, por conseguinte, contratual.

Destarte, as referidas funções visam a permear a aplicação da boa-fé objetiva, por todo 
o Direito Obrigacional, na busca do adimplemento contratual, e da limitação do exercício do 
direito subjetivo, permitindo assim o (re)equilíbrio contratual almejado pelo ordenamento 
jurídico.

A função interpretativa preconiza a forma como o intérprete irá nortear-se para buscar 
o sentido adequado (correto) de examinar o conteúdo contratual pautado na observância da 
boa-fé objetiva nas relações jurídicas contratuais. O referido princípio apresenta-se como 
cânone interpretativo, como referencial hermenêutico a nortear a interpretação dos negócios 
jurídicos.

Trata-se de uma norma cogente, a qual não pode ser afastada pela vontade dos contra-
tantes, pois é dever jurídico imposto aos mesmos, que deverão comportar-se, obrigatoria-
mente, nos negócios jurídicos conforme os ditames da boa-fé objetiva. Assim, o intérprete, ao 
analisar as relações jurídicas, não se aterá a uma interpretação literal do negócio jurídico, 
mas deverá pautar-se por uma interpretação, fundada na observância do sentido pertinente 
às convenções sociais inerentes àquela dada comunidade política.

O intérprete buscará analisar as circunstâncias do caso concreto e a finalidade econômi-
co-social do contrato (NEGREIROS, 2006), as quais desencadearam a manifestação de von-
tade dos contratantes, para através de esforço hermenêutico, determinar a solução adequada 
ao caso, dentro, evidentemente, dos contornos estabelecidos pela boa-fé objetiva, visando a 
não frustrar a legítima expectativa da outra parte.

A função de controle impõe limites ao exercício abusivo do direito subjetivo dos contra-
tantes, para se determinar até onde o mesmo é legítimo ou não, e desta forma obter o mere-
cimento do ordenamento jurídico.

Segundo Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a boa-fé objetiva “significa a aceitação da interfe-
rência de elementos externos na intimidade da relação obrigacional, com poder limitador da 
autonomia contratual, pois através dela pode ser regulada a extensão e o exercício do direito 
subjetivo.” (AGUIAR JÚNIOR, 1995, p.24). Nesse sentido, a função de controle implica na 
limitação dos direitos subjetivos (MARTINS-COSTA, 2000), os quais devem observar os pre-
ceitos estabelecidos pela boa-fé objetiva no entabulamento das avenças, no intuito de que o 
contrato possa cumprir sua função social.

A boa-fé objetiva caracteriza-se, assim, como “máxima de conduta ético-jurídica” (FARIAS; 
ROSENVALD, 2006, p.44), que visa a coibir o abuso do direito subjetivo, qualificado no orde-
namento jurídico, como ato ilícito (artigo 187 CC), de modo a garantir o adimplemento contra-
tual, segundo os preceitos norteadores do princípio. Logo, busca-se evitar o abuso do direito, 
reduzindo a liberdade de atuação dos contratantes, pois, determinados comportamentos, ainda 
que lícitos, não observam a eticidade preconizada pelo princípio da boa-fé objetiva, e assim, 
negligenciam os ditames da lealdade, honestidade e confiança mútua, que devem nortear a 
conduta das partes nas relações jurídicas, ferindo assim a legítima expectativa da outra parte.
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A função integrativa é fonte criadora de novos deveres especiais de conduta a serem ob-
servados durante o vínculo obrigacional (NORONHA, 1994). São os chamados deveres anexos 
(instrumentais ou colaterais) de conduta, que passam a ser observados em toda e qualquer 
relação jurídica obrigacional. É através da função integrativa que se irradiam os chamados 
deveres anexos de conduta, os quais afluem para todo o Direito Obrigacional, e, por conse-
guinte, para os demais ramos do Direito. Nesse contexto, o contrato passa a ser entendido 
como relação jurídica complexa e dinâmica, compreendido pela obrigação principal acrescida 
dos deveres anexos da boa-fé objetiva, que devem ser observados pelas partes, modificando-
-se, assim, o vínculo obrigacional estático outrora existente, restrito ao campo da prestação.

Trata-se da função mais importante do princípio da boa-fé objetiva, pois os referidos de-
veres que se originam deste passam, obrigatoriamente, a integrar qualquer relação jurídica 
obrigacional, como obrigação secundária4, para que essa seja equilibrada, e permita assim 
não frustrar a confiança mútua e a expectativa legítima dos contratantes.

Portanto, o Direito Obrigacional, e em especial, o Contratual, irão nortear-se pela au-
tonomia privada acrescida pelos deveres anexos da boa-fé objetiva, no intuito de garantir o 
efetivo adimplemento da relação jurídica.

2.3. OS DEVERES ANEXOS DE CONDUTA DA BOA-FÉ OBJETIVA

A partir do princípio da boa-fé objetiva exsurgem os deveres anexos (laterais, instrumen-
tais, colaterais etc.), os quais se introjetam em toda relação jurídica obrigacional, no intuito 
de instrumentalizar o correto cumprimento da obrigação principal e a satisfação dos interes-
ses envolvidos no contrato.5

Assim, além do dever da prestação (obrigação principal) surgem, também, outros deveres 
de conduta durante a relação jurídica (obrigação secundária), os quais devem ser observados 
pelos contratantes, sob pena de quebra, de ofensa a boa-fé objetiva. (COUTO E SILVA, 1976; 
MARTINS-COSTA, 2002; LÔBO, 2005).

Os deveres anexos podem ser compreendidos como deveres positivos e negativos, os quais 
através da sua inserção na relação jurídica, por meio da boa-fé objetiva, relativizam a auto-
nomia privada, ao estabelecer deveres de comportamento, os quais nortearão a conduta das 
partes, nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. (MELLO, 2001).6

  Devido à importância concretizada pelos deveres anexos de conduta nas relações jurídi-
cas obrigacionais, a doutrina firmou entendimento no sentido de que, quando se descumpre 
os deveres anexos de conduta, surge a chamada violação positiva do contrato ou adimplemen-
to ruim (GARCIA, 2007; SILVA, 2002; CORDEIRO, 2007; MARQUES, 2006; NALIN, 2006), 
pois a obrigação principal é cumprida, porém, tem-se o descumprimento dos deveres anexos 
(obrigação secundária).

Desta forma, é imprescindível que as partes atuem nas relações jurídicas obrigacionais 
firmadas, com observância aos deveres anexos de conduta, os quais impõem para além da 
obrigação jurídica principal, deveres fiduciários (obrigação complexa e dinâmica), os quais 
objetivam resguardar a legítima expectativa e a confiança mútua existente entre as partes.

4 Nesse sentido ver: Negreiros (2006, p.150); Marques (2006, p.220).
5 Nesse sentido ver: Marques (2006, p.219). 
6 Nesse sentido ver: Bierwagen (2003, p.56); Hironaka (2003, p.113).
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Por fim, assevera-se que a boa-fé objetiva se materializa através dos deveres anexos de 
proteção, cooperação (ou lealdade) e de informação, dentre outros, pois sua enumeração não 
pode ser considerada taxativa.7

2.3.1. O DEVER DE INFORMAÇÃO

O dever de informação impõe aos contratantes, o dever precípuo de informação acerca 
de todas as circunstâncias relevantes sobre o contrato, para que eles possam, livremente, 
exercitar sua autonomia privada. Tem-se como o mais importante dos deveres anexos, pois 
a informação é fundamental para que as partes possam ser alertadas sobre fatos de que não 
poderiam perceber por sua própria diligência ordinária. (ROSENVALD, 2005).

O referido dever tem por finalidade ampliar o conhecimento da informação disponibi-
lizada aos contratantes na avença (FABIAN, 2002), pois a vontade de contratar deve ser 
esclarecida, informada, desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual, para permitir 
contratações em consonância com preceitos estabelecidos pela boa-fé objetiva.8

O dever de informação é extremamente valorado na sociedade contemporânea, em decor-
rência da cláusula geral de boa-fé objetiva, pois a informação acerca do conteúdo contratual 
é primordial e necessária aos contratantes, sendo assim entendido o dever de informação 
como obrigação secundária ao contrato e importante mecanismo de reequilíbrio contratual 
nas relações de consumo (MARQUES, 2006). Evidentemente, o dever de informação encon-
tra-se diretamente relacionado ao princípio da transparência, pois, as informações prestadas 
devem possuir destaque e clareza em seu conteúdo, para que os contratantes possam ter 
conhecimento prévio e efetivo de todas as obrigações assumidas no vínculo contratual.

No âmbito das relações de consumo, o direito à informação (artigo 6º, III CDC), estabelece 
a obrigatoriedade da informação, dentre os Direitos Básicos do Consumidor, o qual constitui 
dever fundamental do fornecedor em prestar informações claras e adequadas (transparentes) 
ao consumidor, relacionadas aos produtos/serviços fornecidos. (FABIAN, 2002). Nesse sen-
tido, o direito à informação apresenta caráter dúplice, pois importa no dever de informar do 
fornecedor e no direito de ser informado do consumidor, pois a informação adequada sobre o 
conteúdo do contrato é essencial, no sentido de buscar o (re)equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que parte doutrina firmou o entendimento de que, no âmbito da pro-
teção do consumidor, o dever de informação valoriza-se, de modo a ultrapassar a fronteira 
dos deveres anexos de conduta da boa-fé objetiva, passando a integrar o próprio contrato, 
sendo considerado elemento essencial, ou seja, elemento integrante da obrigação principal 
(ROSENVALD, 2005; FARIAS; ROSENVALD, 2006; LÔBO, 2001).

2.4. O COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA: TRANSPARÊNCIA

O princípio da transparência esculpido no artigo 4º caput CDC é um dos princípios norte-
adores dos contratos de consumo. Preconiza a maneira como a informação deve ser prestada 
ao consumidor durante a contratação, a qual deve ser clara, ostensiva, precisa e correta, 
visando a sanar quaisquer dúvidas no ato da contratação e garantir o equilíbrio contratual 
entre os contratantes.

A transparência impõe a efetiva qualificação da informação sobre aspectos relevantes 
da avença, ligados, principalmente, a estipulação do conteúdo contratual, sob pena de haver 

7 Para maiores informações acerca dos deveres anexos da boa-fé objetiva ver: Cordeiro (2007, p.586-631); Martins-Costa 
(2000, p.437-454); Noronha (2007, p.77-87).
8 Nesse sentido ver: Negreiros (2006, p.112).
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violação do referido princípio, e em consequência, ofensa à boa-fé objetiva.9

Isto porque, a transparência afeta a essência do contrato, pois a informação fornecida 
integra o conteúdo contratual, de modo a concretizar o (re)equilíbrio obrigacional do contra-
to, com vistas à consecução da igualdade material. Logo, a transparência apresenta-se como 
imprescindível instrumento de tutela das relações jurídicas contratuais.

Entretanto, em inúmeros contratos de consumo, e notadamente, no contrato de seguro de 
vida, verificam-se cláusulas contratuais, que impedem a compreensão adequada do segurado 
em relação aos termos do contrato, por não prestarem informações suficientes e adequadas, 
ou mesmo por não serem transparentes, trazendo inúmeros prejuízos ao aderente.  

O princípio da transparência em consonância com o dever de informação impõe ao for-
necedor a obrigação de prover informação efetiva, descrição rigorosa e ostensiva do serviço 
prestado ao consumidor, sobretudo, naqueles casos em que, pela natureza da prestação ou 
pelo modo de contratar, encontra-se ínsita a presença do risco na relação contratual, ao qual 
é acrescida ainda a falta de informação ou mesmo o desconhecimento do contratante sobre 
aspectos relevantes acerca da contratação.  

O princípio da boa-fé objetiva, como manifestação da tutela da confiança, é concretizada 
através da transparência nas relações negociais, vinculando a parte que possui vantagens 
informativas, através da imposição do dever de informação clara, precisa e ostensiva de todo 
o conteúdo contratual, sem subterfúgios ou possibilidades de interpretações dúbias, no in-
tuito de impedir que se frustrem as expectativas legítimas da contraparte, evidentemente, 
vulnerável no tocante às informações relacionadas ao contrato.

3.CONTRATO DE SEGURO

A necessidade de segurança é intrínseca ao ser humano. Desde a antiguidade o homem 
busca formas de proteção para resguardar-se de acontecimentos fortuitos. Com o desenvol-
vimento econômico, surge a ideia de buscar proteção econômica, donde exsurge a noção de 
seguro. (GUERREIRO, 2004; MARTINS, 2005; MATOS; MOLINA, 2006).

O contrato de seguro é o negócio jurídico que, na contemporaneidade, teve ampliado sua 
área de atuação, devido ao grande desenvolvimento econômico e tecnológico, que se empre-
endeu no século XX, o que contribuiu para que inúmeros e novos tipos de seguros surgissem, 
para resguardar o patrimônio ou pessoa daquele interessado, em se proteger dos infortúnios 
(riscos) incidentes sobre diversos ramos da atividade econômica.

O referido contrato foi definido pelo artigo 757 do Código Civil, que explicita, em seu 
escopo, a diretriz norteadora do instituto.10 No contrato de seguro, a observância ao princípio 
da boa-fé objetiva é fundamental, pois se caracteriza como elemento essencial11, direcionador 
das relações jurídicas obrigacionais advindas do arcabouço jurídico desse contrato (THEO-
DORO JÚNIOR, 2004), no intuito de orientar a atuação das partes na relação securitária, 
conforme previsão legal do artigo 765 do Código Civil12, em consonância com o sentido es-
tabelecido nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil e artigos 4, III e 51, IV do Código de 
9 Nesse sentido ver: Ribeiro (2003, p.136-137 e 146); Tomasetti Junior (1992, p.53).
10 Art. 757 CC: Pelo contrato se seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Acerca da definição jurídica do con-
trato de seguro, remete-se ao estudo da doutrina abalisada: Alvim (2007, p.5-7); Guerreiro (2004, p.7); Marensi (2007, 
p.82); Martins (2005, p.5); Matos;Molina (2006, p.31-33); Shih (2003, p.42-43).
11 Nesse sentido ver: Cavalieri Filho (2007, p.404).
12 Artigo 765 CC: O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais 
estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
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Defesa do Consumidor, os quais informam a base principiológica da boa-fé objetiva no Direito 
Privado.13

Esse é o sentido visado pelo artigo 765 do Código Civil, o qual consagrou, expressamen-
te, o princípio da boa-fé objetiva no contrato de seguro, tendo assim sua observância, e, por 
conseguinte, de suas funções e deveres anexos, imposta aos contratantes, com a finalidade de 
garantir o adimplemento contratual e a percepção da justiça contratual.

Deste modo, a boa-fé objetiva possui no contrato de seguro, função ainda mais relevan-
te, pois por imposição legal é expressa e substancialmente consagrada no referido contrato, 
tendo em sua aplicação papel indispensável na relação jurídica, no intuito de resguardar os 
contratantes, durante todo o vínculo contratual.14

Portanto, a inserção da boa-fé objetiva no momento de celebração do contrato de seguro 
de automóveis é fundamental, no intuito de estabelecer direitos e obrigações relacionados 
ao contrato, tendo o dever de informação e a transparência, aplicação destacada no tocante 
a apresentação de todas informações, necessárias, para conclusão do contrato (SANTOS, 
2006).

Em relação à incidência da legislação consumerista ao contrato de seguro, a aplicação 
da boa-fé objetiva exige maior habilidade do intérprete, vez que sua plenitude somente será 
alcançada se não houver infração de preceitos protetivos do Direito do Consumidor, os quais 
incidem diretamente sobre o contrato de seguro segundo previsão legal dos artigos 3º, §2º, 4, 
III e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor (SHIH, 2003).

Nos casos de ocorrência de sinistro, e pendente alguma divergência, a interpretação a ser 
realizada no contrato de seguro é sempre restritiva, e favorável ao segurado, por tratar-se 
de contrato de adesão, conforme os artigos 46, 47 e 54 do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, segurado e segurador devem pautar-se numa conduta sincera e leal, a qual 
deve nortear o tráfico jurídico, conforme os usos e costumes sociais, ressaltando-se, ainda, as 
exigências de boa-fé e veracidade em relação ao contrato de seguro, principalmente, no que 
concerne às informações (declarações), circunstâncias e riscos, relacionados ao conteúdo do 
referido contrato, sob pena de ofensa ao referido princípio (KRIGER FILHO, 2000; TZIRUL-
NIK; CAVALCANTI; PIMENTEL, 2002).

4. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA

O contrato de seguro de vida apresenta-se como uma das espécies do seguro de pessoas, 
previsto nos artigos 789 a 802 do Código Civil. Trata-se de modalidade de contrato de seguro 
pela qual “o segurador se obriga, em contraprestação ao recebimento do prêmio, a pagar 
ao próprio segurado ou a terceiro determinada quantia sob a forma de capital ou de renda, 
quando da verificação do evento danoso.” (GUERREIRO, 2004, p.128).15

O contrato de seguro de vida foi consagrado através do Código de Defesa do Consumidor 
como uma relação jurídica de consumo, em face atividade securitária ser erigida no ordena-
mento jurídico brasileiro como sendo uma prestação de serviço, conforme artigo 3º, §2º do 
Código de Defesa do Consumidor (MARQUES, 2006).

13 Nesse sentido ver: Delgado (2004, p.83-84); Martins (2005, p.3); Cavalieri Filho (2002, p.215); Cavalieri Filho (2007, 
p.416); Guerreiro (2004, p.24-25).
14 Nesse sentido ver: Kriger Filho (2000, p.83-84).
15 Acerca da definição jurídica do contrato de seguro de vida, remete-se ao estudo da doutrina analisada: Alvim (2007, 
p. 149-152); Martins (2005, p. 132-133).
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Logo, o Código de Defesa do Consumidor em consonância com o Código Civil, passou a 
regulamentar e nortear, as relações jurídicas securitárias, no intuito de tutelar o segurado, 
parte vulnerável, bem como servir de instrumento de (re)equilíbrio das relações de consumo 
no âmbito contratual, de modo a modificar determinadas posturas impostas pelos segurado-
res em face aos segurados, via de regra, abusivas.

Nesse sentido, a legislação consumerista consagrou a proteção contratual ao segurado, 
através do artigo 46 CDC, o qual impõe, nos contratos, a observância dos princípios da boa-fé 
objetiva e da transparência em sua formação; do artigo 47 CDC, que se traduz na interpre-
tação mais favorável ao consumidor; no controle exercido em face das cláusulas abusivas 
(artigo 6º, IV e 51 CDC) e contratos de adesão (artigo 54 CDC).

O seguro de vida tem por objetivo garantir os riscos atinentes à duração da vida humana, 
e para tanto deve ser precedido de declarações do segurado sobre determinadas circunstân-
cias (estado de saúde, idade, atividade profissional) sendo que nessa ótica, a análise do risco 
pela seguradora possui grande importância para mensuração do prêmio a ser pago (TZIRUL-
NIK; CAVALCANTI; PIMENTEL, 2002; SANTOS, 2006).

Desta forma, o risco, acontecimento possível, mas futuro e incerto, e a boa-fé objetiva são 
elementos primordiais no contrato de seguro de vida (ALVIM, 1999). Isto porque, as informa-
ções sobre o segurado são obtidas através da proposta e do formulário denominado declaração 
de saúde, que deve ser preenchida e assinada por ele, os quais servirão de parâmetro para a 
mensuração do risco e cálculo do valor do prêmio.16

Deste modo, a observância precípua da boa-fé objetiva pelo segurado, notadamente, em 
relação ao dever de informar, é indispensável na conclusão do contrato de seguro de vida, sob 
pena de perda do seguro (artigo 766 CC). Por este motivo, as seguradoras discutem a impos-
sibilidade de pagamento das indenizações, quando as informações prestadas pelo segurado 
deixam de eleger toda a extensão do risco a que estarão no futuro, porventura, sujeitos.

Neste contexto destaca-se um dos maiores problemas que envolvem o contrato de seguro 
de vida, a chamada doença preexistente, pois fica ao alvedrio da seguradora, se julgar ne-
cessário, realizar exames médicos para verificar as condições de saúde em que se encontra o 
segurado no ato da contratação, e, por conseguinte, poder mensurar adequadamente o risco.

Logo, o segurado deve fazer declarações verdadeiras e completas, de modo a não omitir 
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na mensuração do risco e, em 
consequência, na fixação da taxa do prêmio, sob pena de perder o direito ao valor do seguro e 
pagar o prêmio vencido. No contrato de seguro de vida, a observância ao princípio da boa-fé 
objetiva entre os contratantes é essencial ao adimplemento contratual. 

O segurado, ao contratar o seguro de vida, é obrigado a informar à seguradora sua con-
dição de saúde, bem como a existência ou não de doenças preexistentes e demais circunstân-
cias, as quais, interferem na avaliação do risco e mensuração do prêmio. Destarte, conforme 
artigos 765 e 766 do Código Civil se houver ofensa da boa-fé objetiva por parte do segurado, 
este estará sujeito às penalidades legais. Nesse sentido, o segurado poderá ter negado o aten-
dimento ao sinistro, e, podendo, ainda, perder o direito à indenização.17

16 Nesse sentido ver: Martins (2005, p. 41).
17 Paulo Luiz Netto Lôbo ao comentar o artigo 766 do Código Civil, expõe que “consoante regra constante do artigo, o 
segurado perde o direito à indenização que lhe corresponde, na hipótese de se valer de informações imprecisas. Todavia, 
tal regra não é absoluta, posto que se tal relação for considerada de consumo, o ônus será invertido, cabendo à segura-
dora provar que o segurado omitiu situações ou fez declarações inexatas.” (LÔBO, 2004, p.506). Nesse mesmo sentido 
ver: Cavalieiri Filho (2002, p.215-216); Tavares (2004).
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Assim, a boa-fé objetiva incidente sobre os contratos de seguro, requer uma conduta 
sincera e leal do segurado no que concerne às declarações sobre os riscos incidentes sobre 
a pessoa do segurado, sob pena de sofrer severas sanções se proceder à quebra da boa-fé ou 
omitir, mesmo que involuntariamente, alguma informação.

Lado outro, por imposição da boa-fé objetiva (artigos 4º, III, 51, IV CDC, 113, 187, 422 e 
765 CC) e preceitos erigidos no Código de Defesa do Consumidor ligados ao dever de informar 
e ao direito à informação do consumidor (artigo 4º, IV e 6º, III CDC) é dever da seguradora 
informar, previamente ao segurado, de forma clara, ostensiva, precisa e adequada,  sobre 
todas suas condições, cláusulas limitativas, possiveis exclusões de responsabilidade e termos 
técnicos relacionados ao contrato de seguro firmado, sob pena de quebra da boa-fé objetiva, e 
de interpretação favorável ao segurado, ao teor do artigo 47 do Código de Defesa do Consu-
midor (KRIGER FILHO, 2000).18

Portanto, é vital a observância da boa-fé objetiva pelos contraentes, na concessão de in-
formações mútuas acerca do conteúdo contratual, pois o referido princípio permeia e orienta 
o contrato de seguro de vida. Logo, o dever de informar impõe aos contratantes prestar infor-
mações corretas, adequadas e transparentes sobre todas as circunstâncias relacionadas ao 
contrato, tanto em sua formação quanto em sua execução, com vistas ao adimplemento, em 
observância aos preceitos da boa-fé objetiva (NERY JÚNIOR, 2002).

É importante destacar que a previsão legal do artigo 766 do Código Civil, tem-se como 
extremamente vantajosa as seguradoras, ao impor aos segurados posição de patente inferio-
ridade, pelo que sua interpretação deve ser realizada em consonância com os ditames funda-
mentais elencados no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil.

4.1. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA: CONTRATO TIPICAMENTE DE ADESÃO

O contrato de seguro de vida é um contrato tipicamente de adesão, devido ao fato de 
o segurado contratá-lo, de acordo com cláusulas previamente definidas pelo segurador na 
apólice, regulamentadas e aprovadas pela SUSEP, aceitando ou não, em bloco, as condições 
impostas na proposta formalizada.

Segundo Claudia Lima Marques o contrato de adesão é:

[...] aquele cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro con-
tratual economicamente mais forte (fornecedor), ne varietur, isto é, sem que ou-
tro o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar substancialmente o 
conteúdo do contrato escrito. Desta maneira, limita-se o consumidor a aceitar em 
bloco (muitas vezes sem sequer ler completamente) as cláusulas que foram unilate-
ral e uniformemente pré-elaboradas pela empresa, assumindo, assim, um papel de 
simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual 
massificado. (MARQUES, 2006, p.71).19

Logo, nos contratos de adesão, não há mais lugar para negociações e discussões acerca 
de cláusulas contratuais, pois a massificação dos contratos, imposta através de cláusulas 
adesivas e pré-determinadas em formulários impressos, modificou toda a realidade das con-
tratações, permitindo aos conglomerados econômicos reduzir custos e otimizar o processo 
produtivo, para permitir contratações mais céleres. (FIUZA, 2006; RIZZARDO, 1995).

18 Nesse mesmo sentido ver: Marques (2006, p.228-229).
19 Nesse sentido ver: Fiuza; Roberto (2002, p.68); Tartuce (2007, p.306); Gomes (2007, p.128).
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Nessa esteira, os consumidores aderem a contratos pré-redigidos, padronizados, sem que 
possam ter conhecimento prévio, claro e preciso do conteúdo contratual, pois não tem a opor-
tunidade de ler e ponderar, com precaução, sobre as cláusulas que lhe são impostas.

Na maioria dos casos, o consumidor somente recebe o contrato após concluí-lo, e soma-se 
a isso a falta de conhecimento para entender os termos técnicos do contrato, acrescidos a 
conteúdos extensos, impressos em letras de tamanho reduzido, que visam a desestimular 
a leitura e análise do conteúdo contratual pelo aderente (MARQUES, 2006). Ademais, há a 
imposição de várias cláusulas limitativas da contratação, as quais não são explícitas, e ao 
contrário, por vezes encontram-se inseridas sem qualquer destaque, o que impede a verifica-
ção delas no instrumento contratual. 

Desse modo, a interpretação destas situações adquire grande importância na contem-
poraneidade, com a inserção nas relações de consumo, do princípio da boa-fé objetiva, e em 
decorrência deste, o princípio da transparência e o dever de informar sobre o conteúdo do 
contrato, bem como à observância a função social dos contratos e a justiça contratual. É este 
o sentido que direcionou os artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 423 
do Código Civil, que preveem a interpretação dos contratos de forma mais favorável ao con-
sumidor/aderente, no intuito de resguardá-lo, em caso de eventual arbitrariedade praticada 
pelo proponente.

O contrato de seguro apresenta-se como um dos exemplos mais comuns de contratos de 
adesão, em face do dinamismo da atividade securitária, da massificação dos contratos e da 
necessidade de rapidez, na conclusão das relações contratuais securitárias. Todavia, inú-
meras críticas são delineadas em relação à formação do contrato de seguro, principalmente, 
quanto à falta de liberdade contratual no tocante à estipulação do conteúdo do referido con-
trato, a qual impõe aos segurados condições por vezes, excessivamente, onerosas.

Destaca-se que, geralmente, os segurados aderem aos contratos sem que possam ter 
informações necessárias e suficientes acerca do conteúdo contratual, de seus direitos e obri-
gações, conjugado ao fato do contrato trazer em seu bojo exacerbado tecnicismo, dificultando, 
assim, a compreensão dos termos do instrumento contratual.

O fato de ser o contrato redigido pelo segurador, aliado à sua natureza técnica pouco 
acessível ao segurado, deixou este praticamente à mercê daquele para impor um caráter 
quase unilateral ao negócio. A igualdade jurídica dissimula uma desigualdade de fato. (AL-
VIM, 1999).

Essa é situação que permeia o contrato de seguro de vida, onde há patente desequilíbrio 
na relação contratual e, por conseguinte, posição de inferioridade do segurado em face do 
segurador, no tocante à estipulação do conteúdo do contrato.

Nos contratos de seguro e de previdência privada, em inúmeras cláusulas derrogam-se os 
princípios do Código de Defesa do Consumidor [...]. Constitui o setor em estudo um daqueles 
em que mais dominam as injustiças e os engodos praticados pelas entidades patrocinadoras.

A observar-se com rigor as cláusulas, seguramente cerca de metade das mesmas não 
revelaria condições de validade. Sistematicamente as pessoas ficam lesadas, tudo sob o dog-
ma do pacta sunt servanda, e de que os incautos subscritores assinaram aceitar o contrato 
e tiveram conhecimento do regulamento geral. [...] As propagandas e vantagens oferecidas 
em anúncios e capas dos regulamentos ou das apólices constituem um verdadeiro engodo.[...]
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Além de serem as cláusulas de difícil intelecção, não trazem qualquer garantia no tocan-
te ao valor pagável. [...] Outras formas de chamar a atenção irradiam em convites atraentes – 
como “o plano foi idealizado para proporcionar-lhe total segurança”, ou “plano de assistência 
médica global” – quando inúmeras as restrições e raros os riscos cobertos. A propaganda, ou o 
anúncio, engana e ilude o interessado – infringindo-se, dentro outros preceitos, o art. 37, inc. 
I, por omissão sobre a realidade dos benefícios (RIZZARDO, 1995, p. 87, 100-101).

Assevera-se que o segurado, via de regra é leigo, sendo que não possui conhecimentos a 
fim de compreender o conteúdo contratual (vulnerabilidade técnica, jurídica), possuindo pou-
co ou quase nenhum acesso a informações claras, precisas e transparentes sobre o contrato 
(vulnerabilidade informativa) e, ainda, avença com seguradoras que representam grandes 
conglomerados econômicos (vulnerabilidade econômica), o que lhe impõe posição de evidente 
inferioridade perante aos mesmos na contratação do seguro.

E tal situação é de ocorrência cotidiana nas contratações que envolvem o contrato de se-
guro, pois os segurados assinam as propostas de seguro, sem que possuam prévio e completo 
conhecimento das condições gerais do contrato, as quais somente lhe são apresentadas, a 
posteriori, no ato de entrega da apólice de seguro pelas seguradoras.

Clarividente que a obrigação do segurador é informar ao segurado sobre todo o conteúdo 
contratual, no ato da contratação, e, sobretudo, entregar-lhe o contrato, e sanar toda e qual-
quer dúvida, inclusive técnica, acerca das condições gerais do seguro a ser contratado. 

Entretanto, não é o que ocorre na prática destas contratações, que impõem aos segurados 
condições precárias para firmarem os contratos, e, por conseguinte, demandando um maior 
controle estatal acerca da imposição de cláusulas abusivas e do próprio processo de formação 
dos contratos de seguro pelas seguradoras, a partir da interpretação do contrato de forma 
mais favorável aos segurados, conforme delineado no artigo 47 CDC.

As regras de interpretação das quais dependa a determinação da prestação a cargo 
do segurador, a seu turno, serão guiadas pelo princípio “in dúbio pro segurado”, 
segundo o qual as dúvidas devem solver-se em favor do segurado, princípio antiquís-
simo do direito obrigacional securitário (TZIRULNIK, 2001, p. 41).20

E tal preceito justifica-se no fato de que o segurador é quem apresenta ao segurado for-
mulários pré-impressos, com cláusulas previamente definidas, que transformam o contrato 
de seguro em verdadeiro contrato de adesão e, portanto, essas cláusulas devem sempre ser 
interpretadas, quando ambíguas ou de conteúdo duvidoso, contra quem as produziu (BEN-
JAMIN; MARQUES; BESSA, 2007).

O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, fundados na concepção de solidaris-
mo contratual acolhida pelo Direito Privado brasileiro, cuja matriz principiológica é a Cons-
tituição da República de 1988, são instrumentos hábeis e fundamentais a tutelar, o contrato 
de seguro de vida, enquanto relação de consumo. Por tratar-se de um contrato de adesão, 
deve ser interpretado de maneira mais favorável ao segurado, que se encontra em posição de 
inferioridade em relação ao segurador, no intuito garantir o (re)equilíbrio contratual.

4.2. A DOENÇA PREEXISTENTE NOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA

O conceito de doença preexistente é utilizado pelas seguradoras, visando a resguardar 
sua atividade econômica, por meio de exclusões de doenças em relação aos seguros firmados, 

20 Nesse sentido ver: Cecconello (2001, p.17).
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seja de saúde ou mesmo de vida.

As cláusulas contratuais que impõe a exclusão de doenças preexistentes no contrato de 
seguro de vida, sem o prévio exame médico das condições de saúde do segurado, e prestação 
de informações adequadas sobre a exclusão do seguro, visam meramente a transferir o risco 
da atividade econômica ao segurado, e, por conseguinte, são tidas como cláusulas abusivas.21

Como na maioria dos casos, no ato da contratação do seguro, não há a realização de exa-
me médico prévio, entende-se que se impõem as seguradoras os ônus de suportar os riscos 
contratuais advindos de sua atividade econômica, pois poderia ter-se precavido e não o fez.

O segurado, ao realizar a contratação, tem seus interesses tutelados pelo princípio da bo-
a-fé objetiva, que preconiza que as expectativas razoáveis criadas pelo fornecedor, em razão 
do produto/serviço oferecido, passam a ter que ser fielmente seguidas, posto que se vinculam 
ao instrumento contratual.

Nessa esteira, a jurisprudência22 acolhe a possibilidade de flexibilização da interpretação 
dessas informações, no sentido de admitir:

a) as doenças de convívio, que não fossem causa do óbito do segurado;

b) a doença preexistente desconhecida pelo segurado, cuja presunção de boa-fé decorreria 
a favor do segurado;

c) o preceito de que a má-fé do segurado alegada teria de ser comprovada pela segura-
dora.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a seguradora que não exigiu 
a realização de exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida não pode 
se escusar do pagamento alegando omissões do segurado sobre doença preexistente, salvo a 
existência de comprovada má-fé por parte do segurado.

Agravo regimental. Seguro de vida. Doença preexistente. Não realização de exa-
mes prévios. Dever de indenizar configurado. Acórdão recorrido em sintonia com a 
jurisprudência do STJ. Súmula 83. Agravo regimental não provido com aplicação 
de multa. 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode 
se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do se-
gurado, se dele não exigiu exames clínicos, ou não houve prova de má fé (BRASIL, 
STJ, 2013). 

Portanto, a partir da concepção contemporânea do princípio da boa-fé objetiva, consoli-
dou-se o entendimento de que caberia aos seguradores realizarem prévio exame médico no 
momento da assinatura do contrato de seguro de vida para resguardar-se de riscos advindos 
da atividade securitária, relacionados à doença preexistente.

Tal fato fundamenta-se se na acintosa publicidade, muitas vezes enganosa, a qual visa a 
induzir o segurado a erro, pela qual às seguradoras obtém elevados lucros, e, por conseguin-
te, devem consequentemente, suportar os riscos decorrentes da atividade empresarial desen-

21 Acerca da definição de cláusula abusiva remete-se a: Grinover et al. (2007, p.569).
22 EMENTA: Processo Civil. Embargos Infringentes. Cobrança de seguro de vida. Doença preexistente à contratação do 
seguro. Ausência de comprovação da má-fé do segurado. Indenização securitária devida. A seguradora que concretiza o 
seguro e recebe o prêmio, sem efetuar o questionamento prévio sobre o estado de saúde do contratante, deve responder 
pelo risco assumido, não podendo se esquivar da indenização, sob a alegação de doença preexistente, já que não provou 
a má-fé do segurado. (MINAS GERAIS, TJ, 2008).
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volvida, sob pena de se imputar todos os ônus relativos ao contrato firmado, aos segurados, os 
quais, na maioria das vezes, recebem pouca, ou quase nenhuma informação adequada para 
celebrarem o contrato de seguro de vida.

Destarte, reitera-se o entendimento esposado acerca da necessidade de observância à 
boa-fé objetiva, na prestação das informações necessárias à formação do contrato de seguro, 
principalmente, em relação às cláusulas limitativas, exclusões de responsabilidade e termos 
técnicos relacionados ao contrato de seguro de vida.

Portanto, é imprescindível que o dever de informação seja observado pelos contratantes 
(segurado e segurador), visando ao (re)equilíbrio contratual, em atenção ao princípio da bo-
a-fé objetiva, da transparência e demais preceitos norteadores da legislação consumerista.

Entretanto, o que se verifica na prática, é que as seguradoras, aceitam firmar o contra-
to de seguro de vida, recebem as parcelas do prêmio, sem realizarem o devido e necessário 
exame médico sobre a saúde do segurado, como forma de se resguardarem seus interesses 
econômicos, para posteriormente, se exonerarem da contraprestação prevista no contrato, e 
assim, configurar o enriquecimento sem causa das seguradoras em face aos segurados.

O problema reside no seguinte fato: ao finalizar um contrato de vida deveria ser exigido 
do segurado, vários exames médicos para detectar a álea respectiva e quantificar o prêmio, 
eliminando a questão de ser ou não doença preexistente à contratação, bem como se o segu-
rado teve ou não má-fé, omitindo a doença. Diante dos diagnósticos médicos não restariam 
dúvidas. Desde o início seria evidente a álea, sendo certeiro o cálculo atuarial do prêmio, pois 
já incluiria o risco assumido. (CECCONELLO, 2001).

Evidentemente, tais problemas poderiam ser sanados, se as seguradoras tivessem, por 
precaução, a realização de exame médico prévio, sob as condições de saúde dos segurados 
antes da contratação, evitando-se, desta forma, os ônus contratuais decorrentes dos riscos da 
atividade securitária, extremamente lucrativa para as seguradoras.

4. CONCLUSÃO

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (1990), e, posteriormente, do Código 
Civil (2002), as relações jurídicas contratuais tomam novo impulso, com a inserção da prin-
cipiologia contratual contemporânea no Direito Privado, com destaque para o princípio da 
boa-fé objetiva, que passa a conformar a autonomia privada dos contratantes, estabelecendo 
novos contornos à liberdade contratual, em relação a determinação do conteúdo do contrato.

O contrato de seguro de vida, em face de sua relevância no Direito Securitário, demanda 
uma releitura do modelo jurídico, realizada a partir das circunstâncias apresentadas pelo 
caso concreto, com base na imprescindível abordagem principiológica presente no Direito 
Privado, e segundo os preceitos sociais esculpidos na Constituição da República de 1988, no-
tadamente, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a igualdade substancial.

Nas relações securitárias, a boa-fé objetiva apresenta-se como elemento essencial e di-
recionador da conduta das partes, especialmente, no momento de celebração do contrato de 
seguro - notadamente firmado por meio de contrato de adesão-, tendo o dever de informação, 
a transparência e o direito à informação, aplicação destacada no tocante à apresentação de 
todas as informações, efetivamente, necessárias para a conclusão do referido contrato.

Por tratar-se de uma relação de consumo, o contrato de seguro de vida, deve ser interpre-
tado de maneira mais favorável ao segurado, o qual se encontra em posição de inferioridade, 
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gerada por sua vulnerabilidade (informativa, econômica, técnica, jurídica), em relação ao 
segurador, no intuito garantir o (re)equilíbrio contratual nas relações jurídicas securitárias. 
Assim, tanto o segurado quanto o segurador, devem verificar a aplicação do princípio da boa-
-fé-objetiva, durante toda a contratação, desde as tratativas (fase pré-contratual), execução, 
até após o adimplemento (fase pós-contratual).

Em relação à questão da doença preexistente nos contratos de seguro de vida, imprescin-
dível proceder-se a uma análise do momento de formação do contrato, a partir dos preceitos 
norteadores do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, principalmente, relacio-
nados às informações apresentadas pelos contratantes, acerca do conteúdo contratual, as 
quais, por parte do segurado, influenciam a mensuração do risco e prêmio, e, por parte do 
segurador, importam no conhecimento das exclusões e restrições ao direito do segurado, no 
atendimento do sinistro.

Portanto, tem-se como essencial, o dever de informar do segurador, no que respeita a 
explicitação ao segurado, de toda informação necessária ao contrato de seguro, bem como 
seu fornecimento, em consonância com o princípio da transparência. Isso porque, não basta 
apenas informar, mas, sobretudo, a informação deve ser qualificada, com a finalidade de 
possibilitar ao segurado a compreensão efetiva dos termos técnicos e cláusulas limitativas.

Destaca-se, ainda, que as controvérsias envolvendo a doença preexistente, poderiam ser 
solucionadas, caso as seguradoras tivessem, por praxe a realização de exame médico prévio, 
sob as condições de saúde dos segurados, para ao firmarem o contrato, terem total conheci-
mento dos riscos e, consequentemente, a mensuração adequada do prêmio, ou mesmo, terem 
a possibilidade de negarem a contratação do seguro de vida. É este o entendimento acolhido 
nos Tribunais, que entendem que a seguradora, que assim não procede assume o risco da 
atividade econômica desenvolvida, e nesse sentido, tem a obrigação legal de indenizar o se-
gurado.

Contudo, em casos de ausência de boa-fé objetiva pelo segurado, a sanção prevista em 
lei deverá ser aplicada, pois o princípio em análise impõe aos contratantes a observância de 
preceitos éticos e sociais, na promoção do bem comum, refutando assim condutas escusas, ve-
dadas pela legislação pertinente ao contrato de seguro, que consagra a boa-fé como elemento 
essencial.

Deste modo, faz-se necessário que ambas as partes em precípua observância ao princípio 
da boa-fé objetiva, notadamente, em atenção ao seu dever anexo de informar, bem como aos 
preceitos basilares norteadores da legislação consumerista disponibilizem, mutuamente, to-
das as informações necessárias e suficientes à formação e à execução do referido contrato, no 
intuito de se alcançar o adimplemento contratual e o (re)equilíbrio da relação securitária, em 
consonância com os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade 
social e da igualdade substancial.
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CAPÍTULO II

COOPERATIVA DE CRÉDITO: FUNÇÃO SOCIAL E ATUAÇÃO DAS COOPE-
RATIVAS FRENTE ÀS NOVAS ALTERAÇÕES DE MERCADO.

ÍCARO MOREIRA URSINE 

CRISTIANE TRANI GOMES 

1. INTRODUÇÃO

Nascia, em 1844, na Inglaterra, a primeira cooperativa moderna. Sua base principal 
era o ser humano e seu objetivo era o trabalho mútuo. São comumente definidas como uma 
sociedade de pessoas que desempenha, em benefício comum, atividade econômica. A singela 
frase não resume a grandiosidade por traz destas instituições. A ajuda recíproca ou mutua-
lismo destaca-se em meio às crises e abusos do próprio homem. Como donos de uma mesma 
sociedade, todos buscam o melhor para a coletividade e com auxílio do princípio democrático, 
conseguem guiar a cooperativa para o interesse comum.

As prerrogativas destas instituições estão elencadas no ordenamento jurídico, como pela 
lei nº 5.764 de 1971, o Código Civil de 2002 e a lei complementar nº 130 de 2009. A definição 
do ato cooperativo reflete em vários benefícios para esta estrutura. A Carta Cidadã de 1988, 
aborda tal ato como alvo de uma legislação tributária diferenciada, ao apoiar e estimular o 
cooperativismo. A Magna também aponta as cooperativas de crédito como componente de um 
Sistema Financeiro que deve servir a coletividade e promover o desenvolvimento equilibrado 
do País.

A crise econômica, que se instalou em 2008, estende-se por anos. Desencadeada nos 
grandes países, a problemática internacional trouxe preocupação para o Brasil. O Presiden-
te Luiz Inácio, de acordo com a matéria vinculada pela Folha de São Paulo (2008), em seu 
pronunciamento, objetivou acalmar os ânimos exaltados sobre a insolvência internacional e 
ressaltou a força da economia brasileira. Mas a atitude do Governo não se findou: as altera-
ções na tributação, como o IPI e a diminuição nos juros bancários, iniciados pelos bancos vin-
culados ao Estado, podem exemplificar a visível alteração no mercado que o País vivenciou.

Em meio à crise, o crédito é algo desejado e difícil de se conseguir. As cooperativas de 
creditícias são consideradas sólidas por sua gestão robusta e constante vigilância do Banco 
Central. Cabe entender se as mudanças no cenário nacional afetaram as cooperativas. A 
função social destas é oferecer recursos financeiros com um custo adequado à realidade do as-
sociado. Será possível visualizar que as instituições supra devem ser mais do que um simples 
“banco”: o trabalho com a educação do cooperado, o investimento na comunidade, a geração 
de empregos e diversos outros fatores agregam a definição da função social antes limitada ao 
oferecimento de crédito.

2. DEFINIÇÃO E HISTÓRIA

De acordo com o artigo de Moret e Paitach (2010), citando o Plácido Silva, o termo co-
operativa é uma derivação do latim cooperativus, de cooperari, é empregado na acepção de 
organização “de sociedade de pessoas visando melhorar as condições econômicas de seus as-
sociados”

Na vertente propriamente jurídica, o Dicionário Técnico Jurídico utiliza-se da definição 
legal constante na lei que “Define a Política Nacional de Cooperativismo”: “Sociedade, de 
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pessoas, com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeitas a falência, 
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades”. 
(GUIMARÃES, 2009)

Em consideração aos aspectos sociais e jurídicos envolvendo as cooperativas, é possível 
defini-la como uma pessoa jurídica formada e estruturada por associados que tem como foco 
principal a ajuda mútua com objetivo de desenvolvimento econômico e pessoal dos coopera-
dos, bem como o da comunidade local.

A cooperativa de crédito não é um banco, entretanto, se assemelha por ser uma institui-
ção financeira. Seu objetivo é prestar serviços financeiros, de modo notoriamente mais van-
tajoso e simples. A preocupação humanista acima do crédito é responsável por uma completa 
alteração no percurso da prestação de serviço ao associado. O cuidado e a seriedade inerente 
representam o zelo com que cada associado trata seu próprio dinheiro, pois é dono de uma 
cooperativa de crédito.

A cooperação entre os seres pode ser observada desde os primórdios.  De acordo com os 
autores do livro “Biologia”, Amabis e Martho (2004), as espécies podem se relacionar em colô-
nias, protocooperação, inquilinismo, predação, mutualismo, comensalismo e até parasitismo. 
Dentre as citadas, é possível estabelecer uma correlação com a complexa estrutura social 
humana, como uma metáfora.

Identificam-se, na sociedade, indivíduos que trabalham juntos, objetivando o cresci-
mento individual, mas não obrigatoriamente continuam assim. Alguns, fruto do capitalismo 
selvagem, predam as possibilidades de crescimento dos outros, monopolizando as fontes de 
matéria prima, trabalho e renda. Ainda existem os que usam os demais para sobreviverem, 
extraindo do labor alheio a própria fonte de sustento, moradia e lazer. 

Trabalhar em comunhão é uma experiência de altos e baixos para a espécie humana. 
Decorrente da sinuosa relação humana, alguns aspectos se tornam nítidos, dentre eles: a 
diferença na condição social; a fome; a segregação, a escravidão, a exploração, os carteis, os 
monopólios, o analfabetismo, as ditaduras e outras características.

Buscando combater as mazelas da competitividade humana, muitos se unem, trabalhan-
do de forma conjunta para superar as dificuldades, desde tempos imemoriáveis. Porém, nem 
todo trabalho, visando o crescimento mútuo, está enquadrado no cooperativismo moderno.

O escritor Gilberto Cotrim (2005) aborda o tema da Revolução Industrial ligado a apli-
cação de tecnologia, máquinas, na produção. O autor também aponta a substituição do tra-
balho artesanal pelo assalariado, o que inclusive representa, para Mauricio Godinho Del-
gado (2005) a consolidação da relação de emprego como o modelo principal de vinculação do 
trabalhador livre ao sistema produtivo emergente. Ainda para Godinho Delgado, essa nova 
modalidade de processo produtivo, que emprega máquinas e engloba a relação empregatícia, 
pode ser chamada de grande indústria, que acabou por sobrepujar as formas mais arcaicas 
de produção que se perfazem no artesanato e na manufatura.

Na oportunidade da Revolução Industrial, poucos se enriqueceram e muitos ficaram à 
mercê dos patrões e da sorte. O pioneirismo inglês na industrialização gerou um acentuado 
êxodo rural, o que acabou por disponibilizar muita mão de obra nas cidades o que, como é 
possível constatar, cominou na exploração dos trabalhadores, que labutavam por mais de 
quinze horas por dia, segundo os literatos Cotrim (2005) e Martins (2009).
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Em meio a todos esses acontecimentos, 28 tecelões de uma fábrica de algodão, pensaram 
em uma particular ideia para superar a situação de dificuldades da época. Segundo a OCB 
- Organização das Cooperativas Brasileiras (2008), o grupo se reuniu e ponderou sobre suas 
metas, normas, costumes e tradições. Nasceu, assim, a primeira cooperativa moderna, a So-
ciedade dos Probos de Rochdale. Os vários princípios que a circunscreveram são a inspiração, 
a base, do cooperativismo genuíno.

No tocante as cooperativas de crédito, seu surgimento não foi muito tardio, se comparado 
a primeira de consumo. Segundo o autor Marcos Antônio Henriques Pinheiro (2008), a expe-
riência de associação como uma forma de auxilio mútuo creditícia começou a ser construída 
em 1847, este modelo era direcionado aos ruralistas de Weyerbusch / Westerwald. Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, da Renânia (Alemanha), fundou essa estrutura de associação que foi 
fonte inspiradora para as cooperativas hoje comuns na Alemanha.

As cooperativas de crédito urbanas, ainda seguindo o autor Marcos A. H. Pinheiro (2008), 
começaram a ser pensadas em 1856, com o dianteiro prussiano, Herman Schulze. Chamada 
de “associação de dinheiro antecipado”, a cooperativa de crédito foi fundada na Alemanha, 
em Delitzsch. Atualmente, esse tipo de cooperativa é conhecido como bancos populares e di-
ferente das cooperativas da vertente de Friedrich, as sobras são distribuídas, a abrangência 
não é limitada e há previsão para a remuneração dos dirigentes. 

Da longa jornada e do desenvolvimento do cooperativismo na Europa, convém passar a 
análise da história direcionada ao Brasil. 

D. Henrique (1394-1460) fundou a Escola de Sagres em Portugal, que reuniu os conheci-
mentos de navegação em um ambiente que proporcionou grandes descobertas sobre o tema. 
Consequência do esforço de muitos, o aprimoramento na elaboração das cartas (mapas) e 
instrumentos náuticos levaram a conhecer o caminho para as índias que culminou no desco-
brimento do Brasil em 1500, segundo descreve o livro Grandes Acontecimentos que Trans-
formaram o Mundo (2000).

A colônia extrativista portuguesa era uma excelente fornecedora de matéria prima como 
o pau-brasil, posteriormente uma próspera produtora de açúcar e também o horripilante pal-
co do tráfico negreiro. Minas Gerais que ainda hoje é conhecida como uma grande produtora 
de minério, mas ficou famosa no século XVII e XVIII por possuir grandes quantidades de 
ouro, principalmente o de aluvião, mais fácil de ser extraído. Pelos estudos de Cotrim (2005).

A riqueza da região resultou na formação de cidades ricas, que hoje são conhecidas por 
seu valor histórico e artístico, como Ouro Preto. De acordo com o relato histórico elaborado 
por Marcelo J. B. Resende (2013), com a colaboração de Kelly Juliane Dutra, Vila Rica se 
tornou, em 1823, a Imperial Cidade de Ouro Preto capital do “Estado”, até 1897. O Sindi-
cato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (2010), em seu livro de 
comemoração, aponta Ouro Preto como sede da primeira cooperativa do Brasil. A “Sociedade 
Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, Minas Gerias” foi fundada 
em 1889, a primeira cooperativa de consumo do Brasil. O Sindicato e Organização das Coope-
rativas do Estado do Paraná (2012) aponta outra antiga cooperativa, de 1891, a “Associação 
Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica de Limeira” no Estado de São Paulo. 

O autor Marcos Antonio Henriques Pinheiro (2008) encontrou relatos sobre a existência 
de uma sociedade pautada em princípios cooperativistas datada de 1894 em Juiz de Fora, o 
que é anterior a cooperativa de Ouro Preto. Minas Gerais se destaca como um grande berço 
do cooperativismo Brasileiro. O livro, por ele mencionado, foi elaborado pelo Sistema de Mi-
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nas Gerais, e chama-se “O cooperativismo em Minas Gerais”.

O setor de crédito acompanhou a nova tendência cooperativa e, por iniciativa do Padre 
Jesuíta Theodor Amstad (1851 – 1938), suíço, a cooperativa de crédito do Brasil foi criada. 

Em 1902, o Padre, um engajado organizador social, concretizou a primeira cooperativa 
de crédito da América Latina, a “Caixa de Economia e empréstimo Amstad”, em Linha Impe-
rial, Município de Nova Petrópolis (RS).  No arcabouço de Marcos A. Pinheiro, já mencionado, 
o tipo estrutural dessa cooperativa é Raiffeisen, mesmo modelo que se disseminou no Rio 
Grande do Sul, com mais de 66 cooperativas. Em 2010, a lei 12.205 de 19 de Janeiro, conferiu 
a Nova Petrópolis, RS, o título de Capital Nacional do Cooperativismo, um importante reco-
nhecimento, tardio, como o de Rochdale.23

As influências de Luzzatti atravessaram o atlântico e inspiraram a criação da “Caixa 
Econômica de Empréstimo de Lajeado”, em 1906, no Rio Grande do Sul, primeira do tipo no 
Brasil. Segundo o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil em Santa Catarina (2012), 
hoje a cooperativa chama-se “Cooperativa de Crédito de Lajeado”.  As duas últimas refe-
rências também apontam o surgimento da provável primeira cooperativa central de coope-
rativas, a "União das Cooperativas Riograndense de Responsabilidade Ltda." que reuniu 
algumas cooperativas agrícolas da localidade.

O surgimento de várias cooperativas singulares acabou por gerar o anseio por uma or-
ganização mais centralizada. Não significa dizer que as cooperativas esperavam perder sua 
autonomia ou característica, mas sim se reunir para melhorar seu campo de visão, represen-
tatividade e trocar conhecimento. A “Federação dos Bancos Populares e Caixas Rurais do 
Brasil” foi constituída no Rio de Janeiro no início da década de 1920, essa federação repre-
senta a primeira experiência de aglutinação de cooperativas do Brasil. Em 1925, a “Central 
das Caixas Rurais da União Popular do Estado do Rio Grande do Sul” foi constituída, e como 
característica marcante, foi a primeira central dedicada as cooperativas de crédito do país.

3. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O Sistema Financeiro Nacional24 é regulado pela Constituição do Brasil (1988), e por um 
arcabouço de leis especialmente elaboradas para o mesmo. Em especial, destaca-se a lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que “Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências”. Em 
síntese, a lei aponta os órgãos essenciais para a economia brasileira, no tocante ao dinheiro 
e seus desdobramentos, delimitando temas e atribuindo poder regulamentador a alguns ór-
gãos.

Determinando os parâmetros principiológicos do Sistema Financeiro, a Constituição aca-
bou por recepcionar as leis à ela anteriores. Nota-se, em destaque, a inclusão, ou melhor, 
reafirmação das cooperativas de crédito como essencialmente participantes do Sistema.

O bom funcionamento de cada instituição financeira25 ou órgão atrelado ao sistema fi-

23 Rochdale é reconhecida como Capital Mundial das cooperativas.
24 Constituição Brasileira de 1988. Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desen-
volvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo 
as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capi-
tal estrangeiro nas instituições que o integram.
25 O funcionamento das Instituições financeiras está atrelado a autorização e acompanhamento do Banco Central e se 
tratando de instituições estrangeiras, de autorização do Estado.  As cooperativas de crédito, antes atreladas principal-
mente ao ministério da agricultura, passa a ser de responsabilidade do Banco Central, que passa a gerenciar a partir 
de 1964. As cooperativas de crédito estão inseridas no rol de instituições financeiras e é distintamente uma sociedade 
de pessoas, não de capital, que não busca lucro e é destinada a prestar serviços a seus associados.
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nanceiro é a garantia de estabilidade econômica e de um potencial crescimento do país. Fato 
recente, a crise financeira de 2008 foi combatida no Brasil, utilizando-se de recursos atrel-
dos ao direcionamento do Banco Central26 partindo principalmente do Conselho Monetário27. 
Dentre outras medidas adotadas pelo Brasil compreendem a redução de tributações, o apazi-
guamento das opiniões populares que geram especulação, a manutenção no preço da gasolina 
e outros produtos, o aumento na disponibilização de crédito, o controle da inflação, além do 
reforço nos programas sociais, que acabam por injetar dinheiro na economia local, tornando 
o mercado mais líquido.

4. EVOLUÇÃO JURÍDICA CONSTITUCIONAL

Não é segredo que a Constituição de 1988 trouxe mudanças significativas, se comparadas 
ao antigo Estado próximo. Porém no tocante ao cooperativismo a supra Carta não pode ser 
apontada como pioneira, não obstante seja a mais fomentadora.

As experiências Magnas do Brasil são antigas. A primeira, outorgada em 1824, não tra-
tou de nenhum assunto cooperativista. Nota-se que é anterior ao movimento originário de 
Rochdale de 1844.  (BRASIL, 1824)

A promulgada Constituição do Brasil (1891), também não menciona o tema. Relembran-
do, a primeira cooperativa, a de Ouro Preto (MG) em 1889, gota fundadora do mar coopera-
tivo brasileiro, não representou ainda uma carga de influência para ser postulada constitu-
cionalmente.

Promulgada, em 1934, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1934), não envere-
dou pelos caminhos do cooperativismo. Porém, um aspecto importante, para a época, foi a 
inclusão do inédito título “Da Ordem Econômica e Social” que remete ao intervencionismo 
aberto do Estado em uma esfera tipicamente privada.

Em 1937, a “polaca” foi outorgada. A Constituição do Brasil (1937) apelidada pelo pe-
jorativo retro, foi a primeira a tratar das cooperativas. No artigo dezesseis o “constituinte” 
Getúlio Vargas inseriu o assunto referente a competência legislativa privativa da União. 
Este artigo traz no inciso XIX a menção às cooperativas28 e instituições de economia popular. 
As cooperativas entre agricultores foram incluídas na alínea f do artigo dezoito para serem 
objetos de uma normatização especifica dos Estados da Federação em algumas hipóteses.

A Constituição do Brasil (1946), promulgada de 1946, fruto da redemocratização do País, 
deixou de trazer o tema. Não obstante esse esquecimento, os direitos democráticos a Ela ine-
rente possibilitam o verdadeiro desenvolvimento cooperativista, que tem como um de seus 

26 Primeiramente conhecido como o “Banco Central da República do Brasil”, a instituição Autárquica Federal foi reba-
tizada pelo Decreto-Lei nº 278, de 28 de fevereiro de 1967. Sua missão é “Assegurar a estabilidade do poder de compra 
da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente”. Em suma, a instituição é a responsável por emitir moeda, papel e 
metálica, fiscalizar as instituições financeira, executar as políticas monetárias, comportar as operações transacionarias 
dos bancos, além de outras atribuições, materializando assim as diretrizes do Conselho Monetário.
27 O Conselho Monetário Nacional é o responsável por observar as necessidades da economia brasileira e elaborar 
políticas da moeda e do crédito. O órgão é também o zelador do sistema, que deve visar o bom funcionamento das 
instituições financeira, apresentando formas de ações e utilização de recursos de maneira mais eficientes e também 
promovendo o aperfeiçoamento destas para que se tornem mais operativas e possam movimentar de maneira ágil os 
recursos e pagamentos no país. Com relação as políticas internacionais, o conselho é responsável por regular o valor 
externo da moeda, visando o melhor interesse do Brasil, ademais, coordena a cúpula financeira brasileira, seguindo as 
diretrizes do presidente e as determinações legais.
28 Constituição dos Estados Unidos do Brasil (10 de novembro de 1937) Art 16 - Compete privativamente à União o 
poder de legislar sobre as seguintes matérias:  XIX - as cooperativas e instituições destinadas a recolher e a empregar a 
economia popular;  Art 18 - Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal 
sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não dispensem ou dimi-
nuam es exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta regule, sobre os seguintes assuntos: f) 
crédito agrícola, incluídas as cooperativas entre agricultores;
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princípios o da gestão democrática, que significa mais do que um voto por cabeça, é a repre-
sentação da valorização humana acima do capital.

O já referido antigo Estado próximo surgiu em 1967, fruto de uma Constituição outorga-
da. A vertente cooperativa não foi abordada e, nesta época, os Direitos e Garantias Funda-
mentais, para alguns, só existiam no papel. As emendas constitucionais moldaram o Estado 
para atender os anseios militares. Cabe frisar que sem as efetivas liberdades não é possível 
visualizar a democracia. (BRASIL, 1967)

Na vil manjedoura nasce a Constituição Cidadã. Com ampla participação popular e uma 
efetiva valorização das liberdades, a Carta de 1988 trouxe, em seu arcabouço, uma ampla 
forma de estimular as cooperativas e a filosofia cooperativista.

Como um Direito Fundamental, a Lei Maior de 88 tratou da liberdade de associação, 
sendo que a constituição de uma cooperativa é livre e sem interferência estatal em seu fun-
cionamento, logicamente dentro dos parâmetros legais. Uma outra característica é o trata-
mento tributário diferenciado ao ato cooperativo. O incentivo às cooperativas garimpeiras é 
outra marca de valorização e de instigação ao cooperativismo. As Cooperativas de Crédito 
foram marcantemente incluídas como uma das partes do Sistema Financeiro Nacional, que 
tem como finalidade o desenvolvimento equilibrado do País e a serviço aos interesses da co-
letividade. (BRASIL, 1988)

Um Estado fundado por princípios como o da dignidade da pessoa humana, dos valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e da cidadania, não poderia deixar de abordar o tema 
das cooperativas. Elas são intimamente ligadas com estes princípios, inclusive nos objetivos 
fundamentais da República, quais sejam a construção de uma sociedade livre, justa e solidá-
ria, além do desenvolvimento nacional.

5. FUNÇÃO SOCIAL

A função social não pode ser vista apenas como utilitarista. Dentro de um Estado De-
mocrático de Direito, as instituições devem ter o papel principal de trazer oportunidades 
igualitárias de crescimento, cabe frisar, para todos.

A utilidade de uma entidade está na contraprestação fornecida pela mesma aos associa-
dos ou administrados. A disponibilização de crédito, por exemplo, em uma visão puramente 
utilitarista, serve para propiciar a realização de um desejo, como viajar ou de abrir um negó-
cio, de sobreviver no mercado ou fazer as compras para a casa. Nesta mentalidade, o crédito 
se torna o centro, a realização do desejo, um fim.

Trazendo para uma visão democrática das instituições, percebe-se que a disponibilização 
do crédito é mais importante do que o crédito em si. A Carta Magna de 88 frisa a participa-
ção das cooperativas de crédito como uma fonte do desenvolvimento financeiro equilibrado 
do país. Isto significa que as cooperativas de crédito são mais do que fontes creditícias, elas 
envolvem e movimentam o mercado de uma forma importante. A oportunidade de receber 
crédito gera uma válvula de escape de um sistema bancário já estruturado para prender cada 
vez mais quem o utiliza.

Levando em consideração a utilidade e a função democrática das cooperativas de crédi-
to, é possível vislumbrar a sua atuação no mercado. Verificar se as cooperativas de crédito 
cumprem sua função social é uma tarefa que reunirá dados de diversas fontes. Nem sempre, 
como será apresentado, as cooperativas são mais vantajosas no sentido financeiro; porém, 
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toda sua estruturação social, de investimento na comunidade e de crescimento mútuo somam 
para definir a sua função social.

6. OBSERVAÇÕES SOBRE A CRISE ECONÔMICA DE 2008

Não é segredo que a crise que se iniciou nos Estados Unidos se desdobrou atingindo os 
setores da economia no Brasil, principalmente no que se refere à questão de exportação. De 
acordo com o Banco Central do Brasil, a crise internacional, desencadeada em 2008, levou 
a deterioração dos indicadores de solvência dos bancos, o que, por fim, exigiu dos governos 
medidas em escala macro para conter a crise. Sem liquidez no mercado, o Banco Central do 
Brasil, por exemplo, modificou a exigibilidade do recolhimento dos depósitos compulsórios 
e, posteriormente, direcionou os recursos para os pequenos e médios bancos (BANCO CEN-
TRAL DO BRASIL, 2013).

O Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas Gerais (2010), em seu livro come-
morativo de 40 anos, apontou os efeitos da estendida crise e consequente a modificação no 
mercado. Em 2009, o cooperativismo observou uma redução de 0,26% em seu faturamento, 
este dado representa uma estruturação reforçada das cooperativas perante a crise, se com-
parado a outras empresas. A maior porcentagem de redução foi verificada nas exportações, 
que girou em trono de 9,5%, índice aparentemente alto, mas não perto dos 22,71% de queda 
registrada em todos os outros setores do Brasil. Em 2009, o ramo creditício cooperativo cres-
ceu 8,76% em seu corpo social, o que demonstra a confiabilidade do mesmo. 

É possível afirmar que as cooperativas são bem estáveis, o que representou um suporte 
para os nacionais que temiam as condições das empresas em meio à crise. O presidente do 
Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas Gerais, Ronaldo Scucato, na referência 
anterior, aponta que é patente à otimização de recursos utilizados pelas cooperativas para 
se tornarem mais competitivas no mercado. O viés humano que envolve as cooperativas aca-
ba criando uma estabilidade financeira maior do que nas empresas em que só o capital é o 
centro.

O cenário econômico não é mais o mesmo, é novo. E como é de se esperar, o Governo Fede-
ral utilizou-se de medidas diversas para conter ou minimizar os efeitos da crise e trazer mais 
liquidez para o mercado. A diminuição dos impostos foi apenas uma medida para isto, outras 
ações como a desoneração na folha de pagamento, a redução dos juros e a conscientização 
popular foram amplamente utilizadas para amansar o novo mercado.

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (2013) traz mais detalhes sobre as me-
didas tomadas pelo Estado e pelas cooperativas. A redução do IPI e do IOF foram as mais 
expressivas e mais duradouras. Os cortes nas taxas de juros acompanharam a redução do 
Banco Central, que foi sentida a partir de 2011. A mídia foi utilizada para divulgar os cortes 
nos juros, primeiramente o Banco do Brasil, depois a Caixa Econômica Federal e depois os 
outros bancos. Mas a grande disponibilização do crédito fez com que o endividamento do 
brasileiro aumentasse.

O Sistema de Cooperativas ainda aponta que as cooperativas de crédito começaram a 
modificar sua atuação no mercado, ao diminuir “a dependência da intermediação financeira 
para suprir os custos de funcionamento.”

Esse novo modelo inclui a redução racional dos custos, união com outras cooperati-
vas e a centralização de atividades nas entidades de segundo e terceiro grau. Outro 
fator que vem transformando o cenário cooperativista de crédito é a adoção de me-
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didas para fortalecer a cultura de negócios, que envolve a ampliação e diversificação 
do portifólio de produtos e serviços como forma de agregar competitividade, ampliar 
as receitas e, consequentemente, aumentar os resultados anuais. (SISTEMA DE 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL, 2012)

7. CLIENTE VERSUS COOPERADO

A sociedade de capital é formada em torno do investimento feito pelos associados. A 
pecúnia tem o palco principal e tudo é estruturado para maximizar o resultado, o produto 
resultante da sociedade deve sair o lucro. As cooperativas não objetivam o lucro diretamente, 
mas como o resto de toda sua grande atividade, por isso o lucro é chamado de sobra. A pessoa 
é o centro formador desta sociedade e sua principal função é a prestação de serviços para o 
associado.

A expressão cliente é utilizada para se referir às pessoas atendidas pela sociedade em-
presaria, no caso deste trabalho. Este não possui direito a voto nem mesmo a direção da socie-
dade. Os investidores se preocupam com isso, tomam decisões, escolhem produtos, se colocam 
no mercado e, tudo isso, busca o máximo de clientes para o máximo de lucro.

O cliente ainda não precisa se preocupar com os produtos. O regime capitalista, hoje 
apresentado, não permite a escolha em si: o cliente faz a opção por um pacote pronto, uma 
cor pré-definida o que ele “precisar” dentro do que é oferecido para ele. A ilusão da escolha, 
boa ou ruim, concede apenas uma saída: buscar outra empresa que forneça produtos mais 
adequados às condições financeiras do cliente. A concorrência fica encarregada de regular o 
mercado pela a lei da oferta e da procura e do menor preço. Apesar do sistema ser benéfico 
ao cliente, normalmente é deturpado pelos carteis e trustes, acobertados pela falsa diferença 
nos preços.

O cooperado, dono da cooperativa, tem uma grande responsabilidade nas mãos. Muitas 
cooperativas possuem dirigente competentes, com visão de mercado e disposição para o tra-
balho cooperativo. Entretanto, as decisões importantes das cooperativas ficam a cargo do 
cooperado. A escolha pré-definida dos clientes não é uma realidade para o cooperado, que 
deve criar seu produto de acordo com suas necessidades, observando o mercado e os reflexos 
das ações para o patrimônio de todos. 

O compromisso com a cooperativa significa a subsistência da mesma. Sobras e prejuízos 
podem ser suportados pelos cooperativados, o que traz uma maior apreensão nas tomadas de 
decisão. Por não objetivar o lucro, as sociedades cooperativas possuem um diferencial tribu-
tário, mas a simplificação e a aplicação consciente de investimentos se tornam fundamentais 
para as cooperativas e isso estão intimamente ligados às decisões dos cooperados.

O compromisso da empresa é com o lucro, o cliente é seu meio. A cooperativa tem o 
compromisso com a pessoa do associado, as lucro é literalmente a sobra. Estas duas frases 
resumem a dicotomia dono e cliente das cooperativas e das instituições financeiras.

8. DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO NO BRASIL

Passa-se a apresentar a atuação das cooperativas de crédito frente as mudanças de mer-
cado, bem como a modificação estrutural e numérica que estas instituições tem passado. 
Analisa-se primeiro o aspecto nacional e, posteriormente, o foco nas cooperativas de Minas 
Gerais.



COLETÂNEA DE ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Página 34

Em um aspecto geográfico, o cooperativismo de crédito não é uma exclusividade mineira, 
mas, infelizmente, parece ser um privilégio do sul e do sudeste do Brasil. Na distribuição 
das cooperativas de crédito é gritante a diferença entre a concentração das cooperativas de 
crédito no Brasil no território brasileiro (ANNIBAL 2010).

O Centro-Oeste e a região Norte são as que menos apresentam cooperativas de crédito. 
O Nordeste segue com poucas dentro dos aspectos de representatividade do produto interno 
bruto PIB nacional. Entretanto, este dado não é novidade, haja vista a circulação financeira 
abundante nos Estados de maior concentração no número de cooperativas. Segundo notícias, 
o Sudeste representa mais de 50% do PIB nacional, o Sul representa 16%, o Norte 5%, o 
Nordeste 13%, o Centro-Oeste 9%, todos aproximadamente (UNIVERSO ON LINE, 2013).

O Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas Gerais disponibiliza anuários com 
informações sobre o cooperativismo nacional e local. Na leitura e interpretação dos mesmo, 
extrai-se os dados para a verificação da movimentação quantitativa destas instituições. 

No Brasil, o número de cooperativas vem diminuindo, mas com um viés estabilizante 
a partir de 2011. O auge de mil cento e quarenta e oito cooperativas de crédito atingido em 
2007 não foi duradouro. Nos anos seguintes, acompanhando a tendência do cooperativismo 
lato sensu, as instituições de crédito supra iniciaram a sua retração numérica, como demons-
trada. A diminuição no número de cooperativas acabou por influenciar positivamente para a 
solidez das cooperativas em meio à crise.

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Confederação (SICOOB), pela autoria 
de Melo Sobrinho, Meinen e Soares (2013), em sua publicação sobre a evolução do sistema 
cooperativista de crédito brasileiro, adverte que nem tudo são flores no mercado para as 
cooperativas de crédito. Aponta-se trinta e duas incorporações entre cooperativas no ano 
de 2012, mas adverte que sessenta e duas tiveram suas autorizações canceladas e trinta se 
findaram por motivos diversos.

A Confederação apresenta o ajuste do sistema como uma realidade. A redução das coope-
rativas não significam, entretanto, a redução nos atendimentos ou abrangência das coopera-
tivas de crédito, que criam pontos de atendimentos para guarnecer seus cooperados. Ao con-
trário da diminuição, os pontos de atendimento somaram mais de 3.720, 6,4% de crescimento 
em relação a 2011. Essa reformulação representa mais solidez no mercado a um menor custo.

O crescimento do número de cooperados é visível, apesar do número de instituições estar 
diminuindo. O crescimento do espírito e do conhecimento da filosofia cooperativista repre-
senta um ganho social acentuado no tocante ao controle financeiro e educação econômica. As 
taxas mais acessíveis e o compromisso com a gestão limpa e aberta levam o associado a se 
inteirar melhor sobre os assuntos cooperativistas.

A criação de empregos nas instituições cooperativas, com altos e baixos, começa a tomar 
folego após alguns reflexos da crise. Sabidamente, o reflexo do fechamento de cooperativas, 
as fusões e dissoluções acarretam na diminuição da oferta de emprego, porém, já verifica-se 
uma recuperação no ano de 2012, no mesmo patamar do ano antes da crise, em 2008.

9. DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO EM MINAS GERAIS

Minas Gerais é um grande farol do cooperativismo Brasileiro, exemplo em desenvolvi-
mento e investimentos. É importante descrever a entrevista direcionada ao Presidente do 
Sistema do Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas Gerais, Dr. Ronaldo Scucato, 
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no dia 27 de janeiro de 2014. Sobre a estabilidade das cooperativa em Minas Gerai nos tem-
pos de crise, Presidente respondeu que: “Sim, sem dúvida". Em 2008, ápice da crise econô-
mica mundial, as cooperativas se mantiveram fortes. Em Minas Gerais, foi possível perceber 
que, assim como todos os setores econômicos do mundo, as cooperativas foram afetadas, mas 
tiveram uma pequena queda de 1% em relação à movimentação anual anterior. Porém, em 
alguns ramos como o crédito e saúde, houve ampliação do quadro de associados e emprega-
das, enquanto muitas empresas estavam demitindo. Em 2009, o cooperativismo mineiro de-
monstrou mais uma vez seu potencial e registrou aumento de 2,5% no número de associados 
e de 13,7% no número de empregados, enquanto a movimentação econômica cresceu 14%. A 
credibilidade do setor no pós-crise só fez aumentar e hoje as cooperativas mineiras gozam de 
muita estabilidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico 
do Estado.”

Efetivamente, o número de cooperativas de crédito vem se mantendo estável, na faixa de 
200 cooperativas, segundo anuário do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais (2014). Especialmente em Minas, algumas cooperativas se fundiram ou foram 
incorporadas por outras maiores, o que também justifica tal declínio, como já apresentado. 

A participação econômica das cooperativas de crédito vem crescendo de forma importan-
te. Antes da estendida crise, em 2007, o resultado foi de R$ 4,9 milhões, no despertar da crise, 
diminuiu a participação para R$ 4,3 milhões. O ano de 2012 já se apresentou como um gran-
de salto de crescimento do cooperativismo de crédito para R$ 13,3 milhões. (SINDICATO E 
ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2014)

O Sr. Presidente da OCEMG, Ronaldo Scucato, em entrevista sobre a atuação das coo-
perativas de crédito, foi questionado sobre como as cooperativas de Crédito tem conseguido 
se adequado às novas exigências e dificuldades do mercado mineiro? O Presidente respondeu 
que, “as cooperativas de crédito são instituições muito bem regulamentadas e fiscalizadas. 
Apresentam uma estrutura adequada de atendimento a todos os parâmetros legais e de mer-
cado, com o diferencial de ter a confiança de seus associados em relação à qualidade dos 
serviços prestados, facilidade no atendimento, as melhores condições financeiras, visto que 
elas captam no mercado pagando mais e emprestam cobrando menos, tudo isso contribuiu 
ao longo dos anos para o fortalecimento do segmento. A atuação das centrais de crédito e as 
aglutinações também sinalizam que as cooperativas estão alinhadas com uma tendência de 
mercado importante para ganhos em escala, com redução de custos operacionais.”

10. ADEQUAÇÃO E VANTAGEM DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

As cooperativas se mostram adequadas ao novo contexto econômico. Não significa dizer 
que elas oferecem as melhores condições do mercado ou que despejam crédito e produtos em 
seus associados. Ao contrário, as adequações e vantagem advêm da própria estrutura coope-
rativista. Com a possibilidade de autogestão, as cooperativas podem definir seus rumos e se 
moldar as necessidades dos cooperados de uma maneira ímpar.

A vantagem está no oferecimento de crédito a uma condição menor de taxas, do que, 
normalmente, o cooperado está sujeito no mercado, dentro das possibilidades da cooperativa. 
Em entrevista na SICOOB NOSSACOOP, a Coordenadora do Posto Avançado relatou que os 
requisitos para a contratação de empréstimos pessoais ficaram mais exigentes no decorrer 
destes anos. Outra afirmação é que a cooperativa possui uma participação relativamente boa 
dos associados, que se interessam pelas assembleias e companhas que a cooperativa oferece. 
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A participação nas assembleias reflete na ação da cooperativa. Se a cooperativa tem 
uma boa liquidez, a liberação de crédito é mais simplificada. À medida que as dificuldades 
financeiras se instalam, as cooperativas tomam providencias para se manterem sólidas, evi-
dentemente.

A pesquisa de campo elaborada em 2013/2014 e bibliográfica centralizada nas informa-
ções disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil (2014), foi possível a comparação nas 
taxas praticadas pelas cooperativas e bancos convencionais. Primeiramente optou-se pela 
comparação nas taxas de cheque especial, possível de ser visualizada no Gráfico 1- Com-
parativo de taxas de cheque especial. Nem todas as cooperativas trabalham com esse tipo 
de produto, entretanto, mesmo com poucos representantes, estas ainda prestam um serviço 
relativamente mais barato do que os bancos privados propriamente ditos.

A constatação é evidente, as cooperativas aparecem na frente. O cheque especial especi-
ficamente é um produto mais caro se comparado ao empréstimo pessoal, como será demons-
trado no “Gráfico 2- Demonstrativo taxa de juros para crédito pessoal”. Os bancos governa-
mentais vêm em segundo plano, com tarifas razoáveis, seguidos de outras cooperativas. O 
final da tabela claramente aponta os bancos privados com os valores mais elevados. Esta de-
monstração deixa claro que as cooperativas são bem vantajosas para seus cooperados no que 
se refere ao cheque especial. A função social, atrelada ao utilitarismo está bem empregada, 
pois efetivamente as cooperativas oferecem boas taxas para seus associados. 

Em meio à pesquisa surgiram empecilhos, algumas cooperativas se negam a oferecer in-
formações aos não cooperados, entretanto, na medida do possível, o Gráfico 2- Demonstrativo 
taxa de juros para crédito pessoal, transmite bem a representação de um empréstimo quando 
adquiridos nas cooperativas e nos bancos. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo 
informal e junto ao o Banco Central (2014), além das referências das cooperativas do gráfico 
anterior e também: CREDER- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores 
da COOPEDER - LTDA (2014), a COOPECREMT-UFMG Cooperativa de Economia e Crédi-
to Mútuo dos Trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais (2014)
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É certo, um empréstimo de 5 mil reais dividido em 12 meses é menos oneroso nas coope-
rativas do que nos bancos, inclusive nos públicos. Cabe ressaltar que o desconto em folha de 
pagamento é o meio mais comum de se garantir o pagamento do empréstimo, esta forma de 
cobrança é a mais utilizada nas cooperativas.

Evidencia-se a função democrática das cooperativas, o oferecimento de crédito a baixo 
custo dá a opção para o cooperado optar e sair de juros abusivos ou “confiscatórios” realizados 
por algumas instituições. As cooperativas continuam mais vantajosas mesmo com todas as 
alterações de mercado que se sucederam. Outra constatação é o da manutenção nas taxas. 
Muitas cooperativas alteraram suas tarifas antes de 2012, e vem mantendo até 2014.

11. SUSTENTABILIDADE DO COOPERATIVISMO

Os aspetos mutualistas das cooperativas trazem em sua estruturação a sustentabilida-
de. Observada no ramo creditício, a sustentabilidade pode ser vista como a perpetuação da 
fonte financeira e de crédito a baixo custo para o associado. Estende-se à sociedade os bene-
fícios da vida prolongada das cooperativas de crédito, pois a injeção de dinheiro no mercado 
traz liquidez para a economia, propiciando a evolução e crescimento da comunidade local. 
Como um efeito cascata, a atuação consciente das cooperativas não traz um resultado posi-
tivo apenas dos cooperados, mas sim para sua estrutura familiar e para a comunidade, além 
da geração de receita para os Entes Federado. 

A dinâmica financeira gerada por outras cooperativas é tão importante quando a liquidez 
resultante da disponibilização de crédito. A propiciação de negócios, que seriam infrutíferos 
individualmente, acrescenta na vida do pequeno produtor, gera renda e movimenta a eco-
nomia local. Uma movimentada economia local torna o ambiente propício para a criação de 
cooperativas de crédito, que por sua vez traz mais crédito e desenvolvimento para todos os 
novos investidores. O círculo virtuoso e sustentável apresentado é uma hipótese plausível de 
atuação das cooperativas.

Associado ao tema sustentabilidade cabe destacar o que Schneider, citado por Cristina 
Caetano de Aguiar (2012), que traz aspectos visíveis para definir se uma empresa age de for-
ma sustentável. A primeira é a contribuição para um desenvolvimento econômico eficiente, 
adequado à realidade local. O segundo está relacionado à cidadania, com o progresso social 
justo e equitativo. E em terceiro a preservação ambiental.

O primeiro é intrínseco ao cooperativismo, por ter como objetivo o crescimento mútuo dos 
cooperados, a renda não é concentrada, ao contrário, a “empresa” cooperativa atende de uma 
forma mais abrangente os associados. Quanto mais pessoas são beneficiadas com o coopera-
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tivismo, mais reflexos se apresentam para a comunidade local.

Quando o investimento na comunidade é observado, cresce também a capacidade de com-
preensão do mundo. A percepção política se torna mais ativa, os investimentos começam a 
aparecer, o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano sobe e abrem-se mais oportunidades 
para os cidadãos locais e investimento no meio ambiente também pode ser observado. Em 
2012, as cooperativas mineiras investiram mais de R$ 80 milhões nas comunidades e no meio 
ambiente (SINDICATO E ORGANIZAÇÃO, Anuário 2014).

Cabe ressaltar que o investimento, propriamente dito não leva a cooperativa a ser sus-
tentável ou social. Reverter as sobras para a comunidade e o meio ambiente é uma forma de 
divulgar o cooperativismo e preservar a fonte de renda dos próprios cooperados. O pensamen-
to conservador é que traduz os aspectos de sustentabilidade, o ganho a um custo adequado. 
Ganhar a qualquer custo é o pensamento do individualista, muitas vezes intitulado capita-
lista selvagem, o que degrada a própria fonte do lucro. Por trazes esse aspecto de perpetua-
ção sustentável, as cooperativas estão um passo à frente das empresas comuns, a vivência 
cooperativa é benéfica para o cooperado e para a comunidade, o cooperativismo ganha, pois 
assim ele é propagado.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil, um País Democrático de Direito, necessita dos meios normativos para se mover. 
Para estruturar e solidificar o cooperativismo, não poderia ser diferente. A evolução legisla-
tiva é fundamental para que as cooperativas ganhem uma base jurídica adequada para sua 
propagação.

As instituições tratadas pelo presente trabalho possuem um arcabouço histórico primo-
roso. Em pouco tempo, as cooperativas se difundiram e, assim, levam a filosofia da ajuda 
mútua, da intercooperação e do respeito ao ser humano. Sua representação política tem um 
papel fundamental para que os pensamentos cooperativistas sejam refletidos nas normas e 
no tratamento Estatal para com as cooperativas.

As cooperativas nasceram independentes de qualquer legislação. O cooperativismo é um 
verdadeiro movimento social que se justifica pela necessidade do desenvolvimento comum. 
Em meio às crises, o mutualismo se apresenta como um suporte. As instituições, portanto, 
acabam se tornando essenciais para a prestação de um serviço de maneira diferenciada aos 
cooperados. Apesar de sua autonomia existencial, o todo legislativo é importante para trazer 
segurança jurídica aos atos cooperativos e, mais que isso, resguardar o fomento a essas es-
peciais entidades.

Efetivamente, na busca por sua função social, as instituições mutualistas conseguem 
fornecer crédito a um preço acessível aos cooperados e, com isso, auxiliam na diminuição da 
exploração das taxas abusivas praticadas por alguns bancos. O círculo virtuoso gerado, pelas 
cooperativas de crédito, traz para o país uma forma democrática de se adquirir, empregar e 
administrar o dinheiro, base da economia capitalista.

A associação demanda conhecimento e a sua manutenção depende de comprometimen-
to. Criar uma cooperativa esperando crédito fácil, não deve ser o objetivo do cooperado. O 
nascimento de uma instituição de crédito cooperativa é relativamente trabalhoso, depende 
da busca por uma ligação societária mais forte do que o capital. O vínculo humano, base das 
cooperativas, é o que garante a perpetuação desta filosofia. Por isto, busca-se o crescimento 
mútuo. O investimento do tempo para a manutenção da cooperativa é revertido para o coo-
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perado em forma de comunhão interpessoal e aprendizado mútuo para gerir suas finanças. 
Relacionado propriamente ao serviço prestado, o crédito é facilitado e os produtos tipicamen-
te bancários são oferecidos de maneira diferenciada, adaptados à realidade dos associados.

Para a sociedade, o comprometimento do cooperado significa solidez. Inteirados da boa 
gestão, o cooperado se esforça para honrar suas dívidas, participar das assembleias e con-
tinuar confiando seu dinheiro à instituição; assim, a cooperativa consegue se manter. A má 
gestão é, portanto, uma semente maligna que destrói a cooperativa se não extirpada. Sem a 
confiança na boa administração, os usuários retiram seu dinheiro e o ciclo financeiro é que-
brado.  Esta situação leva a cooperativa ao colapso e traz prejuízo para os cooperados.

Cabe ressaltar que o investimento propriamente dito não leva a cooperativa a ser susten-
tável ou social. Reverter as sobras para a comunidade e o meio ambiente é uma forma de di-
vulgar o cooperativismo e preservar a fonte de renda dos próprios cooperados. O pensamento 
conservador é que traduz os aspectos de sustentabilidade, o ganho a um custo adequado. Por 
trazer esse aspecto de perpetuação sustentável, as cooperativas estão um passo à frente das 
instituições financeiras comuns. A vivencia cooperativa é benéfica para o cooperado e para a 
comunidade, o cooperativismo ganha, pois, assim, ele é propagado.

Conclui-se que as cooperativas possuem um lugar fundamental no Sistema Financeiro 
Nacional e distintamente na vida do indivíduo. Conviver e se comprometer com outro ser 
humano é essencial em todos os aspectos. A filosofia cooperativista ajuda a pessoa a compre-
ender que o outro é um sujeito de direito e que fazer a sua parte é essencial para o funcio-
namento do todo. Assim, a cooperativa exerce sua função social dentro do novo contexto de 
mercado. Estas instituições fomentam a solidificação das relações humanas acima do capital, 
com o objetivo de melhorar mutuamente preservando a singularidade do ser.
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CAPÍTULO III

DIREITO PENAL DO INIMIGO EM FACE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
RESGUARDADOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA

“QUEM É O INIMIGO?

QUEM É VOCÊ?

NOS DEFENDEMOS TANTO, TANTO SEM SABER

POR QUE LUTAR.” 

(RENATO RUSSO E MARCELO BONFÁ)

1. A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA.

Decorridos mais de vinte e seis anos da promulgação da Constituição da República de 
1988, inúmeros ainda são os desafios que se apresentam ao denominado Estado Democrático 
de Direito, mormente diante de um sistema punitivo, cada vez mais volúvel aos discursos da 
ideologia de uma sociedade do risco (LEMOS; SILVA, 2012).

Discursos de intolerância, influenciados pela tendência norte-americana do chamado Di-
reito Penal de Defesa Social, bombardeiam os noticiários e a mídia de forma geral. Nesse 
contexto, narrativas messiânicas de urgência e emergência são comuns:

era um momento em que o povo carioca havia deixado sua alegria de lado. Os tra-
ficantes estavam impondo sua política de terror e a cidade estava em pânico. Algo 
precisava ser feito, com a maior urgência possível. As principais vias de acesso à 
cidade eram, frequentemente, interditadas por esses traficantes, que interrompiam 
o trânsito, fazendo com que os ônibus ocupassem todas as vias, ou mesmo parando 
abruptamente os carros que faziam parte do “bonde”, e, a partir daí, procuravam, 
no trânsito, inicialmente, policiais, a fim de matá-los, além de praticar os roubos 
costumeiros(GRECO; MONTEIRO; BETINI, 2014 p.18).

Midiaticamente propaladas a instabilidade social e o medo, presenciamos respostas es-
tatais prematuras e de caráter emergencial que trazem consequências em todo o sistema 
jurídico-penal. Ignorando o Direito Penal enquanto remédio último (ratio estrema), e em 
flagrante desrespeito a seu caráter fragmentário (LUISI, 1991), muitas são as “soluções”, 
importadas sem maiores reflexões ou filtragens de cunho constitucional, a exemplo do deno-
minado Direito Penal do Inimigo. 

Desse modo, nos deparamos com a adoção do critério preventivo _estigmatizador de de-
terminados agentes, de determinadas modalidades de crimes_ delimitando, assim, uma se-
gregação entre os chamados "cidadãos do bem e os cidadãos do mal”(LEMOS; SILVA, 2012 p. 
416); entre os indivíduos perigosos e os indivíduos a serem protegidos do perigo. Tal fenôme-
no – é facilmente compreendido pelo público, que tawwmbém passa a adotá-lo criando, por 
vezes, um verdadeiro clamor social por repressão mais severa a certos tipos de criminalidade 
(LEMOS; SILVA, 2012). 
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Não se considera o risco de se atropelar as conquistas do progressivo processo de constru-
ção democrático pela mitigação, e até mesmo revogação, de direitos e garantias fundamen-
tais típicos do Estado Democrático de Direito.

2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS DIREITOS E GARANTIAS FUN-
DAMENTAIS:

Dentre tantos desafios na seara penal, verificamos que o modelo de democracia adequado 
deve se sobrepor a democracia formal, alcançando assim, o status de uma democracia mate-
rial, respeitando e efetivando os direitos fundamentais de forma garantidora (MORAIS DA 
ROSA, 2005). 

Gilmar Ferreira Mendes indica que a dimensão principiológica do Estado Democrático 
de Direito surge como superconceito incorporando e, ao mesmo tempo, superando o Estado 
Liberal e o Estado Social enquanto forma institucionalizada do exercício de poder juridica-
mente organizado, e legitimado pela democracia popular, justamente como forma de coibir o 
exercício das funções do Estado de forma arbitrária em face do indivíduo:

Em que pesem pequenas variações semânticas em torno desse núcleo essencial, en-
tende-se como Estado Democrático de Direito a organização política em que o poder 
emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos 
em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, 
para o exercício de mandatos periódicos, como proclama, entre outras, a Constitui-
ção brasileira. Mais ainda, já agora no plano das relações concretas entre o Poder 
e o indivíduo, considera-se democrático aquele Estado de Direito que se empenha 
em assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e 
políticos, mas também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem 
os quais de nada valeria a solene proclamação daqueles direitos. (MENDES; COE-
LHO; BRANCO. 2010 p. 213)

Verifica-se que o poder soberano do povo deve ser legitimado pelo Processo Constitucio-
nal, sendo esse indispensável garantidor dos direitos fundamentais por intermédio de um 
modelo constitucionalmente adequado na estrutura principiológica do Estado Democrático 
de Direito, de forma isonômica e igualitária. 

E não somente pelo fato dos direitos fundamentais gozarem desse status constitucional 
que deverão ser preservados, mas, sobretudo, porque a devida e cogente observância pelo 
Poder Público e pelos particulares a tais direitos devem decorrer do respeito à conquista 
histórica de formação política e jurídica dos Estados _ sem se olvidar, por exemplo, que a ino-
bservância desses princípios resultou nas atrocidades dos campos de concentração nazistas 
onde todos os direitos fundamentais foram suspensos (AGAMBEN, 2008).

A tutela da ordem democrática emerge da própria Constituição enquanto escudo pro-
tetivo contra qualquer tipo não legitimado (desvinculado) de poder. Tal proteção se efetiva 
por intermédio de uma jurisdição constitucional de caráter emancipatório onde o povo, pelo 
exercício do Processo Constitucional, garante seus direitos fundamentais. 

A própria Constituição de 1988 estabeleceu direitos fundamentais de natureza penal e 
processual penal que, a rigor, devem ser ampliados, aplicados e reconhecidos em todas as 
áreas do direito. A própria definição de um fato típico deverá ser processualizada em obser-
vância ao estado de inocência do indivíduo (OMMATI, 2015).
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Nesse sentido, pertinente reflexão de Medauar Ommati de que a observância de direitos 
e garantias fundamentais, para além do Direito Penal, deve, também, se estender ao que 
Nilo Batista (BATISTA, 2002) chama de sistema penal, alcançando as atividades policiais, 
judiciárias e penitenciárias.

Desse modo, as implementações de institutos jurídicos no sistema penal brasileiro de 
forma abrupta - sobretudo por lidar com a liberdade e a dignidade das pessoas - trás efeitos 
catastróficos e irreversíveis, sendo tais ondas reformistas transformadas em verdadeiras al-
quimias jurídicas (LOPES JÚNIOR, 2010).

Assim reconhecidos os direitos fundamentais enquanto princípios ou argumentos de 
princípios (OMMATI, 2015), a análise de um Direito Penal capaz de mitigar tal estrutura 
não merece respaldo em nosso sistema pátrio. 

3. O DIREITO PENAL DO INIMIGO

Direito Penal do inimigo (feindstrafrecht) é uma teoria desenvolvida pelo alemão Gün-
ther Jakobs, professor penalista da Universidade de Bonn. Segundo Jakobs, o funcionalismo 
sistêmico (radical) sustenta que o Direito Penal tem a função primordial de proteger a norma 
(e só indiretamente tutelar os bens jurídicos mais fundamentais). 

Forjado na Berlim da segunda metade da década de 90, o denominado Direito Penal do 
Inimigo (repressivo) se contrapõe ao Direito Penal do Cidadão (garantidor) diferenciando 
duas categorias básicas de seres humanos. 

O Direito Penal do Inimigo releva princípios fundamentais da dignidade humana, de-
clarando verdadeiro “estado de guerra” ao eleito, que passa a ser considerado em relação de 
antagonismo com o Estado: passa a ser o inimigo. 

Para tanto, Jakobs atribui ao Processo Penal o exercício instrumental da função persecu-
tória, enquanto ferramenta adequada de combate ao inimigo mencionando, mesmo, que "as 
regras mais extremas do processo penal do inimigo se dirigem à eliminação de riscos terroris-
tas"(JAKOBS; MELIÁ, 2010. p. 38), suprimindo e mitigando direitos e garantias individuais 
fundamentais. 

Sustentando a existência de duas modalidades de Direito Penal, Günther Jakobs as sub-
divide em Direito Penal do inimigo, que se arma na proteção a bens jurídicos e, por sua vez, o 
Direito Penal do cidadão que aperfeiçoa os aspectos de liberdade individual, entendendo que 
o cidadão não se afastou do Estado e, portando, merece uma persecução mais branda. 

Isso se deve ao fato de que as ações do inimigo sempre atentam contra o bem jurídico elei-
to, “legitimando” o Estado a reagir de forma enérgica, ainda que, tais atos sejam meramente 
preparatórios, antecipando o Direito Penal à prática do delito. 

Desse modo o Direito Penal, assim como ocorreu na Alemanha do Partido Nacional So-
cialista de Hitler, deixa de ser um Direito Penal do fato – respaldado no princípio da culpabi-
lidade – e passa a “reagir” ao autor (Direito Penal do Autor) apenas divergindo, na teoria de 
Jakobs, quanto à nomenclatura de seu target, aqui chamado de inimigo.

Jakobs ressalta o efeito de segurança da pena na medida em que a paz e a tranquilidade, 
ainda que transitórias na sociedade sejam obtidas por meio do cárcere das não- pessoas, sob 
a falaciosa premissa de que preso, o inimigo é anulado e não pode delinquir, sendo que “[...] a 
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pena não só significa algo, mas produz fisicamente algo. Assim, por exemplo, o preso não pode 
cometer delitos fora da penitenciária: uma prevenção especial segura durante o lapso efetivo 
da pena privativa de liberdade (JAKOBS; MELIÁ, 2010. p. 22)."

Contextualizado na vertente de um Direito Penal do Inimigo, verifica-se que o Processo 
Penal passa a servir de instrumento na aplicação de penas eminentemente exemplares e sem 
proporcionalidade com o fato cometido, aniquilando toda estrutura constitucional principio-
lógica.

Uma vez tolhido de sua liberdade – recurso que, ainda em procedimentos meramente 
cautelares, será utilizada enquanto mecanismo de barganha e pressão cooperativa –, o inimi-
go passa a ser objeto de manipulação processual e de questionável meio de prova, visto que “a 
facilidade probatória (...) e a redução da condição do acusado a objeto (subjugação psicológica 
do acusado, defensor, familiares, etc.) podem ser úteis à acusação, como já apontava o Manu-
al dos Inquisidores (MORAIS DA ROSA, 2014. p.157)." 

Em uma sociedade multifacetada, caracterizada pelo pluralismo, a teoria do Direito Pe-
nal do Inimigo não é passível de respaldo do Estado Democrático de Direito, em virtude da 
anulação da condição humana do indivíduo e consequente objetificação (res) do outro a auto-
rizar e justificar o discurso da intolerância e da indiferença com base na cor da pele, origem, 
vestimentas ou do chapéu que se utiliza. 

O extremado rigor institucionalizado perante o inimigo conforma o abandono das polí-
ticas sociais por parte do Estado, que sobrecarrega o Direito Penal através de intensificada 
atividade legiferante, fazendo com que esse perca credibilidade dando espaço ao simbolismo 
penal por meio do aumento da “cifra negra”. Teremos assim um modelo de Direito Penal de 
solo ratio e como consequência do aumento de infrações penais em detrimento à falaciosa 
política de segurança pública (DORNELLES, 2008).29 

Em condição de mítica clarividência a teoria de Jakobs se antecede energicamente ao 
inimigo tentando a anulação deste eleito de forma emergencial. Desse modo, tal anulação 
efetivada diante de um risco provisório e emergencial se transforma em ações e legislações 
definitivas, livrando falaciosamente a sociedade de qualquer futuro delito em nome da ma-
nutenção ou recuperação da paz social.

Reforçado pela mídia, o Direito Penal do Inimigo é lugar comum na encomendada ficção 
– onde não existem meras coincidências. Está em enlatados com data de validade vencida, 
transmitidos pelos veículos de comunicação de massa e consumidos por todos os continentes, 
a exemplo da guerra ao terror declarada por Jack Bauer no seriado 24 Horas, das persegui-
ções a serial killers e pervertidos sexuais de Law and Order, das perseguições policiais do 
reality show COPS dentre outros, inclusive com suas clonagens tupiniquins. 

29 Verifica-se a presente crítica na obra de João Ricardo Dornelles, “Na verdade, o endurecimento policial não é uma po-
lítica de segurança pública, mas sim uma retórica marcada por estigmas sociais, preconceitos, autoritarismo e racismo. 
É um discurso ideologizado que se relaciona com as práticas corporativas policiais, visando manter a clandestinidade 
e a imunidade das ações ilegais, violentas e arbitrárias.[...] Como o inimigo é invisível, a repressão e a violência insti-
tucional se voltam contra o conjunto da população “vulnerável” ou em situação precária. É exatamente neste contexto 
que se gesta a “metáfora da guerra”, passando a dominar o imaginário da população carioca, com a representação de 
que o Rio de Janeiro é um território conflagrado”. DORNELLES, João Ricardo W. Conflito e segurança: entre pombos 
e falcões. p.169 e 179.
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A sociedade, bombardeada, passa a aceitar a mitigação de atos atentatórios contra as 
não-pessoas, e o Estado se reveste de um messiânico agente público (juiz, promotor, policial, 
investigador) capaz de aplacar todo o mal, mesmo que, para isso, precise implantar escutas 
clandestinas, violar correspondências, invadir domicílios, torturar com sacos plásticos dentre 
outras “relativizações”.

Para Jakobs, o Direito Penal tem como finalidade garantir a identidade e a paz social, 
por meio de um modelo de Direito Penal e um Processo Penal capazes de esvaziar o princípio 
da igualdade e da dignidade humana, transformando o inimigo em um objeto – não conforme 
ao Estado – antagônico à sociedade. Tal desiderato se alcança “flexibilizando” o princípio da 
legalidade por meio da descrição cada vez mais vaga dos crimes (tipos penais abertos), de 
conteúdo mega variados, e da desproporcional cominação de penas, inobservando ainda, o 
princípio da ofensividade e mitigando direitos e garantias processuais fundamentais. 

A consequência desta “objetificação” da não-pessoa (inimigo) é a proliferação do autori-
tarismo de um processo penal hipertrofiado na discricionariedade de agentes públicos e suas 
decisões em benefício da emblemática “paz social”, “interesse público”, “ordem pública”, “cla-
mor social”, e a mais comum e não menos perigosa “íntima convicção”. Por outro lado, resulta 
num atrofiamento de direitos fundamentais mínimos.

A exclusão do atributo da personalidade ao inimigo, em pleno século XXI, resgata uma 
forma de segregação institucionalizada – com respaldo na jurisprudência – que transforma o 
outro em objeto (res) capaz de (re)encontrar o punitivismo e as perigosas consequências de se 
sustentar, inclusive com aparato processual, a superioridade do Estado Leviatã, que eugeni-
camente elege seus amigos e reage de forma intolerante a eles. 

Para que toda semelhança não seja mera coincidência, Eugenio Raúl Zaffaroni (2005) 
menciona que o Direito Penal do inimigo encontra semelhanças em Hobbes, que na defesa do 
“gigante”, sustentava que a resistência ao poder do soberano traria como implicação a rein-
serção da guerra de todos contra todos. Ou seja, para Hobbes, aquela não-pessoa que resiste 
ao poder do soberano não deve ser punido, mas submetido à força de contenção, na medida 
em que não é um delinquente, mas um inimigo. 

O inimigo, segundo a teoria de Jakobs está em desacordo com o Estado Leviatã por não 
ser possuidor de cidadania. O autoritarismo e a intolerância potencializam o Direito Penal do 
inimigo que passa a agir em uma situação de combate, em uma guerra declarada. 

Em tempos atuais nos deparamos com o Leviatã em constante vigília em alfândegas, 
aeroportos, estações de metrô e locais públicos em uma visão neopanóptica pós século XX 
que, além de objeto cruel de perseguição ao outro, é passível de irreparáveis danos, a exemplo 
do mineiro da pacata cidade de Gonzaga o qual, em 22 de julho de 2005, perseguido e “eti-
quetado” pela polícia, foi sumariamente “condenado” na estação Stockwell, em Londres. Sua 
pena – sete tiros na cabeça – fora imediatamente executada em um sincretismo processual 
sem precedentes.

A suposta e falaciosa aberratio ictus que retirou a vida de Jean Charles de Menezes nos 
serve para reflexão quanto à necessidade de um devido processo legal teorizado em bases 
constitucionais, exercidos por seus destinatários em estrutura principiológica de um verda-
deiro Estado Democrático de Direito capaz de afastar ideológicas (des)medidas de segurança 
nacional.
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Nas institutas de Justiniano percebemos que, ao eleger seus inimigos de hoje, países 
como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América repetem o que foi feito pelo Império 
Romano na eleição aos inimigos chamados, naquele período, hostis (hostis populi romani).30 

Os povos hostis eram considerados inimigos do povo romano e poderiam, inclusive, ser 
objeto de vingança pública porque ainda não haviam sucumbido à dominação do Império e, 
por isso, eram considerados destituídos do status civitatis.

No mesmo sentido, ressalta Foucault que o Contrato Social de Rousseau31 serviu de fun-
damentação para se sustentar a correspondência entre crime e castigo, reconhecendo o autor 
do delito enquanto inimigo de toda a sociedade.

Efetivamente, a infração lança o indivíduo contra todo o corpo social; a sociedade 
tem o direito de se levantar em peso contra ele, para puni-lo. Luta desigual: de um 
só lado todas as forças, todo o poder, todos os direitos. E tem mesmo que ser assim, 
pois aí está representada a defesa de cada um. Constitui-se assim um formidável 
direito de punir, pois o infrator torna-se inimigo comum. Até mesmo pior que um 
inimigo, é um traidor pois ele desfere seus golpes dentro da sociedade. Um “mons-
tro”. (FOUCAULT, 1987 p. 76)

O rótulo que ao inimigo etiqueta, se estabelece em nome de uma defesa social que, se 
necessário, extermina os seus inimigos. Contextualizando com nossa realidade: "Em um país 
recém saído da escravidão, como o Brasil, não seria difícil converter os “inimigos” em crimi-
nosos (SANTOS, 2010 p. 73)."

Ao mencionar as práticas oriundas do Direito Penal germânico antigo, Nilo Batista escla-
rece que o senso de proteção ao status quo por parte da sociedade já guardava forte vínculo 
com a não recepção do forasteiro enquanto sujeito de direitos. 

O estranho, ou seja, aquele que não é conhecido, que não integra as estruturas fami-
liares e grupais da organização social germânica ou foi delas removido, é o grande 
alvo de suas práticas penais. Nada mais coerente para uma sociedade cuja paz se 
turbava precisamente pela ruptura de rotinas cotidianamente cumpridas e cele-
bradas: o desconhecido/externo subverte e amedronta, impede que hoje seja como 
ontem e anteontem (BATISTA, 2002 p. 36). 

O autor afirma, ainda, que no Brasil também se vislumbrou a segregação e o tolhimento 
do direito de ir e vir do indivíduo estranho (forasteiro) conforme redação dos artigos 1º, art. 
114, Art. 115, Art. 116, Art. 117 e Art. 118 da Lei 29 de 1832, denominada Código Criminal 

30 La majestad imperial debe apoyarse sobre las armas y sobre las leyes, para que el Estado sea igualmente bien 
gobernado durante la guerra e durante la paz; para que el príncipe rechazando en los combates las agresiones de sus 
enemigos, y ante la justicia los ataques de los hombres inicuos, pueda mostrarse tan religioso en la observancia del 
derecho como grande em los triunfos. ORTOLAN, M. Explicación histórica de las Instituciones del Emperador Justinia-
no: precedida de la historia de la legislación romana y de una generalización del derecho romano.  Madrid: Libreria de 
Leocadio López, 1884. 2 v.  p. 18. A majestade imperial deve se apoiar sobre as armas e sobre as leis, para que o Estado 
seja igualmente bem governado em tempos de guerra e em tempos de paz para que o príncipe, rechaçando nos combates 
as agressões de seus inimigos, e diante da justiça os ataques dos homens iníquos, possa mostrar-se tão religioso em 
observância do direito como grande nos triunfos. Tradução livre.
31 Registro da vetusta máxima de que os fins justificam os meios o Contrato Social de Rousseau preconiza que ao 
infringir o contrato o indivíduo deixa de ser um membro do Estado, devendo morrer. Em seu Livro II Capítulo V  - Do 
direito de vida e morte – Rousseau menciona que “O fim do tratado social é a conservação dos contratantes: quem quer 
o fim quer também os meios que são inseparáveis de alguns riscos e até de algumas perdas. Quem quer conservar a 
vida à custa dos outros deve também dá-la quando for preciso; o cidadão já não é juiz do perigo a que a lei o quis expor 
e, quando o príncipe lhe diz: convém ao Estado que morras, ele deve morrer, pois só com essa condição viveu até então 
em segurança, e sua vida já não é só um benefício da natureza, senão um dom condicional do Estado”. ROUSSEAU, 
Jean-Jacques. Do Contrato Social ou princípios do direito político. Tradução Pietro Nasseti. 3 ed. São Paulo: Martin 
Claret. 2010, p. 42-43. 
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de Primeira Instância. Determinava que ao juiz de paz competia tomar conhecimento das 
pessoas desconhecidas ou suspeitas que viessem a habitar o distrito que lhe competia, po-
dendo inclusive, determinar a expulsão pública caso o estranho não estivesse livre de crime.

O emergencialismo no processo penal atua de forma a autorizar que, no calor dos fatos _ 
via de regra, incansavelmente noticiados pela mídia, ou ainda, sob as perniciosas influências 
dos denominados escopos metajurídicos de pacificação social, por via da persecutio criminis_ 
sejam adotadas medidas judiciais de exceção perante o inimigo, (in)legitimadas por meio do 
furor legiferante que, contraria a Constituição em benefício do falacioso combate profilático, 
à guerra declarada ao terror e a criminalidade.

Fato é, que a política, aproveitando a eficiência do discurso de “guerra à criminali-
dade”, termina por disseminar o pensamento de que na busca pela segurança social 
deve-se abdicar, enquanto durar o estado de emergência, de algumas liberdades 
individuais. Entretanto, essas medidas, ditas temporárias, aos poucos terminam 
por se infiltrar nos ordenamentos, retirando as liberdades civis dos cidadãos sem 
que estes se dêem conta. (MACHADO, 2009, p. 86.)

Na atualidade, revestidos de uma soberania formal de questões políticas submetidas 
(quando são) a um Conselho de Segurança simbólico, alguns países importam os modismos 
e as panaceias do Império alheios às inconsistências entre institutos da common law e civil 
law.32

Para informação dos adeptos da corrente do “bandido bom é bandido morto” cabe lem-
brar que no Brasil as sanções penais e o processo correlacionado à sua aplicação enquanto 
instrumentos de segregação do outro, bem como qualquer tentativa de se relativizar direitos 
e garantias fundamentais, encontra vedação constitucional conforme verifica-se no Artigo 
60, § 4º, inciso IV. 

Ou seja, a adoção de um Direito Penal do Inimigo em relação simbiótica com o processo 
penal de emergência, no Brasil, além de sinalizar as já bolorentas tendências da moda ge-
ração Bush de guerra ao terror, não se harmoniza ao Estado Democrático de Direito e sua 
estrutura principiológica.

4. REFLEXOS DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO BRASIL

No Brasil, podemos citar modelos da persecutio ao inimigo, a exemplo da vetusta Lei de 
Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) que, em sua redação originária proibiu o sistema progres-
sivo de cumprimento de pena privativa de liberdade e que, na atualidade continua a sofrer 
mutações a exemplo da teratológica inserção da expressão Feminicídio ao rol taxativo do re-
ferido diploma, por inclusão de nova modalidade de homicídio qualificado, incluído no Código 
Penal por eleição da Lei nº 13.104, de 2015.

De igual modo, a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), tem sido alvo constante das 
legislações emergenciais reformistas, onde podemos citar, por exemplo, a adoção de um mo-
delo de isolamento celular do inimigo denominado Regime Disciplinar Diferenciado - RDD 
previsto, no Art. 52 e inserido na LEP pela Lei nº 10.792, de 2003.

32 Se por aqui, terra de Jean Charles e do índio Galdino, aqueles que pregam a intolerância aos nordestinos, homosse-
xuais, prostitutas, mendigos e toda a sorte de desafortunados e repetem os subgrupos do império a exemplo dos neona-
zistas e os denominados skinheads se esquecem – ou mesmo desconhecem – que lá somos latinos, também perseguidos 
e passíveis de toda a discriminação..
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Ainda no referido diploma, por força da alteração provocada pela Lei nº 12.654, de 2012, 
causando inveja a qualquer dissidente pós-moderno de Lombroso, a Lei de Execução Penal 
passa a determinar que aos inimigos condenados por crime praticado, dolosamente, com vio-
lência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes Hediondos serão subme-
tidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.

Por sua vez, a Lei 12.850/13 revogou a Lei 9.034/95 _ que ostentava a pecha de uma 
categorização frustrada (ZAFFARONI, 1996) do conceito de “crime organizado”, trazendo de-
finição legal de organização criminosa e dispondo sobre a investigação criminal, os meios de 
obtenção da prova, infrações penais correlatas; relativizando os ganhos sistêmicos oriundos 
do Estado Democrático de Direito.

Ali, mais uma vez, o inimigo é objetificado, e passa a servir de moeda de barganha por 
intermédio do instituto da denominada colaboração premiada, onde o juiz poderá, a requeri-
mento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa 
de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele inimigo que tenha colaborado 
efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. 

5. CONCLUSÃO

Diante no presente ensaio, verifica-se que os legitimados dos quais emanam o poder 
previsto no artigo 1º. da Constituição de 1988, devem despertar criticamente para o grave 
problema da supressão de direitos fundamentais, de forma perversa e utilitarista, ao simples 
pretexto do “algo precisa ser feito” 

Fracassados e recentes exemplos como o war on crime e o zero tolerance, em que uma 
verdadeira retórica militar fora utilizada para justificar o encarceramento de negros norte 
americanos não podem ser minimizados, e devem servir de reflexão (GIORGI, 2006). Nesse 
sentido, oportuna a reflexão de Eugênio Raúl Zaffaroni diante da dimensão do problema:

Não é a quantidade de direitos de que alguém é privado que lhe anula a sua condi-
ção de pessoa, mas sim a própria razão em que essa privação de direitos se baseia, 
isto é, quando alguém é privado de algum direito apenas porque é considerado pura 
e simplesmente como um ente perigoso. (ZAFFARONI, 2007. p.18)

Em suma, em um Estado Democrático de Direito, todo tratamento deve ser direcionado 
ao homem enquanto pessoa responsável, não podendo, sob hipótese alguma, se revestir de 
licitude qualquer ordenamento que estabeleça regras e procedimentos de negação objetiva da 
dignidade do ser humano (MUÑOZ CONDE, 2002).

Se “há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade” (Renato Russo), resta-
-nos refletir quanto a perigosa (des)legitimação estatal na eleição dos destinatários do Direito 
Penal - eleitos e etiquetados por míticos e midiáticos subterfúgios -, e sua inadequação ao 
modelo de Direito Penal constitucionalmente previsto no Brasil e que se ancora nos direitos 
e garantias fundamentais previstos na Constituição da República de 1988.
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CAPÍTULO IV

O FETICHE DAS LEIS 

GIOVANI CLARK

A classe dominante brasileira e os governos nacionais, durante os anos, vêm embalando 
os sonhos do nosso oceano de miseráveis e das dilaceradas classes média e trabalhadora, 
através de seus aparelhos de divulgação, propagando a miragem de uma sociedade justa, 
bem como do desenvolvimento econômico. Para tanto, em regra, basta se ativar, assiduamen-
te, a milagrosa fórmula de mutação ou de criação de leis, a fim de que a magia da transforma-
ção socioeconômica realize-se no futuro. Cinicamente, “sugere-se” que um dos grandes vilões 
da caótica realidade brasileira seja, fundamentalmente, a legislação existente.

A fantasia da alteração das estruturas sociais seria executada por intermédio da revo-
gação total ou parcial das normas legais, seja criando novas, seja dando roupagem jurídica 
à matérias ainda não versadas por aquelas. Também não é pouco frequente a produção de 
novas normas jurídicas sem a ab-rogação ou derrogação expressa das anteriores (mesmo a 
Lei Complementar n. 95 de 26/02/1998 e alterações proibindo), estabelecendo-se o convívio 
anárquico e complementar entre elas. Contudo, em um passo de mágica, a nova lei, como a 
antiga, cai no descrédito popular, invariavelmente, por não se tornar eficaz em virtude dos 
interesses dos “donos do poder” (FAORO, 2000). 

Os fenômenos, de aumento crescente do número de leis em sociedade, chamado pelo 
jurista italiano Francesco Canelutti de “inflação legislativa” (2001), e da mutação das leis, 
ou seja, a contínua alteração da legislação, são de ordem mundial. Todavia, foram agravados 
nos solos das Nações em desenvolvimento, causando instabilidade jurídica e o fetiche social 
de mudança. 

Falávamos de floresta. A jurídica é exuberante. Somente em nosso País, estima-se 
haver aproximadamente meio milhão de normas escritas, entre leis, decretos e re-
gulamentos federais, estaduais e municipais, número tão elevado para os padrões 
mundiais que dá ao nosso ordenamento a feição de uma enorme babel jurídica, em 
que podem viver lado a lado, leis inconstitucionais, contraditórias ou supérfluas, 
resultando num enorme entulho jurídico que, vez por outra, infunde nos doutores da 
lei o desejo de uma grande faxina. (COSTA NETO, 1999, p. 147).

Somos um ardente defensor do Poder Legislativo e de suas prerrogativas de produtor 
das leis e de fiscalizador do Executivo, funções essenciais em uma sociedade que se propõe 
a conquistar uma real democracia social, política e econômica. Ao Legislativo, juntamente 
com o Judiciário, competem a difícil missão de inviabilizarem a adoção de qualquer ditadu-
ra pós-moderna, assim como de controlarem a magnitude do poderio do Executivo dos dias 
atuais, motivado, dentre outros fatores, pela constitucional intervenção estatal no domínio 
econômico e social, exercida, em nosso país, pela assídua e abundante criação normativa 
personificada, em muitos casos, pelas medidas provisórias.

De qualquer sorte, deve ser registrado que o simples fato de se tornar uma exigência 
do Estado Social de Direito o cometimento de funções Legislativas ao Executivo não 
significa o esvaziamento do papel do Legislativo em sede de Direito Econômico. Pelo 
contrário: avulta a sua função de contrapeso na apreciação do ato normativo justa-
mente para que não seja ele a manifestação de uma vontade unilateral, com o que o 
governo estatal da vida econômica se traduz pela colaboração entre os dois Poderes, 
mitigando, destarte, o caráter de consolidador da exclusão desempenhado pelo dog-
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ma da separação, consoante assentam tanto os pais da Federação norte-americana 
quanto os juristas do salazarismo. (CAMARGO, 2001, p. 203-204).

A sociedade do século XXI deixa explícita sua pluralidade de interesses, a complexidade 
de suas relações e o antagonismo das classes. Obviamente, as normas legais devem tratar 
dessa realidade, sujeitas às mutações tecnológicas, ambientais, culturais. Então, torna-se 
vital que o Legislativo tenha um destacado papel social com uma produção legislativa vigoro-
sa, atendendo aos desejos conflituosos do tecido social. Não negamos assim, dialeticamente, 
a necessidade da alteração das normas jurídicas. Todavia, as leis, principalmente as mais 
novas, vêm sendo usadas como instrumento de dominação pelas elites.

Os profissionais do Direito não podem, apenas, acompanhar a marcha da história sem 
deixar de agir sobre a mesma, porque sofrerão com as amarguras da omissão. Devemos de-
nunciar e repudiar a prática de se mudar as leis, ou de se criar novas para matérias “apa-
rentemente” ou realmente não jurisdicizada, no intuito de não se mudar nada nas chagas 
da sociedade ou, quando muito, aquelas, atingem a periferia das questões, ou até mesmo, 
reforçam os pilares das desigualdades. Enquanto as “elites políticas/econômicas” discutem e 
aprovam as “leis salvadoras”, desvia-se a atenção social e, o pior, desmobiliza-se a os excluí-
dos (organizados ou não) da luta pela eficácia da legislação em vigor. Ensina Paulo Dourado 
de Gusmão (1998) sobre vigência e eficácia:

.... no sentido técnico-jurídico vigência é a dimensão temporal e espacial da obriga-
toriedade do direito, determinável, começando da data em que for publicado a lei no 
Diário Oficial, ou da data nela prevista, terminando na data de sua revogação total 
ou parcial, expressa ou tácita, quando lei posterior dispuser em sentido contrário. 
Vigente, assim, a lei sancionada e publicada no Diário Oficial, enquanto não revo-
gada, ou o tratado internacional, aprovado por decreto legislativo, enquanto não 
denunciado(p. 58.).

A eficácia (Getung) do direito depende do fato de sua observância no meio social no 
qual é vigente. Eficaz é o direito efetivamente observado e que atinge a sua finali-
dade. É assim, um fato, consistindo na observância efetiva da norma por parte de 
seus destinatários e, no caso de inobservância, na sua aplicação compulsória pelos 
órgãos com competência para aplicá-la (Judiciário, Administração Pública, Polícia, 
etc). Significa, com palavras de Kelsen, direito que é “realmente aplicado e obede-
cido”(p. 59).

A ação acima citada é mais uma hábil técnica de dominação que resulta no retrocesso 
das lutas sociais dos grupos explorados, já que, ao invés de se viabilizar a eficácia das leis, 
através da criação de condições adequadas para implementação das mesmas (fixação de ver-
bas condizentes para os serviços públicos nas leis de orçamento, por exemplo), retrocede-se, 
restabelecendo-se os palcos de disputas anteriores, ou seja, das lutas das forças sociais no 
plano legislativo, e fora dele, em torno da produção das normas legais.

Sendo a elaboração e efetivação das normas de Direito um processo de disputa social, 
seja antes, durante ou após a sua criação, a fantasia absurda de modificação ou criação da-
quelas para transformar as bases genocidas de uma sociedade majoritariamente de excluídos 
é um engodo social e, levam os explorados a caminharem vários passos em sentido oposto de 
seus objetivos, e até mesmo, a usarem, paralelamente, as diversas formas de violência como 
resistência ou/e reação.

A Constituição Brasileira de 1988, com quase 27 anos, sofreu mais de 80 Emendas Cons-
titucionais, em nome da conquista do “paraíso neoliberal”. Contudo, estamos em um descon-
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fortável 79º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no relatório do Programa 
das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) de 2013, entre 187 países pesquisados.

Mudamos a nossa Constituição em prol das “maravilhas econômicas e sociais” a serem 
propiciadas pelo quase “Estado mínimo”, quando esse pseudamente sairia de cena, no âmbito 
econômico e social, para implantação da famigerada “globalização”, digo, renovação do pacto 
colonial em bases pós-modernas. A propaganda foi enganosa. O Estado ficou frágil para de-
sempenhar as suas múltiplas funções e os horrores da colonização imperialista persistiram, 
transformaram-se em “tecnoconolialismo” (SILVA FILHO, 2003, 317).

Em nome dessa fantasia, somente no capítulo da Ordem Econômica e Financeira, a cha-
mada Constituição Econômica ( núcleo central - arts. 170 a 192 da CR), quebramos o monopó-
lio estatal do petróleo; acabamos com a distinção de empresa brasileira e empresa brasileira 
de capital nacional; possibilitamos as privatizações de serviços públicos; criamos as agências 
de regulação; e revogamos, lamentavelmente, o comando constitucional que determinava a 
remuneração do capital, os famosos juros reais, em no máximo 12%. Para o universo da so-
ciedade, tudo em vão, já que o desenvolvimento sustentável não chegou.

Praticamente em todos os campos das relações sociais em que temos de intervir, legisla-
tivamente, para contribuir na transformação de nosso desigual quadro socioeconômico, pos-
suímos uma numerosa legislação capaz de “vedar” e “modificar” a selvageria implantada no 
Brasil desde quando fomos invadidos em 1500. O que realmente necessitamos é de que as leis 
sejam vividas, ou melhor, tenham eficácia no mundo real do ser, e não continuem apenas no 
universo do imaginário legal do dever ser. 

A título de exemplificação, para reforçar a nossa argumentação, encontramos no plano 
infraconstitucional inúmeras leis que poderiam, caso a eficácia fosse plena, “remodelar” a 
nossa realidade e levar o país às trilhas da justiça social e econômica. Dentro do Direito 
Econômico, temos: para vedar os abusos do poder econômico (cartel, venda casada, divisão do 
mercado realizada pelos oligopólios) as Leis: n.º 12.529 de 30/11/2011 e n.º 8.137 de 27/13/90 
e alterações; para a repressão das ilicitudes no mercado de consumo possuímos o famoso e 
avançado Código de Proteção e Defesa do Consumidor; já para combater os preços astronômi-
cos e abusivos podemos usar a Lei Delegada n.º 04 de 26/09/62. Os exemplos multiplicam-se, 
nos diversos ramos do Direito, seja ele no penal (efetivar a segurança pública), ambiental 
(proteção da natureza) ou tributário (combate a sonegação fiscal). 

Para reivindicarmos a eficácia da legislação, temos que travar processos de disputas so-
ciais, seja na mídia, nas organizações não governamentais, no Judiciário e em outros espaços 
possíveis (além dos legislativos e executivos), sem violência, onde os cidadãos individual-
mente ou organizados atuem e exijam as condições necessárias, sejam humanas, científicas, 
materiais, educacionais, naquele intuito.

 Aliás, não é por obra do acaso, que o Movimento dos Sem Terra (MST) no Brasil não se 
preocupa com a alteração do ordenamento jurídico, tendo em vista que a legislação atual, ini-
ciando pela Constituição brasileira, impõe ao Estado o poder/dever de fazer a reforma agrária 
e determina a função social de todos os tipos de propriedade, inclusive das rurais. Porém, o 
fim dos latifúndios improdutivos e a execução da reforma agrária continuam, apenas, letra 
fria na lei. O referido movimento, luta, há décadas, pela eficácia das normas jurídicas no 
meio rural. 

Não temos uma posição conservadora em relação ao Direito, mais precisamente, contra a 
mudança de seus comandos legais, inclusive temos a clareza da necessidade de alteração ou 
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criação daqueles, diante de novas realidades, imposta por múltiplos conflitos de interesses 
ou em virtude de fatores tecnológicos, econômicos, ambientais, dentre outros. Nestas oportu-
nidades é que a nova legislação deve surgir.

O Direito não é revolucionário por si próprio, ele reflete as relações produtivas, culturais, 
educacionais, econômicas travadas no tecido social. Se as bases da sociedade são de explora-
ção, segregação e ganância em nada adianta modificar as leis, já que elas se transformarão, 
geralmente, em fetiche, ou em documentos ilusórios, usados para legitimarem a permanên-
cia dos “donos do poder”, visto que as perversas estruturas se perpetuam. As normas legais, 
isoladamente, não possuem a magia de fazer o milagre da transformação.
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CAPÍTULO V

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA POLÍCIA: O POLICIAMENTO OSTENSI-
VO E OS REFLEXOS NO IMAGINÁRIO COLETIVO 

JURACY C. AMARAL 

1. INTRODUÇÃO

Neste texto, discutem-se dados de uma amostragem obtida em Contagem, município que 
compõe a Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde 68 indivíduos responderam pergun-
tas estruturadas e semiestruturadas sobre as práticas do policiamento ostensivo nas áreas 
pesquisadas. Focaram-se questões sobre identidade policial, comportamento e as abordagens 
policiais, para saber que compreensão os indivíduos pesquisados têm da atividade policial no 
espaço pesquisado.

O texto se estrutura a partir das discussões sobre a constituição da polícia, papéis, prá-
ticas do policiamento, o contexto da criminalidade e a analisa das representações obtidas na 
amostragem.

Pela complexidade do tema abordado, muito ainda tem de ser compreendido e analisado, 
todavia, as questões levantadas aqui sugerem como está compreendida a função do policia-
mento e as práticas policiais no contexto pesquisado.

Ressalta-se que a pretensão deste estudo não é produzir resultados conclusivos, mas 
contribuir para o debate sobre a situação do trabalho policial militar nos espaços urbanos do 
município de Contagem. 

2. POLÍCIA E POLICIAMENTO

Considera-se o policiamento como um conjunto de atividades estruturadas de forma bu-
rocrática, com características que permitem a identificação de seus agentes nos espaços por 
eles policiados, exceto para aqueles agentes que desempenham atividades especiais. Apesar 
de ter sofrido mudanças, as formas de policiamento se assemelham àquelas tradicionais, em 
que se preveniam ocorrências de crimes por meio de rondas policiais. Entretanto, o emprego 
de tecnologias alterou alguns procedimentos, principalmente as formas de atendimento, que 
se tornaram mais ágeis com os equipamentos de comunicação e locomoção empregadas no po-
liciamento contemporâneo. Também, as exigências de formalidades nos atendimentos, consi-
deradas importantes para o encaminhamento jurídico, requerem dos policiais conhecimentos 
especializados e os obrigam a conhecer melhor os procedimentos jurídicos, fundamentais em 
suas abordagens.

Na acepção weberiana, o conceito de autoridade não tem correspondência com o exercício 
da tirania, ou seja, uma pessoa dotada de autoridade suscita a obediência voluntária. Quan-
do essa autoridade decorre de poder pessoal, na forma carismática, as pessoas acreditam 
nela porque atribuem a ela sentidos que completam aquilo que lhes faltam, os capacitam na 
luta contra o mal e iluminam os caminhos incertos a que têm de seguir, assim, mesmo na 
condição de subordinação, ainda creditam em quem os subordinam. 

Na forma de autoridade fundamentada na lei, na racionalidade burocrática, as pessoas 
acreditam não mais na autoridade pessoal, mas na autoridade institucional, são as insti-
tuições que preenchem o espaço do poder pessoal e assumem as garantias necessárias para 
o bem coletivo. Nesse sentido, é que se busca compreender o papel do agente de segurança 
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pública, a prática de sua função em contraste com o que é percebido pelos entrevistados dessa 
pesquisa.

À medida que as cidades crescem, também aumenta a demanda por segurança pública, 
consequentemente, crescem os gastos e se tornam mais complexos os processos de gestões 
das instituições policiais. De fato, essa expansão urbana tem refletido no efetivo de policiais 
militares em Minas. No período de 2003 a 2007, o número de agentes da polícia militar pas-
sou de 37.403 agentes para 48.767, entretanto houve redução do número de policiais civis 
nesse mesmo período, passando de 9.934 para 9506. 

O policiamento de Belo Horizonte está constituído em núcleos de comandos organizados 
e especializados da seguinte forma: um Comando de Policiamento da Capital – CPC, compos-
to por sete Batalhões de área; um Comando de Policiamento Especializado – CPE, composto 
por unidades independentes, Polícia de Trânsito, para cuidar do trânsito, um Regimento de 
Cavalaria, que faz o policiamento a cavalo, um Batalhão para policiamento de espetáculos 
em geral, uma Companhia especializada de guardas, um Batalhão de especializado em ron-
das abrangendo a Região Metropolitana, um Batalhão de policiamento de patrulhas aéreas, 
uma Companhia de policiamento para missões especiais, uma Companhia de policiamento 
para o meio ambiente e uma Companhia de policiamento rodoviária.

As discussões sobre a segurança pública no cenário brasileiro têm evoluído a partir da 
democratização. Muitas são as questões que envolvem a organização dos policiais; talvez, 
seja uma das instituições de governo que mais desperta o interesse da população. Da mesma 
forma, é uma das instituições menos compreendida pelo público, principalmente, quanto às 
finalidades e propósitos do policiamento.

Nesse sentido, para esse estudo, foram considerados alguns elementos relacionados com 
o tipo de informações que a população tem sobre o policiamento, principalmente, sobre a 
visibilidade do trabalho policial, ações policiais, competência dos policiais e o que se conhece 
do papel da polícia, quais serviços a polícia presta à sociedade e como são os encaminhamen-
tos formais necessários às solicitações de atendimento policial. Também, foram ressaltados 
os fatores relacionados com a posição social, econômica e de escolaridade representada na 
amostragem, dado que, a percepção e o nível de compreensão das pessoas podem ser afetados 
pelas condições de relacionamento social, capacidade de subsistência e nível de informação. 

À medida que se penetra no imaginário simbólico das representações sociais, produzidas 
pelas pessoas entrevistadas no município de Contagem, é possível apreender outro conheci-
mento da atividade policial, diferente daquele referido nos manuais e normas institucionais, 
em geral. Nesse sentido, esse estudo contribui com o diagnóstico da situação da segurança 
pública, evidenciado o saber construído pelos indivíduos que vivenciam o policiamento e os 
problemas relacionados com a falta segurança públicos, nos seus cotidianos sociais. 

3. A QUESTÃO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA 33

As explicações para o problema da criminalidade e da violência têm raízes em duas pers-
pectivas teóricas de abordagens sociológicas diferentes: uma que se fundamenta no fator 
econômico, como pobreza, ressaltado por Engels ao se referir à classe trabalhadora inglesa 
(ENGELS, 2010); a outra, que busca as causas do crime e da violência nos processos norma-
tivos da sociedade (DURKHEIM, 1984). 

33 O conceito de violência que referido aqui, toma como base os argumentos de Michaud (2005; p.20).
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Para os adeptos da perspectiva econômica, a violência e a criminalidade são fenômenos 
derivados de fatores como desigualdade social, a falta de oportunidade para ascensão social, 
baixo poder aquisitivo, desejos individuais frustrados, exclusão do mercado de trabalho e 
abandono. 

Vale lembrar, que esses fatores não são causas diretas de criminalidade e violência, mas 
admitidos como motivadores dessas práticas. Assim, a reformulação das políticas econômi-
cas para equilibrar os parâmetros econômicos e consequente diminuição das desigualdades 
sociais são medidas consideradas válidas para a solução do problema. 

A outra perspectiva teórica, que se fundamenta nos processos normativos, a criminalida-
de e a violência são fenômenos resultantes do enfraquecimento dos laços morais da sociedade. 

Para os que seguem essa linha teórica, a punição é vista como uma necessidade impera-
tiva para coibir comportamentos delinquentes, para estes, ao transgredir a norma, o delin-
quente enfraquece a coesão social, agride a sociedade, portanto, a sanção é justa e deve ser 
aplicada conforme o grau do delito cometido. Nesse caso, a pena é um meio desestimulador 
de comportamentos contrários à coesão do grupamento social. 

Recentemente, alguns estudos têm procurado estabelecer relações entre a prática de 
crimes, os espaços geográficos e a oportunidade de agir do criminoso. Eles partem do pressu-
posto de que esses fatores influenciam na preferência dos delinquentes, que ao optarem por 
determinado alvo, levam em consideração as melhores condições de se obterem sucesso na 
investida criminosa. Em determinadas situações, praticar um tipo de delito pode ser mais 
vantajoso que outro, dessa forma, o conhecimento dos fatores que ensejam o delinquente 
permite reprogramar ações de combate à criminalidade de acordo com caracterização dos 
delitos por regiões. 

Como estratégia para melhorar a segurança pública, esses estudos consistem em ana-
lisar o grau de oportunidade para se praticar determinados tipos de crimes, localizar os 
espaços e ambientes mais vulneráveis à ação dos delinquentes para planejar o policiamento 
nesses espaços. 

Dessa forma, racionaliza-se o trabalho policial e obtém-se maior eficácia nos objetivos 
do policiamento. Como indicador para se investirem em políticas públicas de prevenção da 
delinquência, esses estudos possibilitam conhecer o ambiente do crime, as condições sociais 
desse ambiente e as demais deficiências de investimentos públicos que motivam a delinqu-
ência. Enfim, esses estudos apontam a necessidade de repressão aos criminosos, por meio de 
planejamento e racionalidade do policiamento e a necessidade de investimento em políticas 
públicas para melhorar os espaços urbanos e a prestação de serviços públicos para melhorar 
os fatores degradantes da vida social. (BAYLEY & SKOLNICK, 2006)

O combate à delinquência não é um problema circunscrito às polícias, mas se estende aos 
órgãos judiciais, especialmente, os da justiça criminal. Os procedimentos judiciais, quando 
morosos, podem não somente prejudicar a ação policial como também refletir, coletivamente, 
sentimento de impunidade. 

No Brasil, a ineficiência é um problema crônico, mesmo com a introdução de tecnologias 
e procedimentos para racionalizar o trabalho nesses órgãos, ainda persiste a morosidade 
processual, que é um problema de natureza cultural. 
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No judiciário brasileiro, há certa aversão a agilidade por conceber que para se fazer 
justiça de boa qualidade é necessário alongar os procedimentos processuais e garantir amplo 
direito de defesa, é um princípio doutrinário que despreza a eficiência em nome da justiça, 
mas que trazem problemas a manutenção da ordem pública. 

Sobre essa questão, Sapori (2007) afirma que a legalidade se torna um obstáculo à con-
cessão da ordem à medida que estabelece limites rígidos para a atuação das instituições de 
controle social. 

Para o autor, a lei não é nem foi concebida como um instrumento eficaz da ordem social. 
Obviamente, que num Estado democrático de direitos, o controle social se estabelece por 
meios de ações legítimas e efetivadas conforme a lei; condição a que se submetem todos os 
órgãos do sistema de segurança. 

Há de se considerar também, que a exigência do cumprimento legal por si não impede o 
controle social, a questão que se coloca a partir desse pressuposto resulta da forma como se 
efetiva o encaminhamento dos processos criminais. 

A justiça criminal brasileira está sistematizada num processo de extrema rigidez buro-
crática, os códigos processuais seguem rituais que dificultam a efetivação do cumprimento 
das leis, e abrem espaços para se postergar ao máximo os julgamentos dos processos, como 
ressalta Sapori na seguinte passagem: 

Quanto maior for o tempo decorrido entre a prática do ato criminoso e a devida pu-
nição de seu autor, maior será o grau de ineficiência do aparato público de controle 
social. Nessa ótica, a pressão por resultados efetivos na provisão da ordem pública 
envolve não apenas a identificação de responsáveis pela criminalidade, mas tam-
bém a sua incapacitação mediante julgamento e prisão no período mais curto de 
tempo possível. (SAPORI, 2007, p.65)

A ineficiência administrativa afeta muitos órgãos do serviço público, mas seus efeitos na 
segurança pública causam repercussões que afetam diretamente o combate à criminalidade, 
visto que podem atrasar decisões, julgamentos e colocar em risco a credibilidade da própria 
justiça criminal. 

O estudo de Sapori evidencia a necessidade de ajustamento dos procedimentos normati-
vos da justiça e da sincronização com o policiamento. 

A rigidez dos procedimentos institucionais contribui para o surgimento da informalidade 
praticada pelos funcionários da justiça criminal, que na tentativa de agilizar os procedi-
mentos burocráticos por meio de receitas adquiridas na experiência profissional, terminam 
produzindo a disjunção entre as atividades práticas e as estruturas formais do sistema de 
justiça criminal. 

A sociedade demanda por respostas rápidas à criminalidade e os procedimentos da justi-
ça, em especial a criminal, não atende essa demanda e faz aumentar ainda mais as pressões 
sociais por maior eficiência do sistema de segurança pública. 

A ineficiência da justiça criminal é constatada desde a denúncia do delito até a conclusão 
do processo, esse problema somado aos problemas de policiamento faz aumentar ainda mais 
o mal-estar da população com o sistema de segurança pública brasileiro.
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4. O TRABALHO POLICIAL

As teorias que explicam o funcionamento e a forma em que se organiza a instituição poli-
cial são indispensáveis para o conhecimento acadêmico sobre o trabalho policial. Grosso modo, 
é a polícia que escreve sobre si mesma, escreve histórias dos feitos policiais e pequenas notícias. 

Bayley (2006) chama a atenção para a pouca importância que os cientistas sociais deram 
para o tema policial da seguinte forma: 

Os índices dos livros de História da maioria dos países nem mesmo trazem um tópi-
co sobre o tem. Os treze volumes do Cambridge Modern History (1911), por exemplo, 
não têm o item Polícia. Historiadores renomados escrevendo sobre o tempo em que 
viveram, ignoraram sistematicamente qualquer menção à polícia, e não porque esta 
não existisse. Os grandes cronistas romanos apenas a mencionam brevemente, em-
bora as Vigílias fossem uma força expressiva desde o ano 6 d.C. Reynolds, 1926:26-
28)... Uma notável exceção a este padrão de descaso crônico é a história da Rússia, 
que dedica bastante espaço para o desenvolvimento da polícia do Czar (Florinsky, 
1953) (BAYLEY, 2006, p. 15 e 16)

 O autor afirma que a polícia só é percebida durante eventos dramáticos de repressão 
política, como foi no Terceiro Reich, na Comuna de Paris 1872, nas contrarrevoluções na 
Europa de 1848 – 1849. 

Na confirmação do governo Meiji no Japão por volta de 1870, e no Brasil, da mesma for-
ma, a polícia só era relevante como problema em épocas de conturbações sociais, como foi na 
Revolta de Canudos, Ditadura Vargas, Governo Militar de 64, recentemente, com o motim 
dos policiais mineiros em 1997, principalmente, com os episódios das chacinas e demais vio-
lências policiais em profusão nos grandes centros urbanos brasileiros. 

É interessante observar que os escritores populares, sobretudo, romancistas e de ficção, 
tiveram atenção muito mais com o tema policial que os cientistas sociais, assim, entre os 
estrangeiros, refiro-me a Victor Hugo, Dostoievski, Joseph Conrad e Shakespeare e, entre 
os brasileiros, a Machado de Assis, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Manuel Antônio de 
Almeida, que trataram em suas obras de personagens policiais, deram a eles importância 
nos enredos de suas obras e evidenciou a importância da atividade policial para a vida social.

Essa falta de atenção que os cientistas sociais tiveram com a polícia, segundo Bayley 
(2006), se deve ao não envolvimento das polícias em batalhas épicas, que fizeram história 
para a humanidade. 

O policiamento não é uma atividade de prestígio social, não elabora regras sociais gerais 
e o destino das nações não depende dos resultados de suas atividades, os policiais exercem 
tarefas em lugares comuns e muitos deles inóspitos, o meio social dos policiais não é atraente, 
principalmente, por não ser um ambiente social onde convivem pessoas interessantes, dife-
rentemente do que ocorre nas Forças Armadas de um país. 

Embora esta situação tenha mudado, ainda é comum entre as polícias, baixo nível de 
escolaridade, pouca importância social e política de seus membros. O tipo do trabalho da 
polícia, apesar de importante para a sociedade, é visto com certo receio. Fazer parte do poli-
ciamento significa exercer força contra a própria sociedade. É oposto ao guerreiro, que luta 
contra o mal que vem de fora para atacar a sociedade. 
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Além disso, as pesquisas envolvendo o policiamento são problemáticas, sobretudo, pela 
dificuldade de se acessar dados, muitos deles são reservados para a própria polícia e devem 
ser restritos ao comando da corporação.

 Talvez, esse seja os motivos que desestimularam as pesquisas sobre as corporações poli-
ciais, obviamente, que essa realidade é diferente nos tempos atuais. 

A importância da função policial é reconhecida em todas as sociedades, e a polícia como 
instrumento de controle social e manutenção da ordem ocupa lugar peculiar nas discussões 
sobre o poder de todos os governantes. Não somente parte da legitimidade do governo é 
determinada pela sua capacidade de garantir a ordem, como esta serve de parâmetro para 
determinar se existe realmente governo, o que, de certa forma sugere, que governo e ordem 
se recobrem (WEBER, 1982). 

Nota-se que a atividade policial é considerável para o reconhecimento dos limites das 
liberdades sociais e como o governo mantém a ordem que o legitima.

A polícia se apresenta de forma distinta nos diferentes países do mundo, isso implica que 
para estudá-la é necessário reconhecê-la historicamente. Também, ela se define pela condi-
ção que estabelece o uso da coerção física, nesse caso, é uma autorização coletiva restrita às 
condições legais. 

Nesse caso, a capacitação do policial para uso da força física, que pode ser real ou por 
ameaça, objetivando afetar o comportamento dos que perturbam a ordem pública, é determi-
nada pelo estatuto legal que estabelece as condições de uso da força física pelo policial. 

5. SOBRE OS ELEMENTOS DA PESQUISA

Constituiu-se a amostragem dessa pesquisa a partir de dois tipos de questionários; um 
com perguntas estruturadas, que foi aplicado a 60 indivíduos residentes na cidade de Con-
tagem e outro, com perguntas semiestruturadas, que foi aplicado a 8 indivíduos, também 
residentes em Contagem; todos os entrevistados se dispuseram a responder as questões for-
muladas para se obter dados a respeito dos aspectos da segurança pública e do policiamento 
do município de Contagem. 

Nesse sentido, estabeleceram-se critérios visando vantagens para o processo de trabalho 
de campo, obtenção dos dados e consequentemente, facilitar as interpretações e análises do 
material de pesquisa.

Considerou-se idade dos entrevistados, estabeleceu-se um grupo de entrevistados cons-
tituído de indivíduos jovens com idade entre 16 e 18, a idade mínima de 16 anos foi conside-
rada por ser a referência legal para exercer o direito do voto, outro grupo compreendido por 
indivíduos com idade de 19 a 35 anos, considerou-se essa faixa etária baseando-se em estudos 
sobre criminalidade, que a colocam em evidências estatísticas como protagonistas e vítimas 
da violência e delinquência; outro grupo considerado foi constituído de indivíduos acima de 
35 anos de idade, que por conjectura, considerou-se essa faixa etária de indivíduos com me-
nos propensão a comportamentos criminal e violento.

Os dados sobre a satisfação dos entrevistados com a atuação do policiamento revelam 
que a maioria está satisfeita com a atuação da polícia, apesar de alguns manifestarem-se 
contentes com a atuação da polícia pelo fato de não se necessitarem dela. 
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Sobre essa questão, os fragmentos abaixo, retirados da fala de entrevistados mostram 
como é percebida a atuação do policiamento pelos entrevistados:

Até agora, por enquanto, não precisei. Por enquanto não fez falta não. (morador do 
bairro Arvoredo)”. 

Outro entrevistado discorda e afirma o seguinte:

Não, não. Deixa muito a quem. Minha experiência, antes de ontem, com uma bala 
perdida na minha casa. Então eu acionei a polícia, achando que deveria registrar 
uma ocorrência. Aí a polícia chegou depois de duas horas e eu tive que acionar a 
polícia três vezes. É insatisfatório nesse sentido. É porque a polícia é uma organiza-
ção, uma organização pra proteger a sociedade. Mas tem tanto policial corrupto, que 
não estão protegendo a sociedade, estão coagindo a sociedade. (morador do bairro 
Jardim Laguna).

Percebe-se que as pessoas têm uma visão positiva do trabalho da polícia até precisarem 
dos seus serviços e a principal reclamação gira em torno da morosidade para tomar atitudes.

Quanto a questão da violência policial, dos 60 que responderam o questionário estrutu-
rado, 26 responderam que a polícia não era violenta, 30 admitem a polícia como violenta e 4 
não se manifestaram sobre esse item.

Já para os entrevistados do questionário de perguntas semiestruturadas, os entrevista-
dos ao serem indagados se o bom policial é aquele que sabe usar a inteligência, a arma de 
fogo, a força ou a astúcia. A maioria articulou estes fatores nos seus argumentos, mas sempre 
ressaltando a inteligência como principal condição para ser bom policial, como sugere o frag-
mento de entrevista transcrito que se segue:

 Eu acredito que a astúcia. Porque uma pessoa inteligente, esperta, ela consegue na 
maioria das vezes, independente de qual seja o caso, ela consegue um êxito melhor 
naquilo que ela tem que fazer. Eu acredito que a inteligência e a astúcia ainda são 
melhores que força ou que usar a arma. (Cabeleireira). 

Vale ressaltar que, mesmo manifestando ser a inteligência policial o mais importante 
para o exercício da profissão, os entrevistados admitem ser necessário o uso da força física e 
da arma de fogo como fundamental para o exercício da profissão.

Quando perguntamos aos entrevistados se conseguiam dizer a diferença entre as polí-
cias, dos 60 entrevistados, 35 disseram saber distinguir os policiais civis dos militares e nem 
da polícia federal, 21 disseram que conseguiriam estabelecer tal diferença, mas não sabiam 
direito o que cada uma delas fazia. 

6. SOBRE A IDENTIDADE DO POLICIAL

Procurou-se saber dos entrevistados sobre a identidade do policiamento, como se identifi-
car um policial e se é importante para o desempenho da função. As perguntas foram especifi-
camente para saber que identidade o policial reflete para a população. Sobre a necessidade do 
uso da farda dos 60 entrevistados que responderam as questões estruturadas, 51 afirmaram 
ser importante o uso da farda, pois facilita a identificação do agente policial e impõe respeito. 
Os indivíduos que responderam as perguntas semiestruturadas, vale ressaltar a seguinte 
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passagem como importante para se compreender o significado da farda no imaginário cole-
tivo:

Adoro uma farda... eu acho muito lindo uma farda e é o diferencial. É o que mostra 
a corporação, a polícia (Moradora do bairro Riacho). 

Sobre a distinção entre o bom e o mau policial, dos 60 entrevistados, 55 afirmaram existir 
o bom e o mau policial, e dois afirmaram que não existe diferenças. Na entrevista de pergun-
tas semiestruturadas, as referências ao bom e ao mau policial, foram evidenciadas em muitos 
discursos, como no fragmento que se segue:

Com certeza. A diferença é o jeito de tratar, é a maneira com que eles tratam o povo, 
né?! (Morador do Bairro Veneza).

A maioria dos entrevistados justifica suas respostas a esse item de forma superficial, 
como falta de educação, estupidez, mas houve respostas com mais detalhes como ressaltado 
no seguinte fragmento: 

Ah, o bom policial é aquele que é direito... honesto, o mau é esses mau caráter ... pra 
mostrar serviço põe droga no bolso dos outros, na mochila do outro. E... Metidinho a 
valentão...Esse é o mau militar. (Entrevistada de 63 anos de idade). 

7. SOBRE O TRABALHO DO POLICIAL

Ao responder sobre o trabalho do policial, o entrevistador procurou focar sobre a efici-
ência do policiamento e quais as falhas apontadas pelo entrevistado soabre o policiamento, 
quais sugestões e se a forma de policiamento deve continuar como está. 

Nas respostas do questionário semiestruturado, um dos entrevistados, respondeu o se-
guinte: 

... Eu acho que os policiais deveriam ser melhor preparados...ter um salário melhor 
(Morador do bairro Maria da Conceição). 

Completando esta resposta, outro entrevistado disse sobre a corrupção policial:

Eu acho que a polícia deveria merecer mais a confiança da população... ouve aí que 
ela é corrupta... é muito fraca a população não está mais crendo na polícia. (Morador 
do bairro Arvoredo). 

Ao solicitar do entrevistado que enumerasse três qualidades positivas e três qualidades 
negativas do policiamento, notou-se certa dificuldade para aponta esses fatores e muitos 
desistiram de responder. Um dos entrevistados conseguiu estabelecer três características 
negativas, como se segue:

Falta de pontualidade, eles demoram muito a chegar nos locais quando são chama-
dos, acho que isso é um defeito. Eu acho que a polícia é um pouco agressiva. E igual, 
eu falei, é um pouco despreparada (Morador do bairro Maria da Conceição). 

O mesmo entrevistado não conseguiu manifestar opinião sobre a qualidade positiva do 
trabalho policial.
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No questionário estruturado, as manifestações sobre o significado do agente de polícia 
para o entrevistado, se o policial representa ou não a instituição policial, dos 60 entrevista-
dos, 47 entrevistados responderam que o policial representa a própria instituição policial e 
somente 3 acham que o policial age por conta própria, não representa a instituição. 

8. SOBRE O COMPORTAMENTO POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM.

Durante as entrevistas perguntas foram colocadas para saber sobre como os entrevista-
dos pensam sobre o comportamento do policial. Nesse sentido, esclareceu-se o entrevistado 
que era para ele manifestar sobre o comportamento do policial diante do cidadão, ou seja, a 
forma como os policiais abordam as pessoas. A forma de abordagem policial representa um 
problema para o policiamento e o que se pensa da polícia. Verificou-se, que os entrevistados 
manifestam ser bom ou mau policial de acordo com a forma de agir do agente de polícia. 
Como manifesta o entrevistado na seguinte passagem, ao responder se existe um bom e um 
mau policial: 

Existe. Distingue no modo de abordar, só dele te abordar você já sabe qual é a atitu-
de do policial (fala de um morador do bairro Nacional).

As respostas sobre o item bom e mau policial apresentaram variações, os entrevistados 
não conseguiram especificar o significado atribuído a bom e mau policial. Muitos criticaram 
a forma de abordagem policial, evidenciado que essa questão é determinante da percepção 
do que é ser bom ou mau policial, como pode ser observado na seguinte passagem da fala de 
um professor entrevistado:

As representações sociais sobre as qualidades positivas ou negativas do comportamento 
do agente policial são percebidas nas falas cujos termos expressam falta de educação, de so-
licitude e de competência dos policiais durante as abordagens.

 Percebe-se que os entrevistados manifestam opinião sobre o bom/mau policial em rela-
ção à abordagem, aqueles que nunca foram abordados, não souberam fazer essa distinção, 
contrário aos que passaram por algum tipo de abordagem, que classificam a abordagem como 
uma suspeição policial sobre quem está sendo abordado.

A maioria dos entrevistados manifesta ser o agente policial mau, como pode ser notado 
na seguinte manifestação quando perguntado se na prática o agente de polícia é bom ou mau: 

Sim é mau. Primeiro eles batem para depois perguntar. Eles são violentos. (Morador 
do bairro São Mateus, 24 anos de idade).

Essa manifestação foi detectada entre maioria dos entrevistados.

Entre os entrevistados do gênero feminino, as respostas sobre a abordagem policial cons-
tatam que a abordagem é percebida e representada negativamente pela maioria dos entre-
vistados, como pode ser detectado na seguinte fala de um entrevistado:

Eles chegam... a pessoa pode nem ser bandido e eles já chegam como se fosse. (Mo-
radora do bairro Eldorado, 30 anos de idade). 

Ao serem perguntados se há erros na abordagem dos policiais, uma das entrevistadas 
responde o seguinte:
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... Eu acho que muitas das vezes eles agem com a sociedade como se todos fossem 
bandidos. Na forma de abordar, já chegam abordando, metendo a mão, isso não tá 
certo não.” (Moradora do bairro Maria da Conceição, 24 anos de idade).

Essa tendência de apontar a abordagem policial como processo que expõe a violência 
policial, foi detectada pelas entrevistas baseadas em questões estruturadas. Nelas constatou-
-se que dos 60 entrevistados, 13 indivíduos do sexo masculino responderam que a polícia é 
violenta e 12 responderam que a polícia não é violenta. Já dentre as mulheres 17 afirmaram 
ser a polícia violenta e 14 afirmaram o contrário.

Percebe-se que a polícia é percebida de forma negativa no que se refere às formas de 
abordagens, porém há manifestações que demonstram apreço pelo trabalho policial. 

9. SOBRE AS ABORDAGENS POR SUSPEIÇÃO.

Sobre os dados referentes às práticas preconceituosas da polícia, vale ressaltar que, o elo-
gio às abordagens policiais, foi manifestado por um dos entrevistados de idade acima dos 50 
anos, branco, com nível de pós-graduação e pertencente ao estrato social superior da socieda-
de, que evidencia ser comum essa percepção entre os estratos sociais superiores da sociedade. 

Contrário à maioria das camadas sociais inferiores, que se manifestou como explicitado 
na seguinte resposta sobre a abordagem ruim e violenta manifestada por um entrevistado de 
32 anos, negro, com renda considerada baixa e com escolaridade no nível de 8ª (oitava) serie:

O preconceito é o seguinte: Se tiver um branquinho e um pretinho, eles abortam o 
pretinho... Normal ué! De classe também. Entre um rico e um pobre a diferença é 
grande... ao abordar uma pessoa rica e uma pessoa pobre. (Carregador na Ceasa, 
32 anos de idade). 

Num fragmento retirado da fala deste entrevistado refere-se ao preconceito como uma 
atitude normal no comportamento social e não seria diferente entre os policiais, como afirma: 
“o preconceito de cor é normal”. Noutro fragmento, o entrevistado afirma o seguinte:

... principalmente com negro... de cabelo espetado,... com brinco, eles já chegam 
chamando o cara de vagabundo... são violentos dependendo das pessoas que eles 
abordam.. como o cara tá trajado... um cara da classe mais alta sempre tem conheci-
mento de seus direitos. (Morador do bairro Nacional, 29 anos de idade). 

E continua:

Para eles todo pretinho, todo escurinho, é ladrão. Se for um homem que estiver 
abordado pela polícia, eles espancam mesmo, mas se for mulher eles procuram em 
saber o que está acontecendo, procuram investigar... se tem alguma coisa errada 
com a mulher. (Carregador da CEASA, 24 anos de idade.) 

Este foi o único entrevistado que se referiu ao preconceito de gênero. Para ele as mulhe-
res são mais favorecidas pela polícia, entretanto, a polícia age com maior rigor quando se 
trata do gênero masculino. 

O mesmo afirma a existência de preconceito de classes e também afirma que não vive 
na periferia, que por isso não sabe como é viver essa situação e confirma que em sua classe 
social, a polícia age de forma diferente.
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As manifestações femininas sobre a questão do preconceito em relação às abordagens 
policiais valem ressaltar a seguinte passagem: 

... os que tem mais preconceito no mundo é polícia. cor; de roupa... a gente liga 
falando que tem um suspeito andando na rua, eles perguntam a roupa que ta. Se 
tiver um branco ou um negro eles já abordam primeiro o negro. í.. (Vendedora, 30 
anos de idade).

Outra declara o seguinte: 

Eu acredito que o maior preconceito que existe hoje na polícia é com o homossexua-
lismo... (Cabeleireira, 27 anos de idade).

Da mesma forma que o gênero masculino, o gênero masculino também manifesta que a 
polícia age com preconceitos, principalmente ao se referir aos homossexuais. 

10. SOBRE AS PRÁTICAS POLICIAIS.

Como afiram Bittner (2003), o trabalho policial, por natureza histórica, é uma ocupação 
corrompida. Fala-se muito da corrupção dos policiais, talvez, nesse quesito, essa categoria 
só perde em relação à categoria dos políticos. Os entrevistados manifestam opiniões muito 
diferentes e críticos, para uns, essa prática é uma exceção, evidencia a fala a seguir:

A gente deveria ser protegida pela polícia, mais quando a polícia aborda a gente a 
gente tem medo dela (Vendedor, 47 anos de idade).

Nota-se que o entrevistado evidencia que há coação psicológica por parte dos policiais 
para se obter vantagens pessoais durante certas abordagens.

O policial ao fazer uso de sua autoridade se desqualifica diante da sociedade e denigre 
sua própria condição de policial como pode ser percebido na passagem seguinte ao indagar o 
entrevistado soabre o uso da autoridade policial pelo próprio policial para se obter vantagens:

...Eu já presenciei polícias andando em carro policial pra ir cometer um homicídio, 
eu já presenciei isso, entendeu?! Eu sabia que eram policiais. Tem pessoas que pa-
gam para a polícia tomar conta do seu patrimônio,... a segurança pública é dever do 
estado e não do cidadão (Morador do bairro Nacional, 29 anos). 

Dois problemas podem ser detectados sobre a corrupção na polícia. Um se refere à prá-
tica delituosa por parte de policiais à qual se destina a atividade policial para combatê-la; 
outro tipo de corrupção policial, detectado nessa pesquisa ser refere ao suborno. Como pode 
ser verificada na seguinte passagem sobre a existência ou não de corrupção entre os policiais: 

Existe. Eles têm ganância por dinheiro. Eles estão em conjuntos com o crime (Car-
regador da Ceasa, 24 anos).

O segundo tipo, pode ser observado na seguinte passagem da resposta de um entrevista-
do indagado sobre a existência ou não de corrupção entre os policiais:

.. Pelo fato dele falar que está protegendo um local, ele pode pedir doação, vai em 
restaurante almoça de graça, tem desconto ... de farda, ...sempre acontece, ...na 
maioria das vezes ele aproveita (Autônomo, 37 anos de idade).
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Outra afirma o seguinte:

... Eles entram em danceteria de graça; comer de graça (Vendedora, 30 anos de 
idade).

Constatando-se, portanto, que para os entrevistados a usa de sua autoridade para pedir 
pequenos favores, cobrar pequenas taxas, para beneficiar a segurança naquele local. Fatos 
frequentemente lembrados pela maioria dos entrevistados. 

Outros entrevistados não acreditam que haja corrupção entre os policiais como consta na 
seguinte passagem:

eu acho que se existe, não é a maioria,... corrupção na polícia é minoritária, não 
tenham dúvidas, se não isso seria um caos, um caos institucional, ... a corrupção, 
está em todo e qualquer setor. ...está denegrindo a imagem da polícia não devemos 
generalizar (Professor em Contagem, 52 anos de idade).

Nesse sentido, o entrevistado manifesta que a corrupção não é uma prática disseminada 
na corporação policial, mas um fato isolado. No caso específico do entrevistado acima há tam-
bém manifestação sobre como acabar coma a corrupção policial, ao afirmar que se houvesse 
punição interna isso seria resolvido. 

Aqui há respostas que representam claramente que o problema da corrupção não é in-
trínseco a função policial e sim a ética pessoal do policial. Para ele existe uma distinção clara 
entre aquele que faz bom uso de sua função e os que a utilizam para benefício próprio. A 
questão da proporcionalidade levantada pela resposta mostra que para esse tipo de represen-
tação, o problema é de ordem humana e não funcional.

Nas entrevistas estruturadas foi perguntado se o sujeito conhecia alguém que pagava a 
polícia para obter serviços de segurança privada. Dos entrevistados, 13 indivíduos responde-
ram que procuraria e 43 manifestaram que não. Ao serem perguntados se o entrevistado co-
nhece agentes policiais que prestam serviços privados, dos 60 entrevistados do questionário 
estruturado, 14 pessoas manifestaram que conheciam e 42 responderam que não conheciam 
nenhum agente policial que prestava serviços de segurança privado. E desse total de entre-
vistados, 8 manifestaram aprovação de policiais prestarem serviços privados de segurança 
e 7 não manifestaram aprovação desse tipo de prática policial, todas do sexo feminino; e 30 
responderam que desaprovam tal prática, 18 entrevistados não responderam a esta questão. 
Nota-se que a maior para dos entrevistados do sexo feminino aprova esse tipo de prática 

Sobre os motivos da corrupção policial, a maioria dos entrevistados manifestaram que a 
principal causa da corrupção policial está relacionada com a baixa remuneração do policial, 
como manifesta um dos entrevistados submetidos ao questionário semiestruturado na se-
guinte afirmação:

Sem dúvida tem. Eu acho que a causa é o salário. Embora, eu não saiba ao certo 
quanto ganha um policial, mais a gente sempre ouve que o salário é pouco. Então 
acho que aí que gera a desonestidade (Entrevistado de 38 anos de idade).

Muitos manifestam que o tipo de trabalho necessita ser bem remunerado porque é de 
alto risco. 
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11. REFERÊNCIAS AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Ao serem indagados se já presenciaram algum tipo de prática de crime e se aprova a 
denúncia como meio para diminuir a criminalidade, vale destacar as manifestações sobre 
ter presenciado algum tipo de crime e se aprova ou não a denúncia como forma de conter a 
criminalidade na região. 

Do total de entrevistados, 27 afirmaram ter presenciado algum tipo de crime e 19 afir-
maram que não presenciaram, destacando o furto e o roubo com o mais comum de todos os 
crimes e alguns informaram ter presenciado a prática de homicídios.

Destes entrevistados, 26 responderam que já foram vítimas de algum tipo de crime, prin-
cipalmente roubo e assalto e 30 do total de entrevistados responderam que não havia sofrido 
nenhum tipo de ação criminosa. Sobre conhecer alguém que tenha sido vítima de algum tipo 
de crime, 48 responderam que conheciam e apenas 8 dos entrevistados manifestaram que 
não conhecia ninguém que já foi vítima de algum tipo de crime. 

Nesse sentido, pode ser constatado que o nível de segurança pública da região apresenta 
precariedades visto que a incidência pessoas que sofreram ou presenciaram crimes, somados, 
é significativamente elevada.

Notou-se que entre os entrevistados, há certa dificuldade para distinguir o que é crime; 
durante as entrevistas, ao serem indagados se já havia presenciado ou sofrido algum tipo de 
crime, inicialmente, respondiam que não, mas quando indagados se teria sido assaltado ou 
roubado alguma vez, respondiam que sim e afirmavam que “essas coisas já acontecem - com 
ele/ela”.

Supõe-se que para o entrevistado, o significado de crime corresponde a algum tipo de 
agressão física ou homicídio, não consideram que furto ou roupa seja também uma prática 
criminosa. 

Nesse sentido, supõe-se que muitos não se manifestam diante de práticas de roubos e 
furtos, evitam registrar a queixa e consequentemente deixa de constar aquela região como 
vulnerável à criminalidade refletindo baixo nível de policiamento na região. 

Sobre o item denúncia, como forma de se combater a criminalidade, a maioria dos en-
trevistados afirmara que denunciaria qualquer prática de crime que soubesse, entretanto, 
muitos não sabem distinguir com clareza o que é crime e houve manifestações de alguns que 
não denunciaria à polícia por não ter segurança do processo depois de feita a denúncia. 

Ao todo, os entrevistados manifestaram favoráveis à denúncia como forma de se comba-
ter a criminalidade, como os seguintes registros obtidos das falas dos entrevistados. 

Acho importantíssimo. Não importa quem fez, como fez, mas é importantíssimo, isso 
coíbe, né?! (Entrevistado de 47 anos de idade).

Outro entrevistado também concorda em denunciar, como afirma:

Eu denunciaria. Faria denúncia anônima. (Entrevistado de 24 anos de idade).

Outros entrevistados manifestaram contrários à prática da denúncia como forma de se 
combater a criminalidade, como registrado nas seguintes passagens: 
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Não. Nem por denúncia anônima. Porque eu já vi pessoas denunciarem e depois a 
policia contar quem foi  (Entrevistado de 29 anos de idade). 

Outro afirma o seguinte sobre a mesma indagação:

Não. Pelo seguinte, a não ser que fosse oculto, né?! (Entrevistado de 32 anos de 
idade).

Muitos dos que manifestaram não fazer denúncia, alegaram medo das consequências 
de ter feito a denúncia e ser perseguido por quem foi denunciado depois, sobretudo, se o 
criminoso continuar circulando livremente, afirmam que certamente sofrerão algum tipo de 
represália por parte dos criminosos. 

12. SOBRE O SENTIMENTO DE SEGURANÇA E JUSTIÇA

Sobre o sentimento de segurança ou não em seus bairros, houve manifestações que ad-
mitem ser seguro o lugar onde mora. As respostas das entrevistas estruturadas foram as que 
apresentaram maior número, enquanto os que manifestaram inseguras no lugar onde reside 
foram relativamente menores. 

Dos 60 entrevistados, 37 manifestaram que se sentem seguras onde residem e 20 mani-
festaram certa insegurança no lugar onde reside. Também, ao serem indagadas se a prática 
policial está articulada com a justiça, dos 60 entrevistados, 32 manifestaram que o policia-
mento contribui para se fazer justiça no país e 25 manifestaram que a polícia não contribui 
para a justiça brasileira.

Observa-se que apesar do elevando índice de insatisfação com o policiamento, ainda as-
sim, os entrevistados manifestaram confiança e necessidade do policiamento como forma de 
controlar a criminalidade. 

13. SOBRE O RELACIONAMENTO DA POLÍCIA E COMUNIDADE. 

Observa-se que a dificuldade da comunidade aceitar a convivência da polícia está rela-
cionada com a própria forma de agir da polícia. Muitas manifestaram que a polícia age de 
forma estúpida e agressiva, portanto, não agrada de manter relacionamento com policiais.

Sobre a proposição formulada para detectar o grau de aceitação da polícia no meio pes-
quisado obteve-se as esguites respostas:

A polícia é distante, eles se sentem melhores. Deveriam ter mais contato com a poli-
cial. Iria diminuir a criminalidade (Entrevistado de 29 anos de idade).

Outro entrevistado afirma o seguinte:

“Ia dar mais segurança para a população. A polícia faz uma separação, eles acham 
que são melhores que os outros. São trabalhadores normais iguais aos outros, ga-
nham pouco iguais aos outros e se acham melhor... Sendo que é nós que banca eles.” 
(Entrevistado de 32 anos de idade)

São evidências do relacionamento da polícia com a comunidade, posição hierárquica do 
policial e manifestada como causa do distanciamento e da falta de relacionamento entre a 
comunidade e os agentes policiais, como fica no seguinte registro de um entrevistado:
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A polícia é distante, principalmente na periferia... eles demoraram horas pra chegar 
...quando a polícia pergunta onde tá o bandido, muitas vezes a pessoa não vai falar 
nunca, porque ele tá mais próximo do bandido do que de um policial militar....(En-
trevistado de 47 anos de idade).

Há manifestações que apontam soluções para a polícia conviver melhor com a comunida-
de, como a que se segue: 

há o treinamento, há de continuar o treinamento, sobretudo a questão da polícia mi-
litar que está tentando mudar cada vez mais, conscientizando seus próprios mem-
bros dos direitos sociais, dos direitos comunitários, e é muito importante incentivar 
essa integração de forma estruturada (Entrevistado de 52 anos de idade).

Observa-se que muitos apontam a falta de treinamento e conscientização do policial 
como principais motivos da dificuldade de relacionamento da polícia com a comunidade, como 
denota a passagem seguinte:

nossa polícia é uma das melhores do Brasil. Pode melhorar mais ainda, aonde? Na 
perspectiva da questão social que nós estamos vendo. Uma coisa é a polícia em ques-
tão de intensificação, um resgate, uma questão de risco, tá preparadíssima. Outra 
coisa é essa outra parte, que é aquela questão da integração com a comunidade e 
incentivar, por exemplo, com ambientes universitários, para mostrar a realidade so-
cial. Técnicas de aproximação, como agir próxima a comunidade, quais as carências 
da comunidade. Tem que ter uma preparação constante (Entrevistado de 52 anos).

14. CONCLUSÃO

A pesquisa indica que a polícia, de modo geral, na sua dimensão institucional, muito 
mais que de seus agentes policiais, está presente no imaginário coletivo.

Percebe-se que a identidade policial é mais o reflexo da instituição que do próprio agente 
policial, salva a forma de se comportar durante as investidas policiais. Nesse sentido, houve 
manifestações dos entrevistados que apontam para fazer distinção entre “good cop, bad cop”, 
mas no geral admite-se que a polícia é identificada pela instituição.

Quanto à indagação de o policial obedecer a sua própria lógica, apesar de algumas repre-
sentações apontarem para essa orientação, não foi possível ser confirmada. Por outro lado, há 
insinuações de discurso que admitem o policiamento como atividade que se faz por meio de 
arbitrariedade, força física e principalmente com uso de arma de fogo, muitos representam a 
profissão caracterizada por fazer uso desses recursos como forma de realizar suas atividades.

Ao se referir à corrupção policial, não houver manifestações claras sobre essa questão, 
parece que não é um problema difuso no meio abrangido por essa pesquisa. Entretanto, 
houve manifestações a esse respeito, com insinuações e justificativas que denotam ser um 
fenômeno admitido pelos que manifestaram soabre esse fenômeno. Não foi possível detectar 
uma tipologia de policial corrupto.

A ociosidade da polícia não foi considerada pelos entrevistados, as manifestações obtidas 
não se referem ao ócio propriamente dito, mas a dificuldade de a polícia atender as ocorrên-
cias no tempo adequado. 
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Nesse sentido, houve registros que apontam como um dos pontos de ineficiência do policia-
mento, devido a essa dificuldade, muitos manifestam ser a causa de práticas de crimes, porque, 
a polícia só chega ao local da ocorrência criminal, depois que o delinquente se evadiu do local. 

Conclui-se que a polícia militar não é percebida como ociosa, mas morosa. Também, 
verificou-se que há elevada aprovação da instituição policial entre os entrevistados, há mui-
tas manifestações de apreço a imagem da policial militar, inclusive, houve manifestações 
de admiração estética da postura e disciplina dos policiais, ressalva-se, que também houve 
quem manifestou certo saudosismo em relação à imagem do agente policial, que no passado 
se apresentava bem vestido, limpo e com disposição.

Sintetizando, observou-se que a amostragem aponta o policiamento como uma necessi-
dade fundamental para as garantias das liberdades, entretanto, pouco se compreende das 
funções policiais e as diferenciações dos trabalhos das policiais civis e militares. 

Nesse sentido, sugere-se aperfeiçoar as formas de divulgação da atividade policial, para 
que a sociedade possa assimilara a função policial e dessa forma contribuir para a relação 
policial e comunidade, questão problemática e detectada na maioria das representações so-
bre esse ponto. 

Por fim, muitos manifestam dificuldade de se relacionar com a polícia por se sentir na 
condição inferiorizada, teme porque a posição hierárquica do agente policial intimida os que 
manifestaram a esse respeito. Há manifestações que ressaltam os traços de isolamento da 
polícia e a comunidade, houve manifestações que apontaram a polícia como um segmento 
social de difícil convivência, pela própria natureza do trabalho policial, e muitos afirmam 
evitar contatos com policiais, a não ser quando necessário.
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CAPÍTULO VI

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E SEGU-
RANÇA JURÍDICA

ANTÔNIO CARLOS LÚCIO MACEDO DE CASTRO 

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende realizar uma abordagem dogmática relativamente à iden-
tificação do que seja entidade de assistência social, conforme previsão do ordenamento jurídi-
co pátrio, para fins de verificar os beneficiários da imunidade tributária disposta no art. 150, 
VI, c, e no art. 195, § 7º, ambos da Constituição Federal de 1988.

Muito se discute na doutrina atual se a segurança jurídica do contribuinte está presente 
na literalidade da norma jurídica positivada, elevando a importância da legalidade estri-
ta, havendo posicionamentos no sentido de que a norma possui a capacidade de descrever 
previamente todos os elementos da obrigação tributária, definindo, portanto, as atividades 
tributáveis praticadas pelos contribuintes, afastando qualquer possibilidade semântico-valo-
rativa na aplicação da norma, defendendo-se um silogismo através da técnica da subsunção 
do fato à norma.

Alguns outros doutrinadores já admitem certa precariedade da linguagem para definir 
previamente todas as hipóteses materiais de incidência tributária pretendidas pelo legisla-
dor, defendendo uma abertura semântica na linguagem normativa, que dependeria da ativi-
dade do aplicador, para a identificação de seu sentido.

Outros, ainda, identificam na atividade hermenêutica o único caminho para a realização 
da justiça tributária, apontando a impossibilidade de definição prévia, através da norma, das 
condutas que se enquadrariam nas hipóteses de incidência tributária.

Diante desse quadro, necessária a identificação das entidades de assistência social, ana-
lisando se há uma prévia determinação constitucional nesse enquadramento, se há espaço 
para o legislador complementar ou ordinário para conceituação dessas entidades, ou se so-
mente através de análise do caso concreto seria possível promover tal identificação.

Primeiramente, pretende-se analisar a existência de conceitos jurídicos determinados 
em matéria tributária, ou se é característica própria da linguagem a abertura cognitiva, 
através da busca do significado pretendido pelo legislador, ou se, ainda, somente através da 
atividade hermenêutica concretista tal mister seria possível.

Após a análise dos pressupostos teóricos, será investigado o regime jurídico tributário 
das entidades de assistência social, verificando se há um conceito unívoco de entidade de 
assistência social, ou se tal conceito é extraído do sentido pretendido pela norma tributária, 
ou, ainda, somente através da análise do caso concreto será possível identificar as entidades 
que se enquadram dentro das hipóteses de imunidade tributária.

2. DOS CONCEITOS OU TIPOS JURÍDICOS: EM GERAL E EM MATÉRIA TRIBU-
TÁRIA

Questão atualmente tormentosa, notadamente nos debates doutrinários e jurispruden-
ciais, é a de que se o ordenamento jurídico deve ou não trazer todas as previsões legais, prin-
cipalmente quando se refere a exercício de poder estatal, como ocorre em mátria tributária, 
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se tal mister é possível, ou se o intérprete deve buscar o sentido da norma, dentro do enqua-
dramento normativo prévio, ou se, ainda, somente através da aplicação do Direito através da 
hermenêutica seria possível a sua concretização.

A primeira resposta buscada pela dogmática jurídica foi através da crença quase que 
absoluta no legislador que, através de sua atividade, determinaria previamente as condutas 
sociais sujeitas ao Direito, restando ao operador do Direito a identificação da norma ade-
quada ao caso, através de um silogismo lógico-formal, valendo-se da técnica da subsunção, 
evidenciando-se o que a doutrina convencionou denominar de positivismo exegético.

Autores atuais, tal como Misabel Abreu Machado Derzi, ainda possuem dificuldades de 
se desapegar dos sentidos previamente apresentados pela norma, pugnando ainda uma cren-
ça que na atividade legislativa há a possibilidade de esgotamento das hipóteses das relações 
sociais. Nesse sentido, esclarece Derzi que

somente o legislador deve pensar as consequências dos atos legais até o fim. O juiz 
está limitado pelas escolhas já feitas pelo legislador, de tal modo que não pode ser 
responsabilizado pelas consequências das decisões, se elas se fundamentam na lei. 
(DERZI, 2009, p. 170)

Contudo, em que pese a existência de defensores da aplicação do Direito sob o mencio-
nado paradigma jurídico, a grande maioria dos autores atuais já não consideram tal técnica 
juridicamente adequada, sendo totalmente ultrapassada, pois “a crença nessa engenharia 
institucional do poder remonta à ideologia das revoluções liberais do século XVIII” (GODOI, 
2012, p. 238).

Diante da enorme dificuldade por que passou a dogmática do positivismo formalista, 
segundo Godoi, “a partir da segunda metade do século XX, assiste-se a uma crise do norma-
tivismo conceitualista” (GODOI, 2012, p. 241), tornando-se necessária a formação, do que 
Godoi denomina de um “consenso doutrinário” relativo a uma dogmática “sob o paradigma 
do atual Estado Democrático de Direito” (GODOI, 2012, p. 241).

Sob esta perspectiva, o determinismo buscado nas fontes normativas dá lugar a um ideal 
de “cognoscibilidade, em vez de determinação, em razão da indeterminação congênita da 
linguagem e da dependência do Direito a critérios e argumentos indispensáveis ao processo 
necessário à sua determinação e concretização” (ÁVILA, 2012, p. 682). 

Aqui os autores acreditam na fixação de um quadro normativo apresentado pelo legis-
lador, cabendo ao aplicador da norma jurídica a identificação do sentido pretendido pela 
mesma, construindo-se uma solução adequada ao caso concreto. 

Todavia, ainda nesta perspectiva, qualquer atividade de interpretação, seja pelo Poder 
Executivo, seja pelo Poder Judiciário, deve estar vinculada ao que permite a própria lei, sob 
pena de inobservância dos princípios constitucionais, como o da legalidade, caros ao Estado 
Democrático de Direito.

Ávila nos apresenta uma construção de que deverá haver uma concepção semântico-ar-
gumentativa do Direito como processo necessário para sua realização, pois

(...) todas essas acepções, quando conjugadas em uma perspectiva unitária baseada, por 
sua vez, em uma concepção semântico-argumentativa do Direito, demonstram que a se-
gurança jurídico-tributária não deve ser buscada no conteúdo prévio e abstrato das nor-
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mas, mas no próprio processo de realização do Direito Tributário. (ÁVILA, 2012, p. 685).

Observe-se que, apesar da tentativa de defesa da aplicação da teoria da argumentação 
jurídica, Ávila não admite que a norma seja completamente desprezada, devendo seu intér-
prete e aplicador extrair o seu sentido, dando a entender sobre a possibilidade de existência 
prévia de sentidos normativos.

Em outro sentido, já é observada a mobilização de alguns autores, com tentativa de 
superação do paradigma de que há um sentido prévio na norma, conforme defende Ricardo 
Lodi Ribeiro e Ricardo Lobo Torres que, apesar de apontarem a necessidade de construção 
das normas de Direito Tributário por tipos, argumentam que, através da ponderação de va-
lores de segurança jurídica e de justiça, o mencionado ramo do Direito será adequadamente 
aplicado. 

A defesa da existência de um círculo hermenêutico prévio, capaz de garantir segurança 
jurídica no momento da aplicação do Direito, formando-se, assim, o círculo hermenêutico 
completo, se aproxima da tese defendida pelos autores ora mencionados.

Lodi Ribeiro tenta construir sua tese na teoria dos princípios e na teoria da argumen-
tação jurídica, apresentando-nos a técnica da ponderação de valores como a adequada para 
a construção de um Direito mais próximo do ideal de justiça, definindo, portanto, o que se 
denomina de círculo hermenêutico prévio.

Para tanto, formula uma distinção entre os conceitos indeterminados, tipos e conceitos 
discricionários, para ao final tentar comprovar sua hipótese.

No Direito Tributário, assim como nos outros ramos do Direito, diante da dificuldade do 
legislador prever todos os fatos que deverão ser regulados, existem conceitos que não são bem 
definidos ou expressos, são os chamados conceitos indeterminados. 

Há muito a técnica subsuntiva vem perdendo força, pois a racionalidade humana não 
consegue capturar todas as hipóteses fáticas, através da construção de um monumento jurí-
dico positivo perfeito, tal qual a pretensão dos romanos na antiguidade.

Ademais, na sociedade de risco apresentada por Lodi Ribeiro, “a incerteza ou imprecisão 
dos conceitos pode derivar não das indeterminações linguísticas dos seus enunciados, como 
da indeterminação dos fatos subjacentes a norma”. (RIBEIRO, 2008, p. 142)

Daí a necessidade de apresentação de uma proposta alternativa de aplicação do Direito, 
pois os meios convencionais não vêm formulando soluções adequadas.

Na tentativa de construção de métodos alternativos, Ribeiro afirma que a indetermina-
ção dos conceitos se traduz quase sempre na conceituação tipológica, e nos tipos tributários é 
comum o uso dos conceitos indeterminados.

A definição prévia do Direito através de conceitos tem sido muito criticada, pois o concei-
to representa as propriedades ou sinais característicos do objeto, “porém não é necessaria-
mente unívoco, eis que se determina no contexto da proposição”. (RIBEIRO, 2008, p.142) Daí, 
diante da abertura da linguagem, a necessidade de construção do Direito através de outras 
perspectivas.

Ainda analisando o Direito sob a perspectiva lógico-formal do Direito e corroborando com 
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Lodi Ribeiro, Torres afirma ainda que “segundo o princípio da determinação, os conceitos 
jurídicos devem, sempre que possível, ser determinados, trazendo toda a conformação do 
fato gerador, desde a definição de seu aspecto material até a fixação da base de cálculo e da 
alíquota” (TORRES, 2006, p.14).

Acontece que o uso dos conceitos indeterminados é inevitável no direito em geral, assim 
como no Direito Tributário, pois, principalmente na sociedade complexa atual, não há como 
prever todos os fatos através da determinação prévia feita pelo legislador.

Diante disso, ainda amparado nos ensinamentos de Lodi Ribeiro, a necessidade de iden-
tificar do que se tratam os mencionados conceitos indeterminados.

Os conceitos indeterminados são definidos “como aqueles cujo o conteúdo e extensão são 
em larga medida incertos”, complementando que “os conceitos absolutamente determinados 
são muito raros no direito” (TORRES, 2006, p.14), o que para Ribeiro “são denominados 
conceitos indeterminados aqueles que possuem um grau mais alto de indeterminação” (RI-
BEIRO, 2008, p. 143).

Para Ribeiro, a utilização dos conceitos indeterminados, caracterizados pela indetermi-
nação ou imprecisão da linguagem, cujos critérios serão estabelecidos no momento da apli-
cação, “não contraria o princípio da determinação, corolário da legalidade, desde que não 
resvale para a discricionariedade” (RIBEIRO, 2008, p.266).

Interessante observar que Lodi Ribeiro não nega a determinabilidade, o que já não ocor-
re com Ávila, que a substitui pela cognoscibilidade. Todavia, através da análise das teses de 
ambos, em que pese a aparente contradição, há uma convergência de resultados, pois ambos 
defendem a abertura semântica da linguagem e a necessidade de uma atividade hermenêu-
tica para a identificação do conteúdo da norma. 

Mas continuando a análise da perspectiva apresentada por Lodi Ribeiro, este afirma que 
a discricionariedade “é o campo em que a lei deixa ao aplicador a possibilidade quanto à adi-
ção de novos pressupostos escolhidos em consonância com a finalidade da norma” (RIBEIRO, 
2008, p. 143).

No que tange aos conceitos indeterminados, conforme Ribeiro, a lei se utiliza de uma 
realidade onde os limites não aparecem bem delimitados em seu enunciado, pois este não 
comporta uma precisão conceitual. No entanto, observando-se o contexto da realidade em que 
será aplicado o conceito, esse se vinculará a pressupostos concretos.

Nesse sentido afirma Ribeiro que

Nesses conceitos, a lei não abre espaço para uma escolha subjetiva do aplicador, 
muito embora careçam eles sempre de um preenchimento valorativo. Isso não sig-
nifica que essa valoração resultará em uma escolha entre mais de uma situação 
possível, pois a indeterminação do enunciado não leva à indeterminação na aplica-
ção destes, que só autorizam uma unidade de solução justa em cada caso, extraída 
por uma atividade de cognição objetiva, e não de volição. (RIBEIRO, 2008, p. 145)

Ribeiro afirma que a utilização de conceitos indeterminados leva cada intérprete, de 
acordo com critérios objetivos fixados pela norma, de acordo com a interpretação do texto, 
identifique apenas uma solução justa, não havendo outra possibilidade para o caso concreto.
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Já a discricionariedade, contrariamente ao conceito indeterminado, possui caráter subje-
tivo. A escolha se dá entre alternativas estabelecidas pela própria atividade hermenêutica. O 
aplicador da norma escolhe, de acordo com a sua convicção pessoal, a possibilidade da norma 
ser aplicada. 

Na utilização de conceitos discricionários, assim como no poder discricionário, “a lei dei-
xa a cargo da autoridade administrativa a escolha entre consequências jurídicas diferentes, 
mas igualmente aceitáveis do ponto de vista da regulação” (RIBEIRO, 2008, p.146).

Importante verificar que dentro do tipo, o mencionado autor nos apresenta duas espé-
cies de normas, as que possuem conceitos jurídicos indeterminados em sentido estrito e as 
que apresentam caráter discricionário para o aplicador, distinguindo ambas e defendendo a 
aplicação da primeira

(...) o conceito indeterminado em sentido estrito se diferencia da discricionariedade; 
enquanto no primeiro o legislador estabelece a solução a ser adotada no caso concre-
to, que poderá ser identificada pelo aplicador por meio da interpretação efetivada a 
partir de uma valoração objetiva, que se baseará nas ideias sociais dominantes no 
tempo e no espaço considerados, na última, o legislador transfere a decisão sobre 
o justo ao aplicador, que poderá decidir a respeito da solução correta com base em 
uma valoração subjetiva. (RIBEIRO, 2008, p.266)

Portanto, não há se falar em aplicação discricionária da norma, devendo haver critérios 
legais objetivos para a solução a ser adotada no caso concreto, dentro do quadro estipulado 
pelo tipo normativo.

Para Ribeiro, “é exatamente na distinção entre conceitos indeterminados e discriciona-
riedade que reside a maior proteção aos direitos do cidadão que o princípio da reserva legal 
absoluta oferece” (RIBEIRO, 2008, p 151). Por isso o tema é de extrema importância para o 
Direito Tributário, pois a atividade arbitrária contraria os princípios que regem o sistema 
tributário.

Importante salientar o uso dos conceitos indeterminados e a sua aplicabilidade e com-
patibilidade junto a reserva legal tributária. Segundo Ribeiro, o uso dos conceitos indeter-
minados não é incompatível com a cláusula da reserva legal aplicada no direito tributário, 
asseverando que “a indeterminação do conceito legal utilizado pelo legislador não gera a 
incerteza apregoada pelos positivistas” (RIBEIRO, 2008. p. 152).

São vários os autores que defendem o uso dos conceitos indeterminados no direito tribu-
tário, não só no Brasil, mas também em vários outros países. Ribeiro afirma que Kruse sus-
tenta que na Alemanha, “embora o fato gerador deva ser definido com precisão e abundância 
quanto ao seu objeto, esta meta é suficientemente atingida pelos conceitos indeterminados e 
as cláusulas gerais” (RIBEIRO, 2008, p. 152).

Ribeiro afirma que, no Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possi-
bilidade de utilização de conceitos jurídicos indeterminados, através da análise da norma que 
instituiu a contribuição do SAT – Seguro de Acidentes do Trabalho. Nesse sentido

(...) a lei utilizou conceitos indeterminados de natureza técnica, uma vez que o legis-
lador não se considerou apto a definir que atividades empresariais causariam riscos 
graves, médios ou leves à saúde do trabalhador, mas quantificou as alíquotas para 
cada grau de risco. (RIBEIRO, 2008, p.156).
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Assevera Ribeiro que o princípio da legalidade admite o uso de conceitos indeterminados, 
mas não de conceitos discricionários, pois “as decisões sobre quem irá suportar os ônus fiscais 
e, em que medida o fará, devem ser estabelecidas pelo legislador, não havendo em que se 
falar, nessa seara, em juízo de conveniência e oportunidade” (RIBEIRO, 2008, p. 157).

Conforme já exposto, isso significa que a decisão do legislador será clara, “capaz de dar 
uma única opção ao aplicador, que, por meio de um juízo objetivo irá identificar a solução 
preconizada pela lei para aquele caso concreto” (RIBEIRO, 2008, p.157).

O legislador não consegue prever todas as decisões adequadas para a atual sociedade 
complexa, então instituiu os procedimentos do processo para que as decisões não previstas 
possam ser tomadas dentro dos parâmetros da lei, definindo-se, assim, o chamado círculo 
hermenêutico prévio. E dessa forma abriu espaço para que os conceitos indeterminados tam-
bém possam ser esclarecidos por um regulamento, ou até mesmo pela atividade jurisdicional, 
dentro de uma dialética argumentativa.

Neste contexto, a função do regulamento não é “só dispor sobre os detalhes não reserva-
dos ao legislador, como, principalmente, interpretar os conceitos indeterminados contidos na 
lei, a partir de uma valoração objetiva” (RIBEIRO, 2008, p. 160).

Para a proteção da segurança jurídica o regulamento deve esclarecer por meio de um ato 
normativo, geral e abstrato, “o sentido dos conceitos indeterminados contidos na lei, do que 
acreditar na capacidade desta de prever todos os fatos do mundo real, deixando ao aplicador, 
diante do caso concreto, inteira liberdade de interpretação da norma legislativa” (RIBEIRO, 
2008, p. 161).

Porém, “o regulamento não deverá, direta ou indiretamente, alterar o mandamento legal 
e, assim, nunca poderá conter disposição contra legem”. (RIBEIRO, 2008, p.161).

Admite-se, portanto, a identificação do conteúdo concreto da norma tributária através 
do regulamento elaborado pelo Poder Executivo, desde que não exorbite o quadro normativo 
instituído pelo Poder Legislativo, assim como desde que seja compatível com os valores pre-
vistos na Constituição.

Além disso, o Judiciário também exerce atividade importante na concretização do Direito 
Tributário, vez que tem a incumbência de dar a última palavra e, respeitando a legalidade, 
constrói soluções fiscais justas através da ponderação dos valores constitucionalmente pre-
vistos.

3. REGIME JURÍDICO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 150, VI, c, ser vedada a instituição de 
impostos sobre as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei.

Esta norma constitucional instituiu regra de imunidade tributária para mencionadas 
entidades, sendo tal mecanismo desonerativo causa de intributabilidade, ou seja, impede o 
exercício da competência tributária dos entes tributantes sobre tais entidades.

Analisando o posicionamento doutrinário a esse respeito, verificamos que a imunidade, 
“justificada no plexo de valores proclamados no texto constitucional, inibe a atribuição de 
competência impositiva e credita ao beneficiário o direito público subjetivo de ‘não incomoda-
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ção’ perante o ente tributante” (SABBAG, 2011, p. 284), “exclui algumas situações ou algu-
mas pessoas, o que implica, de certo modo, um privilégio, já que os gastos públicos aprovei-
tam a toda a coletividade, mas alguns membros desta deixam de suportá-los” (SCHOUERI, 
2011. p. 375-376), sendo um “obstáculo criado por uma norma da Constituição que impede a 
incidência de lei ordinária de tributação sobre determinado fato, ou em detrimento de deter-
minada pessoa, ou categoria de pessoas” (MACHADO, 2007, p. 252).

Complementando dita norma, que impede a cobrança de impostos sobre entidades de 
assistência social sem finalidade lucrativa, o § 7º, do art. 195, da Constituição Federal, prevê 
que tais entidades “são isentas de contribuição para a seguridade social” (BRASIL, 1988) 
e, apesar do texto trazer previsão expressa instituindo isenção, é uníssono na doutrina que 
trata-se de imunidade tributária (IBRAHIM, 2010, p. 459), tendo em vista a previsão deso-
nerativa constar da Carta Magna, o que amplia a imunidade inicialmente prevista para os 
impostos no art. 150, VI, c, também para as contribuições sociais.

Importante observar que, tanto a imunidade dos impostos, prevista no art. 150, VI, c, da 
Constituição Federal, quanto a imunidade das contribuições sociais, prevista no art. 195, § 
7º, também da Constituição, impõem a determinação de requisitos regulados por lei, para a 
obtenção do mencionado benefício fiscal.

Aqui surge a primeira controvérsia doutrinária, relativa a identificação da norma exigi-
da para regulamentar as imunidades, se seria a lei ordinária, uma vez que tanto o art. 150, 
VI, c, CF, quanto o art. 195, § 7º, CF, dispõem que os requisitos serão definidos em lei, sem 
apontar instrumento normativo específico, o que caracterizaria hipótese de exigência de lei 
ordinária34, ou se, tendo em vista a previsão do art. 146, II, CF, que exige lei complementar 
para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, seria este último instrumen-
to normativo cabível para dispor sobre a imunidade ora tratada.

De acordo com Ibrahim, 

argumenta-se que, apesar da menção exclusiva à lei na Constituição (art. 195, §7º, 
da CRFB/88), tal lei somente poderia ser complementar, em virtude do disposto no 
art. 146, II, da Constituição, que determina caber à lei complementar regular as 
limitações constitucionais ao poder de tributar. (IBRAHIM, 2010, p. 472)

Já em sentido oposto, Coelho defende que 

Toda imunidade é uma limitação do poder de tributar, e as limitações ao poder de 
tributar no sistema da Constituição vigente são reguladas por lei complementar. (...) 

Não era nem poderia ser ordinária. A uma, porque a imunidade, restrição ao poder 
de tributar da União, dos estados e dos municípios, ficaria à mercê da vontade dos 
próprios destinatários da restrição se lhes fosse dado regulá-la pela lei ordinária. 
Seria transferir ao legislador ordinário das ordens parciais poder permanente de 
emenda à Constituição. Sim, porque na medida em que por lei ordinária, pudessem 
variar as condições para a fruição da imunidade, poderiam até mesmo frustrá-la. 
Assistiríamos ao absurdo de ver um valor posto numa Constituição rígida, para 
garantir certas categorias de pessoas contra a tributação, vir a ser manipulado, 
justamente, por aqueles a quem se proíbe o poder de tributá-las.

34 São duas as diferenças entre lei complementar e lei ordinária. A primeira é material, uma vez que somente poderá 
ser objeto de lei complementar a matéria taxativamente prevista na Constituição Federal, enquanto todas as demais 
matérias deverão ser objeto de lei ordinária. Assim, a Constituição Federal reserva determinadas matérias cuja regula-
mentação, obrigatoriamente, será realizada por meio de lei complementar. (MORAES, 2005, p. 594)
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A duas, porque seria admitir duas fórmulas constitucionais para operar uma só ma-
téria, a regulação das limitações ao poder de tributar. Haveria antinomia entre o 
art. 146, II, que prevê lei complementar para o trato da espécie, e o art. 150, VI, “c”, 
prevendo apenas lei ordinária para a regulação de uma limitação específica ao poder 
de tributar. (COÊLHO, 2008, p. 300)

A norma que dispõe sobre os requisitos exigidos para a obtenção do benefício da imuni-
dade tributária pelas entidades de assistência social é a Lei Ordinária Federal n. 12.101, de 
27 de novembro de 2009. Esta norma prevê, em seu art. 1º, como beneficiárias da imunidade 
“pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades bene-
ficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistên-
cia social” (BRASIL, 2009), determinando, também, a universalidade do atendimento, nos 
termos de seu art. 2º.

A legislação em vigor exige a obtenção de certificado de entidade de assistência social, 
fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para que a entidade 
possa usufruir, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos benefícios da imuni-
dade, considerando entidade beneficente de assistência social aquela que, conforme art. 18 
da mencionada lei, “presta serviços ou realiza ações assistenciais, de forma gratuita, conti-
nuada e planejada, para os usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação” 
(BRASIL, 2009).

É de se observar que os dispositivos legais que apontam como entidades de assistência 
social remetem sua definição para o objeto desempenhado pelas mesmas, qual seja, a presta-
ção de serviço assistencial, sem, contudo, discriminar o que seria serviço assistencial.

O regulamento da Lei n. 12.101/09 tenta discriminar de modo mais detalhado o que seria 
um serviço ou ação assistencial, para fins de obtenção da certificação e consequente gozo da 
imunidade, dispondo através dos parágrafos do art. 33, do Decreto n. 7.237, de 20 de julho 
de 201035, que “constituem ações assistenciais a oferta de serviços, benefícios e a execução 
de programas ou projetos socioassistenciais” (BRASIL, 2010) de atendimento a famílias e 
indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, assessoramento dirigido 
ao público da política de assistência social ou defesa e garantia de direitos também dirigido 
a este público.

Verifica-se que o regulamento também não conseguiu discriminar de forma detalhada o 
que seria um serviço ou ação assistencial prestados pela entidade para fins de obtenção do 
certificado que garante o exercício da imunidade. Ficando as indagações do que seria atendi-
mento de pessoas em situação de vulnerabilidade? Como seria a identificação de assessora-
mento ou defesa de direitos do público da política de assistência social?

Conforme constatados, não é possível extrair dos comandos normativos supramenciona-
dos um sentido unívoco do que seria uma entidade de assistência social, para fins de conces-
são do certificado de entidade de assistência social.

Estas questões inquietam atualmente a dogmática do Direito Tributário, uma vez que 
a norma positivada nem sempre consegue abranger todas as situações da realidade social, 
havendo uma enorme dificuldade na definição das hipóteses fáticas de forma dada e a priori, 
apurando-se o Direito aplicável ao fato por mera técnica subsuntiva, sendo necessária a con-

35 Importante registrar que entre a entrada em vigor da Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 2009, e o seu regulamento 
pelo Decreto n. 7.237, de 20 de julho de 2010, houve um vácuo legislativo de quase oito meses, eis que os esclarecimen-
tos necessários para a identificação dos serviços assistências presentes no regulamento, cujo objeto geraria a obtenção 
do benefício das imunidades constitucionalmente previstas, somente ingressaram no ordenamento jurídico a partir da 
vigência do mencionado Decreto Federal.
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cretização da norma ao caso concreto, através da hermenêutica tributária, para a realização 
do Direito.

4. CONCLUSÃO

Em vista dos fundamentos supra apresentados, verifica-se ainda tormentosa a questão 
da segurança jurídica, através do conhecimento prévio das normas relativas do Direito Tri-
butário, tendo em vista a dificuldade do legislador em apropriar-se de maneira a priori de 
todas as situações fáticas possíveis.

Não é possível a neutralidade do aplicador da norma, seja através do Poder Executivo, 
regulamentando e exercendo a atividade material de fiscalização e cobrança, seja através do 
Poder Judiciário, solucionando os conflitos fiscais, vez que não existe um sentido unívoco no 
texto normativo, havendo sempre a dependência de sua concretização através de atividade 
hermenêutica.

A Constituição Federal prevê hipótese de imunidade tributária para as entidades de 
assistência social, sem finalidade lucrativa, respeitados os limites estipulados em lei.

Desconsiderando a discussão acerca do instrumento normativo cabível para regular a 
mencionada desoneração tributária, observa-se que a lei que regula a matéria, qual seja, Lei 
n. 12.101/09, não esclarece suficientemente quem poderia beneficiar-se da imunidade, vez 
que somente remete a questão à análise do objeto da entidade de maneira genérica.

Diante disso, inegável o papel exercido pelo Poder Executivo de esclarecimento do tipo 
previsto na lei, elucidando, de maneira mais detalhada, o significado dos serviços e ações 
assistenciais prestados pelas entidades que terão a possibilidade de gozo do benefício.

Inexistindo o regulamento, dificilmente a lei em comento atenderia a todos os propósitos 
constitucionais de garantia da atividade assistencial privada complementar ao Estado, tendo 
em vista que sua previsão não conseguiria englobar todas as entidades hoje beneficiadas.

Portanto, da análise da presente questão, verifica-se a incapacidade da norma legal, em 
seu sentido amplo, geral e abstrato, instituir dispositivo suficientemente claro e preciso, sem 
carecer de atividade de complementação pelo regulamento expedido pelo Poder Executivo.

Ademais, como restou demonstrado, nem o próprio regulamento atende suficientemente 
a tal mister, pois não há como predeterminar o que seria serviço assistencial sem, contudo, 
verificar no caso concreto, o efetivo serviço prestado pela entidade que pleiteia a imunidade.

E isso, inclusive, já ocorre na prática, tendo em vista o conjunto de requisitos exigidos 
pelas normas expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no 
sentido de investigar a fundo a atividade desenvolvida pela entidade, através de laborioso 
processo administrativo específico perante o Conselho Nacional de Assistência Social, cujo 
objetivo é o da análise fática concreta para a expedição do Certificado de Entidade de Assis-
tência Social.
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CAPÍTULO VII

AS TRATATIVAS INTERNACIONAIS DIRECIONADAS A MULHER EM CON-
TEXTO DE CONFLITOS ARMADOS

GLAYS GUERRA 
AMINA GUERRA 

1. INTRODUÇÃO

O presente ensaio tem por objetivo analisar o momento no qual a questão de gênero pas-
sou a fazer parte do debate, tanto no cerne do Direito Internacional Público quanto no campo 
das Relações Internacionais e do Direito Humanitário.

Para tanto, foi necessário proceder a um levantamento da formação do Direito Interna-
cional Público e sua interface com o instituto da guerra no sentido de localizar a linha mestra 
que embasou e embasa o direito de guerra. Isto porque os conflitos armados se constituíram 
num fato singular para desnudar os grupos vulneráveis, colocando em relevo a questão do 
gênero.

Por seu turno, cumpre assinalar que trazer aspectos atinentes as relações internacionais 
significa dizer que a sociedade se encontra permanentemente em evolução, em seus mais 
variados aspectos, fazendo despontar outros aportes teóricos que possibilitam a compreensão 
ou a releitura de fatos ou fenômenos sociais em face as suas tessituras.

Ante a alusão supra, a disciplina de Relações Internacionais (RI) possui como norte com-
preender, através de várias teorias “como os povos estão providos ou não dos valores básicos: 
segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar”. (JACKSON e SORENSEN, 2007, p. 15).

Assim, mediante os campos teóricos que envolvem esta área do conhecimento, exami-
na-se o rebatimento destes valores básicos em microssistemas, conjugando-os ou não com 
outras áreas do conhecimento humano, dentre estes microssistemas destaca-se: segurança 
e gênero. 

O marco da questão de gênero no campo das Relações Internacionais é vislumbrado sob a 
perspectiva da violência contra mulher, em especial, em casos de conflitos armados. 

Lado outro, na esfera do Direito Internacional Público a questão de gênero é diluída no 
sistema geral de proteção ao indivíduo, sendo que, somente um pouco mais tarde, é que o 
gênero passou a ser visto, em sua individualidade, no bojo dos denominados grupos vulnerá-
veis, ao lado, de crianças, idosos, negros, etc. recebendo, consequentemente, um sistema de 
proteção especial.

Todavia, é no âmbito do Direito Humanitário, sobretudo pelos trabalhos desenvolvidos 
pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha que a questão de gênero e guerra se cruza, 
demonstrando a preocupação internacional com a segurança da mulher em ambientes de 
hostilidade.

A hostilidade que se desdobra na utilização da mulher como instrumento de guerra é 
passível de sanção por parte do Tribunal Penal Internacional que qualifica este tipo de ação 
como sendo crime contra a humanidade ou crime de guerra.
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É de verificar-se que não obstante haja um conjunto de medidas de proteção à mulher, 
todas se encontram amealhadas em arranjos de proteção geral a população civil. Razão pela 
qual as autoras, em face da gravidade do papel da mulher em situações de conflito armado, 
propugnam pela construção de uma convenção que trate especificamente da matéria.

Para, além disso, defende – se não somente a responsabilização penal do indivíduo que 
comete crimes contra a humanidade e de guerra, cujo alvo é a mulher, mas, também, o dever 
do Estado de indenizá-la por ter sido atingida em sua dignidade, bem como seja constituído 
um fundo internacional composto por recursos oriundos da indústria da guerra, voltado para 
mulheres que tenham sido utilizadas como objeto da hostilidade.

2. A FORMAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E SUA INTERFACE 
COM O DIREITO DE GUERRA.

Na leitura dos acordes históricos do processo de formação do Estado, constata-se que há 
um posicionamento majoritário entre os autores de que o Estado se formou espontaneamente 
e, tem como núcleo fundante: a família.

Nesse entendimento preleciona Mazzuoli:

O agrupamento de seres humanos pelas várias regiões do planeta fomentou a cria-
ção de blocos de indivíduos com características (sociais, culturais, religiosas, políti-
cas etc.) em quase tudo comuns. Desse agrupamento humano (cuja origem primitiva 
é a família) nasce sempre uma comunidade ligada por um laço espontâneo e subje-
tivo de identidade. (MAZZUOLI, 2011, p. 43).

A presença de vários agrupamentos humanos espalhados em um dado território ou mes-
mo em territórios longínquos, não se constituiu como sendo empecilho à aproximação destes, 
tendo em vista a natureza andarilha que caracteriza a espécie humana.

Essa aproximação é inerente à pessoa humana, pois como ressalta Aristóteles: “o 
homem é, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, ainda mais 
que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural necessidade”. (DALLA-
RI apud ARISTÓTELES, 2012, p. 22). 

As necessidades são de diversas ordens, desde as necessidades espirituais até as rela-
cionadas à luta pelas adversidades e contingências que são colocadas na pauta diária das 
relações entre os homens.

Contudo a coexistência dos agrupamentos humanos, no mais das vezes, nem sempre foi 
e é pacífica, visto que o conflito é, também, inerente à pessoa humana, em especial, quando 
se trata de povos em que as reminiscências de constituição de seus agrupamentos se fazem 
totalmente diferenciadas.

Mazzuoli, em análise a relação de agrupamentos humanos com culturas diferenciadas, 
coloca que às vezes há uma relação de suportabilidade, “como que numa relação contratual, 
em que se desprezam as características sociais, culturais, econômicas, políticas de cada uma 
das partes, para dar lugar a uma relação negocial entre elas”. (MAZZUOLI, 2011, p. 43).

Para a regência das relações entre os mais diversos agrupamentos humanos, as regras 
são instrumentos imprescindíveis para a regulamentação dos interesses mútuos.
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Não se pode olvidar que todos os agrupamentos humanos, ora denominados Estados, 
possuem características que lhe são peculiares, visto serem orquestrados por fatores de or-
dem cultural, política, social, econômica, comercial, religiosa, geográfica etc. que lhes confe-
rem feições diversificadas.

Nesse sentido deve-se dizer que, existem normas que são responsáveis pela organização 
interna de cada agrupamento humano como, também, há normas que buscam organizar as 
relações entre agrupamentos humanos diferentes.

Na historiografia do Direito Internacional Público existem documentos que registram a 
presença de relações sociais entre os povos para além do mundo mediterrânico.

Nesta direção, ensina Pellet, que Confúcio, na qualidade de defensor de uma teoria geral 
das relações sociais, 

acreditava na existência de uma lei fundamental, comum a todo o universo, que 
exige que, no interesse social, as acções do homem estejam de acordo, em toda a 
parte, com a ordem da natureza. A harmonia que caracteriza esta ordem deve servir 
constantemente de modelo à ordem social e ao seu funcionamento, não só no interior 
de um mesmo povo, mas também entre todos os povos. Tal era, numa sociedade 
dilacerada por guerras intestinas e crônicas, o primeiro discurso a favor da paz 
universal e perpétua. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 45).

Semelhantemente, há registros de que os Impérios: assírio (sec. VI a. C.) e o persa (sec. 
IV a. C.), não obstante as suas rivalidades, mantinham, em decorrência das necessidades eco-
nômicas, períodos de trégua, sendo que os seus compromissos internacionais eram celebrados 
através de tratados. A regra Pacta sunt servanda era garantida “por juramentos religiosos 
prestados pelas partes contratantes quando da conclusão da obrigação”. (DINH; DAILLIER, 
PELLET, 2003, p. 46).

Conforme preleciona, o autor supra:

Tais tratados tinham por objeto domínios diversos: comércio, aliança ofensiva e de-
fensiva, delimitação territorial. Um dos tratados mais conhecidos é o chamado ‘tra-
tado de pérola’ concluído cerca de 1292 a. C. entre Ramsés II e o rei dos Hititas. Este 
tratado fixava os princípios de uma aliança reforçada pela cooperação numa base 
de reciprocidade, designadamente em matéria de extradição de refugiados políticos. 
Por outro lado, graças à descoberta das cartas de Amarna, sabemos da existência 
de uma rede de relações diplomáticas asseguradas por enviados reais que gozavam 
de privilégios especiais. Eles utilizavam uma língua comum, um idioma babilônico, 
como língua diplomática, e uma escrita comum, a escrita cuneiforme dos Assírios e 
dos Persas. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 46).

Na Grécia clássica, formada pelas Cidades-Estados, tal como no Oriente, as Guerras en-
tre as referidas Cidades e o mundo exterior, também, assumiam proporções inimagináveis. 
Porém, nos períodos de paz, os gregos utilizavam dos tratados, da diplomacia e da arbitragem 
para dar fé as suas relações.

Nesses tratados há cláusulas relacionadas ao “direito de guerra baseado em conside-
rações humanitárias” (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 46), tais como o princípio da 
necessidade de declaração de guerra, o direito de asilo, a neutralização de certos lugares, a 
prática do resgate ou troca de prisioneiros de guerra. 
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No tocante a relações sociais entre os povos no período clássico da Roma antiga é de 
opinião inequívoca no campo doutrinário que, em decorrência do movimento expansionista 
do império romano, não havia razão para que Roma tratasse os outros povos como iguais. 
Motivo pelo qual, há uma estagnação no avanço das medidas anteriormente construídas 
pelos povos que os antecederam, eis que onde se destaca a figura do império, não se fala em 
igualdade entre povos e/ou nações. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003).

Entretanto, na construção de regras unilaterais forjadas pelo povo romano constata-se a 
existência de uma bipartição das regras jurídicas, em jus fetiale e o jus gentium.

Coube ao jus fetiale a distinção entre guerra justa e guerra injusta, mas:

essa distinção assenta numa regra romana e não numa regra internacional. As 
guerras justas são decididas por Roma segundo um cerimonial destinado a tomar os 
deuses como testemunhas e prosseguidas em conformidade com os seus princípios 
religiosos. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 48).

De outra parte o jus gentium, não obstante tenha sido um direito privado voltado para 
dirimir as controvérsias entre romanos e não romanos impulsionou a ideia da necessidade 
de “existir um direito comum da humanidade que, para valer para todos os povos, deveria 
fundar-se em princípios extraídos da razão universal” (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, 
p. 48).

Com a queda do império romano do Ocidente (476 d. C), a tradição guerreira da An-
tiguidade pode ser considerada como um fator de impedimento para a evolução do direito 
internacional.

O direito internacional só terá novo impulso, no princípio do século XI, por intermédio 
da Liga Hanseática que teve a responsabilidade de incrementar as relações comerciais entre 
os povos.

É inegável o mérito deste período em relação à divisão do direito internacional em direito 
da guerra e direito da paz, através das definições calcadas na doutrina cristã.

Conforme salienta Pellet:

A Igreja não condena as guerras contra os infiéis. Mas, de acordo com os seus princí-
pios, a guerra entre cristãos só será justa se for empreendida por um príncipe legíti-
mo para responder a uma injustiça e com o objectivo único de punir tal injustiça. É 
a concepção da guerra-sanção. O princípio da competência exclusiva do príncipe im-
plica a proibição da guerra privada. Porém, são autorizadas as represálias, actos de 
violência destinados a apoiar um pedido de reparação de danos. Mais tarde, quando 
os reis detiverem o monopólio das represálias, aparecerá a distinção entre guerras e 
represálias. A ideia é a de que as represálias permitem evitar as guerras. Se assim 
se estabelecem os limites ao direito de fazer a guerra, não existe, contudo, qualquer 
regulamentação das hostilidades. A Trégua de Deus (certos dias sem guerra) e a 
Paz de Deus (neutralidade dos edifícios de culto, inviolabilidade dos clérigos e dos 
peregrinos, etc) são instituições humanitárias de todo insuficientes e nem sempre 
respeitadas. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 50).

Alavancado os primeiros passos no processo de construção de um conjunto de normas, 
princípios e institutos que compreendem, inclusive, o direito internacional moderno, é impor-
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tante considerar que, nesse processo, já ao final da Idade Média, o movimento normativo em 
relação ao direito de guerra expandiu-se criando regras especiais para a guerra marítima.

O conjunto de normas direcionadas a orquestrar as relações entre os povos será conheci-
do como sistema interestatal ou interestatismo.

Com o nascimento dos estados soberanos e da sociedade interestatal que teve como mar-
co o Tratado de Westfália, datado de 1648, o direito internacional adquiriu a sua maioridade.

Com a afirmação da superioridade da vontade do Estado soberano, amparado pelo con-
junto teórico desenvolvido por Maquiavel, Hobbes etc. ninguém poderá impor nada a um 
Estado sem o seu consentimento.

O empoderamento dos monarcas é alimentado pela pena de Maquiavel que registrou: 
“A preocupação principal de um príncipe deve ser a arte da guerra. ‘Estar desarmado te 
faz desprezível’. Deve, então, o príncipe não ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem 
exercer nenhuma outra atividade, a não ser a guerra, suas leis e disciplinas”. (Machiavelli, 
2008, p. 105).

A prescrição ofertada por Maquiavel será contrabalanceada pelo princípio de equilíbrio36. 
Sob o manto deste princípio é possível justificar as guerras defensivas, visando restabelecer 
um equilíbrio desfeito e as guerras preventivas voltadas para impedir o progressivo poderio 
de um Estado a ponto de comprometer o sistema de equilíbrio. (DINH; DAILLIER, PELLET, 
2003).

No processo de consolidação do direito internacional, Grócio considerado o pai deste novo 
ramo do direito, aborda em sua obra, acerca do Direito da Guerra e da Paz.

Nessa vereda Grócio reconhece a legitimidade da guerra desde que seja justa, de forma 
que retoma:

[...], a distinção canonista entre guerras justas e guerras injustas. A guerra é justa 
quando responde a uma injustiça, sendo o direito natural a determinar os casos de 
injustiça. Estes casos surgem quando são violados os direitos fundamentais que 
o direito natural reconhece aos Estados soberanos: direito à igualdade, direito à 
independência, direito à conservação, direito ao respeito, direito ao comércio inter-
nacional. Descobre-se aí um dos aspectos do seu método: através da guerra, revela 
os atributos do Estado. Nenhum estado pode violar os direitos fundamentais dos ou-
tros. Qualquer violação desta proibição abre caminho ao direito de legítima defesa. 
(DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 58).

Por sua vez, Vattel (1714/1768), considera que a guerra justa deve estar em conformi-
dade com a justiça, devendo esta ser conduzida abertamente. Cabendo ao Estado que faz a 
guerra, a responsabilidade de se submeter a certas regras, independentemente dos objetivos 
de guerra. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003).

Conforme salienta Pellet: “Para Grócio, o uso da força só é legítimo se o Estado for atin-
gido nos seus direitos fundamentais. Para Vattel, o Estado é inteiramente livre de julgar o 
que dele exige a defesa dos seus direitos fundamentais, de decidir se deve ou não recorrer ao 

36  A Política do equilíbrio, no posicionamento de Pellet apresenta uma ideia mestra: “que é necessário realizar entre 
os Estados uma repartição de forças de tal modo que elas se equilibrem. O objectivo é impedir que alguns deles se torne 
tão poderoso que desencadeie uma guerra que esteja certo de ganhar”. (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 55).
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uso da força” (DINH; DAILLIER, PELLET, 2003, p. 59).

O resultado de todo o esforço teórico, até então, elaborado pelos diversos autores na cons-
trução do Direito Internacional Público é resumido por Pellet, da seguinte forma:

•Os Estados são soberanos e iguais entre si;

•A sociedade internacional é uma sociedade interestatal; do ponto de vista da sua 
estrutura, aparece como uma justaposição de entidades soberanas e iguais entre 
si, excluindo qualquer poder político organizado e sobreposto às suas componentes;

•O direito internacional é também um direito interestatal que não se aplica aos 
indivíduos;

•Relativamente às fontes, o direito internacional é um direito derivado da vontade e 
do consentimento dos Estados soberanos; os tratados provêm de um consentimento 
expresso e os costumes de um consentimento tácito;

•Os Estados soberanos decidem sozinhos o que devem fazer ou não nas suas rela-
ções internacionais; 

•Nas relações entre Estados soberanos, a guerra é permitida. (DINH; DAILLIER, 
PELLET, 2003, p. 61).

Posto isto, é possível afirmar, neste primeiro momento, que a construção do direito in-
ternacional se fez, paulatinamente e, em seu bojo, a questão da guerra pode ser vislumbrada 
sob três perspectivas, a saber: a uma, que o instrumento para a resolutividade dos conflitos 
entre os povos, seja para a gloria de seus governantes, seja para a conquista ou manutenção 
de seus territórios, seja para a garantia das vias de comércio etc, tem como célula tronco: a 
guerra; a duas, que a guerra era permitida e legitima desde que fosse justa e tivesse o condão 
de responder as violações aos direitos fundamentais de um Estado; a três, que o respeito à 
pessoa humana, nos casos de conflito armado, aparece à sombra em face aos direitos funda-
mentais do Estado, Daí a ideia que percorre o senso comum de que “na guerra vale tudo” e, 
que esta é tão somente uma manifestação do status de soberania de um Estado.

Neste contexto, as consequências da guerra e todos os seus desdobramentos se tornam 
insignificantes perante a manutenção do status quo da soberania de um Estado ou qualitati-
vamente se faz para a honra e a glória do soberano. 

3. O REBATIMENTO DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS NO PROCESSO DE 
CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO, NA FORMAÇÃO DE OU-
TRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO HUMANO, COM ÊNFASE NA GUERRA E GÊNERO.

Após a Revolução Francesa (1789), várias e profundas foram às modificações37 ocorridas 
no cenário internacional. Essas modificações contribuíram, indubitavelmente, para uma re-
flexão acerca do conceito de soberania, da questão da Guerra e do papel do indivíduo peran-
te a sociedade internacional, gerando, consequentemente, a emergência de um conjunto de 
abordagens teóricas que se desenvolveram no bojo de novas áreas do conhecimento, dentre 
elas, cita-se: as Relações Internacionais (RI).

37 Segundo Pellet, essas modificações se referem as “profundas e sucessivas transformações provocadas no mundo 
por causas que quase não é preciso recordar: revoluções políticas, técnicas e industriais, guerras – e, sobretudo, as 
duas guerras mundiais no espaço de menos de uma geração -, descolonização e advento da arma nuclear” (DINH; 
DAILLIER, PELLET, 2003, p. 61)
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No esquadrinhamento histórico da aludida disciplina é de clareza meridiana que os Es-
tados, por longos anos, foram reconhecidamente os únicos atores a ocuparem a arena inter-
nacional e, consequentemente, comandaram o centro de toda a atenção política.

Nesse cenário, destaca-se como sendo objeto de debate entre esses atores o conflito ar-
mado, sendo este, o desaguadouro dos primeiros aportes teóricos no campo das Relações 
Internacionais, em especial, após o desfecho da Primeira Guerra Mundial.

Nesse sentido preleciona Gonçalves (2015, p. 12), que “a disciplina Relações Internacio-
nais é jovem, tendo em vista que o seu nascimento se deu após a Primeira Guerra Mundial, 
um acontecimento que constituiu a razão fundamental para o seu surgimento”.

Todavia, o mesmo autor realça que desde o Tratado de Paz de Westphalia (1648) “esta-
distas e intelectuais em geral passaram a se dedicar a reflexão sobre os fenômenos da paz 
e da guerra entre os Estados,” (GONÇALVES, 2015, p. 13), demonstrando que o estudo das 
relações internacionais não é novo, porém novas são as roupagens que se colocam no contexto 
hodierno.

Diante deste panorama, a agenda política dos Estados se reduzia aos assuntos militares 
com o propósito exclusivo de que cada um pudesse assegurar a sua própria sobrevivência. 
Razão pela qual, do trabalho teórico centrar as suas energias em discutir a centralidade do 
Estado, a função do poder e a anarquia internacional. (NOGUEIRA; MESSARI, 2005).

A par disso, Nogueira e Messari evidenciam que a característica comum entre os rea-
listas, se volta para “a ênfase no que acontece no sistema internacional, o que se traduz por 
considerar que o que ocorre dentro dos Estados não é relevante para a análise das relações 
internacionais. É o que alguns chamam da imagem do Estado como uma caixa preta.” (NO-
GUEIRA; MESSARI, 2005, p. 23-24). 

Nessa esteira, as questões domésticas de cada Estado não possuíam nenhuma importân-
cia na esfera internacional, pois o foco dos Estados centrava-se, exclusivamente na preser-
vação e na permanência destes na qualidade de atores soberanos no cenário internacional.

De forma que todo o sistema de autoajuda e cooperação entre os Estados se voltava no 
sentido de obter, cada qual, a sua própria sobrevivência.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial e os anos que lhes sucedeu, uma nova fase 
se inicia no campo das Relações Internacionais, provocando a recepção de outros posiciona-
mentos teóricos junto à disciplina a fim de fazer frente à complexidade dos fatos e fenômenos 
sociais que vinham e vem sendo apresentados na órbita internacional, assim como, também, 
se assiste uma alteração significativa da agenda internacional.

Como acentua Lessa:

Com as inflexões que vêm ocorrendo nas relações internacionais desde o início da 
década de 90, especialmente pontuadas pelo fim da Guerra Fria e pelo advento da 
globalização, o estudo das relações internacionais, além de focalizar as interações 
entre Estados nacionais, tem se voltado também para a análise de diversos fenô-
menos recentes e complexos, tais como a integração regional e a formação de blocos 
econômicos, a cooperação e a segurança nos níveis regional e internacional e a es-
truturação de regimes internacionais em áreas como as do clima, do meio ambiente, 
da proteção internacional de direitos humanos e da política econômica, entre outros 
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temas de uma agenda crescentemente complexa. Essa agenda tem, por seu turno, 
impactos certos e imediatos sobre os modos como atores sociais no nível intranacio-
nal respondem aos desafios impostos pela cena internacional e também como perce-
bem oportunidades em um meio em constante transformação (LESSA, 2005, p. 09).

Destaca-se dentre os diversos temas que compõe a hodierna agenda internacional, a pro-
teção ao indivíduo que se consolida no âmbito do direito internacional público e, em específico 
no campo dos direitos humanos, no qual se põe, em evidência: a proteção à mulher.

No tracejamento histórico dos direitos humanos, Comparato salienta que a Revolução 
Francesa, impulsionada pelo movimento igualitário, derrubou inúmeras barreiras, exceto a 
da desigualdade entre os sexos.

Tal afirmativa se faz pelo fato da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã elabo-
rada por Olympes de Gouges, em 1791 e aprovada pela Assembleia Nacional da França não 
ter sido considerada no texto da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão.

É de verificar-se que a trajetória pelo reconhecimento dos direitos da mulher atravessa 
séculos e tem como marco a aludida Declaração que compõe o acervo histórico do movimento 
feminista.

Tenha-se presente que os primeiros documentos editados pela ONU direcionados direta-
mente a questão da mulher são datados do sec. XX, quando em 1952, a Assembleia Geral da 
ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher.

Nos anos de 60 e 70 e os anos que se seguiram foram marcados por diversas modificações 
engendradas no cerne do feminismo, em especial a ocorrência de um movimento de teoriza-
ção em torno da questão de gênero, como construção social das identidades sexuais e como 
objeto de estudos feministas. 

Esse movimento de teorização em torno da questão de gênero inaugurou uma nova fase 
no campo feminista, pois “o que se procura é desnaturalizar, desconstruir, principalmente 
as oposições binárias, incluindo aquelas que implicam sexo/gênero”. (CONCEIÇÃO, p. 741). 

Ao se colocar a questão de gênero, como pano de fundo, o enfoque de discussão se altera, 
visto que estas formulações teóricas se direcionaram no sentido de construir explicações das 
causas universais ou das origens da opressão feminina. 

Nesse processo de teorização estabeleceu-se um debate profícuo entre feminismo/sexo/
classe, o que gerou diversas tendências como: feminismo socialista; feminismo liberal; femi-
nismo radical etc. Todas essas abordagens tinham o mesmo plano epistemológico, eis que se 
centravam em responder as causas da opressão feminina. (CONCEIÇÃO, 2009).

O debate antes centrado numa linha marxista (sexo/classe) sofreu uma mudança de eixo 
ao ser introduzido no campo de análise dos estudos feminista a questão da raça.

Essa mudança de eixo colocou em evidência que a opressão sobre as mulheres possuía di-
ferentes matizes, ou seja, a opressão se faz tanto de forma difusa sobre a mulher como, tam-
bém, estabelece uma estratificação de desigualdades no interior do próprio grupo de mulheres. 

Conforme realça Conceição, com fundamento nessa realidade “o gênero começa a ser 
pensado como um dos elementos constitutivos das relações sociais, que se articula com outras 
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categorias importantes: classe, raça, etnia, dentre outros, configurando situações de gênero 
específicas.” (CONCEIÇÃO, 2009, p. 742).

Nessa vereda, observa-se que cada sociedade legitimará o tipo de desigualdade própria 
a ela, bem como poderá estabelecer uma diversidade de subsistemas nos quais a opressão de 
fará sentir de forma diferenciada, abrindo, consequentemente, um leque de análise de cará-
ter geral e de natureza específica.

A par disso Scott citado por Conceição:

destaca que o gênero como categoria analítica, tal como as de raça e classe promove-
ram a inclusão dos oprimidos na história, como também tem possibilitado a análise 
do significado e da natureza da sua opressão e a compreensão acadêmica de que as 
desigualdades, face ao poder, estão relacionadas ao menos a estes três elementos – 
gênero, raça e classe. (CONCEIÇÃO, 2009, p. 743-744).

Posta assim a questão, é de se dizer que a desigualdade social “não depende só da posição 
da pessoa no processo de produção econômica (profissão, acesso aos meios de produção), mas 
também de quatro outras características: o gênero, a idade, a situação de saúde e a origem 
étnica.” (SABADELL, 2005, p. 187).

Acrescenta Sabadell (2005, p. 187), que “a discriminação com base no gênero e na origem 
racial e étnica é devida a preconceitos sociais, ao machismo e ao racismo. Isso pode ser visto 
como um verdadeiro escândalo do ponto de vista moral e como violação de princípios consti-
tucionais que garantem a igualdade de todos”. 

É sobremodo importante assinalar que o rebatimento da questão de gênero se insere de 
forma tardia no ambiente internacional, eis que os estudiosos da área de Relações Interna-
cionais entendiam ser esta questão matéria de ordem doméstica, ou seja, fazia parte, assim 
como outros temas, da caixa preta de cada Estado.

Neste passo, Camargo salienta que as abordagens feministas encontraram espaço no 
campo das relações internacionais em face de dois movimentos: um sistêmico e outro no 
campo prático.

Nesse sentido destaca a autora:

o fim da Guerra Fria e a diluição das fronteiras nacionais com o fenômeno da globa-
lização, possibilitaram que temáticas diversas passassem a fazer parte da agenda 
internacional. Obedecendo à premissa de quer as RI não se resumem à dinâmica dos 
Estados e considerando o jogo de dois níveis de Putnam (Diplomacy and domestic 
politics: mthe logic of two-level games), no qual tudo aquilo que acontece no cená-
rio internacional exerce influência no cenário interno dos Estados e vice-versa, o 
papel da mulher e da perspectiva feminista começaram a despontar na agenda dos 
estudos teóricos das RI... o campo prático (de práticas deploráveis) de abusos aos 
Direitos Humanos que definitivamente ancorou o papel da mulher nos estudos das 
RI. (CAMARGO, 2009, p. 01)

Nogueira e Messari assinalam como marco para a inserção dos estudos feministas no 
ambiente das relações internacionais o estupro de mulheres, de natureza étnica, ocorrido em 
conflitos armados na dec. de 90, de forma que “a disciplina de Relações internacionais não 
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teve mais como não lidar com a relevância da categoria de gênero na política internacional”. 
(NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 223).

 Como salienta JacKson e Sorensen, a questão de gênero no campo das Relações Interna-
cionais “analisa a posição inferior das mulheres no sistema econômico e político internacional 
e avalia como nossos modos contemporâneos de pensar as RI tendem a encobrir e reproduzir 
uma hierarquia de gênero” (JACKSON; SORENSEN, 2007, p. 371).

Essa tendência no processo de compreensão das RI de certa forma contribuiu para que 
fosse colocando um véu sobre o grau de vulnerabilidade das mulheres e dos demais compo-
nentes da sociedade civil, quando o assunto é a Guerra, pois a exemplo do período clássico, o 
que importa são os atores de maior importância, ou seja, a figura dos Estados.

Isso porque, “a maioria das atividades ligadas à guerra e ao conflito e à conduta da po-
lítica externa é coordenada por homens e acontece em um universo dominado por valores 
masculinos”. (JACKSON; SORENSEN, 2007, p. 371).

Nesse campo dominado pela figura masculina, as preocupações se centralizam no poder e 
na força, fazendo tábua rasa, dos efeitos da guerra sobre os denominados grupos vulneráveis, 
pois estes não fazem parte do conceito de “guerra justa”, a não ser em pouquíssimas vozes 
isoladas no tempo.

Pois, como dito alhures, o conceito de guerra justa se volta para o respeito aos direitos dos 
Estados e, não se estende para aqueles que são à base de sua formação.

Nesse sentido deve-se dizer que:

as mulheres desempenham papéis cruciais em muitas atividades relacionadas à 
guerra e ao conflito, e estudiosos feministas de RI mostram que estas funções podem 
ser reveladoras se tratarmos do problema com atenção. Elas, por exemplo, estão 
presentes como esposas de diplomatas, como negociadores de contratos de prestação 
de serviços na área de defesa, prostitutas em bases militares, vítimas civis de guer-
ras e, em particular, refugiadas (Enloe 1990). Logo, a guerra não é uma atividade 
reservada aos homens nem limitada a eles. Ao contrário, é uma atividade de gêneros 
com posições específicas, em que as mulheres, frequentemente, são subordinadas. 
Ainda assim, a ideologia encara os homens ‘como guerreiros virtuosos’, que prote-
gem as mulheres, as ‘belas almas’ (Ehlstain). Segundo estudiosos feministas, essa 
ideologia ‘impede mulheres e homens de questionar o propósito essencial e os efeitos 
negativos da guerra, da militarização e da violência em suas próprias vidas e nas 
de outras pessoas (Peterson e Runyan 1993:91). (JACKSON e SORENSEN, 2007, 
p. 372).

No contexto hodierno, as questões supramencionadas esbarram com o clássico conceito 
de soberania, ou seja, “o direito de controlar seu próprio território e de ser independentes de 
todos os outros países”. (JACKSON e SORENSEN, 2007, p. 376).

Esse estranhamento se deve, em certa medida, aos efeitos oriundos do processo de globa-
lização, fazendo com que os assuntos anteriormente cingidos nas caixas-pretas dos Estados, 
tomassem um novo curso.

Este novo curso, coloca em evidência a proteção dos indivíduos, em especial, as atinentes 
ao gênero/guerra, no campo das relações internacionais, numa condição de desafio aos Esta-
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dos na busca de soluções conjuntas, seja mediante trocas de experiências, cooperação mútua, 
etc, para um problema que é real: a figura da mulher – como arma de guerra, deleite da tropa 
ou de menosprezo ao inimigo.

4. A TRIPARTIÇÃO DA PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO PELO DIREITO INTERNACIO-
NAL PÚBLICO E A EVOLUÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

Com o avanço do Direito Internacional Público, o indivíduo passou a ser sujeito, com uma 
atuação ativa e uma atuação passiva na ordem jurídica internacional.

A atuação ativa dos indivíduos se deve ao fato de serem estes destinatários de um con-
junto de direitos que lhes são atribuídos por vários tratados internacionais que compõem a 
estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos direitos humanos.

Lado outro a atuação passiva compreende a possibilidade de os indivíduos serem respon-
sabilizados em casos de crimes de guerra, crimes contra a paz e contra a humanidade.

O campo da proteção do indivíduo na esfera internacional deve ser vislumbrado sob três 
dimensões, ou seja: Direito Internacional dos Direitos Humanos; o Direito Internacional dos 
Refugiados e o Direito Internacional Humanitário.

Nesta esteira, Ricobom diferencia essas três categorias de proteção, da seguinte forma:

O Direito Internacional dos Direitos Humanos:

consiste na proteção subsidiária dos direitos que os Estados nacionais deveriam 
assegurar e contempla, para alcançar tal finalidade, a existência de mecanismos in-
ternacionais capazes de fiscalizar a proteção dos direitos humanos ou mesmo julgar 
os Estados quando da violação dessas garantias. (RICOBOM, 2012, p. 241).

Com relação ao Direito Internacional dos Refugiados, afirma a autora que este:

tem por objeto a proteção dos indivíduos que perderam o vínculo de proteção com os 
seus próprios Estados Nacionais e que por essa razão buscam asilo em outro Estado 
para o gozo das garantias mínimas de vida. (RICOBOM, 2012, p. 241).

Já o Direito Internacional Humanitário, compreende:

um conjunto de direitos que limitam os meios de combate nos casos de conflitos ar-
mados e cuja a finalidade é a proteção de indivíduos que se encontram em situação 
de risco em razão da violência da guerra. (RICOBOM, 2012, p. 241).

A aplicabilidade do Direito Humanitário é de responsabilidade do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV)38, que o define, como sendo:
38 International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed 
conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and 
methods of warfare. International humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict.
International humanitarian law is part of international law, which is the body of rules governing relations between 
States. International law is contained in agreements between States – treaties or conventions –, in customary rules, 
which consist of State practise considered by them as legally binding, and in general principles.
International humanitarian law applies to armed conflicts. It does not regulate whether a State may actually use force; 
this is governed by an important, but distinct, part of international law set out in the United Nations Charter.
What is International Humanitarian Law? Comitê Internacional da Cruz Vermelha. What is International Humanita-
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O Direito Internacional Humanitário é um conjunto de regras que visam, por razões 
humanitárias, limitar os efeitos do conflito armado. Ele protege as pessoas que não 
participam ou não estão mais participando das hostilidades além de restringir os 
recursos e os métodos do conflito. O Direito Internacional Humanitário é também 
conhecido como o Direito de Guerra ou o Direito do conflito armado. 

O Direito Humanitário Internacional é uma parte do Direito Internacional, o qual 
representa o corpo de regras que governam as relações entre os Estados. O Direito 
Internacional está contido nos acordos entre Estados – Tratados e Convenções -, em 
regras consuetudinárias, as quais consistem em práticas que os Estados consideram 
legalmente vinculantes e em princípios gerais.

O Direito Internacional Humanitário se aplica aos conflitos armados. Ele não regula 
quando um Estado deve de fato utilizar a força; isto é regulado, por uma importante, 
porém distinta parte do Direito Internacional, estabelecido pelas Nações Unidas. 
(COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2004, tradução nossa).

Normalmente, no estudo do Direito Humanitário se considera como marco inaugural 
para fazer frente à desumanidade provocada pela Guerra, a Batalha de Solferino ocorrida na 
Itália, em 1859.

Dunant, na qualidade de testemunha dos horrores da referida Batalha, propõe três prin-
cípios básicos com o intuito de minorar o sofrimento das vítimas de guerra, a saber:

•que fossem criadas sociedades voluntárias em todos os países voltadas para a pro-
teção e assistência aos feridos de guerra

•que os Estados adotassem um tratado internacional para garantir proteção legal a 
hospitais militares e equipe médica; e

•que se adotasse um símbolo internacional de identificação e proteção do pessoal de 
saúde e de equipamentos médicos. (COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VER-
MELHA, 2010, p. 01, tradução nossa).

A primeira Convenção de Genebra para a melhoria das condições dos feridos das forças 
armadas em campanha, datada de 22/08/1864, trata de um conjunto de regras que visam, em 
sua essencialidade, proteger as pessoas que prestam serviços médicos aos feridos e doentes, 
vítimas dos conflitos armados, bem como proteção a base de apoio para a prestação destes 
serviços e a instituição de símbolos que venham a caracterizá-los.

Esse passo inicial foi sendo, ao longo do tempo, aperfeiçoado com vistas a fazer frente 
aos novos fatos e fenômenos surgidos na vivência dos conflitos armados perpetrados pelos 
Estados de característica internacional ou não internacional.

Neste lanço, dispõe o CICV39: 

rian Law? Disponível em: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf.. Acesso em: 15/04/2015
39 International humanitarian law distinguishes between international and non-international armed conflict. Interna-
tional armed conflicts are those in which at least two States are involved. They are subject to a wide range of rules, inclu-
ding those set out in the four Geneva Conventions and Additional Protocol I.Non-international armed conflicts are those 
restricted to the territory of a single State, involving either regular armed forces fighting groups of armed dissidents, or 
armed groups fighting each other. A more limited range of rules apply to internal armed conflicts and are laid down in 
Article 3 common to the four Geneva Conventions as well as in Additional Protocol II. Comitê Internacional da Cruz Ver-
melha. What is International Humanitarian Law? Disponível em: <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.
pdf>. Acesso em: 15/04/2015.
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O Direito Internacional Humanitário se distingue entre conflito armado internacio-
nal e não internacional. 

Conflitos armados internacionais são aqueles em que ao menos dois Estados estão 
envolvidos. Eles são submetidos a uma extensa gama de regras, inclusive aquelas 
estabelecidas pelas 4 Convenções de Genebra e pelo I Protocolo Adicional.

Os conflitos armados não-internacionais são aqueles restritos ao território de um 
único Estado, envolvendo seja as regulares forças armadas de guerra que lutam 
com grupos armados dissidentes, ou grupos de guerra armados que combatem entre 
eles. Uma gama de regras mais limitada é aplicada aos conflitos armados internos e 
são expostos pelo Art. 3 comum ao Protocolo de Genebra e ao II Protocolo Adicional. 
(COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2004, tradução nossa).

Tenha-se presente que a primeira Convenção de Genebra foi revisada em 1906. Poste-
riormente, após a Primeira Guerra Mundial, foi convocada uma Conferência diplomática em 
Genebra (1929), com o intuito de rever, a já revista Convenção de Genebra que culminou com 
a inclusão de normas relativas ao tratamento de prisioneiros de guerra.

Contudo, somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, com a primeira, segunda, 
terceira e a quarta Convenção de Genebra40, esta última e, em destaque no seu art. 3º, que 
se procurou estabelecer normas de proteção à população civil. Este dispositivo alcança, ou 
melhor, é comum a todas as demais Convenções.

Na leitura deste dispositivo, verifica-se a proibição sumária de qualquer tipo de ofensa 
contra a vida e a integridade física, especialmente o homicídio sob todas as formas, mutila-
ções, tratamentos cruéis, torturas e suplícios; a tomada de reféns; as ofensas à dignidade das 
pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e degradantes; bem como as condena-
ções proferidas e as execuções efetuadas sem prévio julgamento, realizadas por um tribunal 
regularmente constituído, que ofereça todas as garantias judiciais reconhecidas como indis-
pensáveis pelos povos civilizados.

As proibições supra mencionadas, são endereçadas aos Estados em situação de conflito 
armado internacional ou não internacional e tem como meta proteger as pessoas que não 
tomam parte diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das forças armadas que 
tenham deposto as armas e as pessoas que tenham sido postas fora de combate por doença, 
ferimentos, detenção, ou por qualquer outra causa, serão, em todas as circunstâncias, trata-
das com humanidade, sem nenhuma distinção de caráter desfavorável baseada na raça, cor, 
religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo, ainda, em 
conformidade com o artigo mencionado.

 Como se observa a questão de gênero se tornou objeto de preocupação no contexto inter-
nacional, em decorrência de um conjunto de violências que sempre se fizeram presentes nas 
relações entre os povos, quando em situações de conflitos armados.

Esse conjunto de violências assumem características específicas, pois fazem parte “de 
uma estratégia deliberada para reprimir ou punir a população civil”, como também, “pode 
ser o resultado da falha dos comandantes em disciplinar suas tropas” (ROVER, 1988, p. 310).

40 GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO. Convenção IV, Convenção de Genebra Relativa à 
Protecção das Pessoas Civis em Tempo de Guerra, de 12 de Agosto de 1949. Lisboa. Disponível em: <http://www.gddc.pt/
direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-conv-IV-12-08-1949.html>. Acesso em 15/04/2015.
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A forma de tratamento dado à questão de gênero versus a guerra se faz de forma diluída 
no bojo normativo, sem expressar a dura realidade vivenciada pela mulher na qualidade de 
instrumento de guerra. Tal realidade pode levar a uma banalização de seu sofrimento, visto 
que uma coisa é ser atingido pela guerra, outra é ser objeto de uso indevido por pessoas que 
fazem a guerra.

5. A INSERÇÃO DA PROTEÇÃO DE MULHERES EM CONFLITOS ARMADOS EM 
NÍVEL INTERNACIONAL COMO NÃO INTERNACIONAL.

É de opinião inequívoca nos documentos internacionais e na doutrina que a situação das 
mulheres em conflitos armados é bastante delicada.

O Direito Internacional Humanitário reconhece que as mulheres enfrentam problemas 
diferenciados em relação ao conjunto da população civil.

A par disso, o CICV, trata a matéria no campo da proteção geral do Direito Internacional 
Humanitário:

O Direito Internacional Humanitário (DIH) tem por objetivo impedir e aliviar o so-
frimento humano em períodos de guerra sem discriminação de gênero. Entretanto, 
reconhece que as mulheres enfrentam problemas específicos em conflitos armados, 
como a violência sexual e os riscos a sua saúde. (COMITÊ INTERNACIONAL DA 
CRUZ VERMELHA, 2015, tradução própria)

Portanto, é no corpo das Convenções de Genebra41(I; II; III e IV) de 1949 e de seus proto-
colos que esta proteção se encerra, abarcando quatro situações:

O tratamento humano para as combatentes, incluindo as prisioneiras de guerra;

A proteção das prisioneiras de guerras e das mulheres civis acusadas de delitos 
contra as forças de ocupação;

A proteção das civis contra violência sexual e tratamento degradante;

O suprimento às necessidades físicas especiais das grávidas e mães de crianças 
pequenas. (ROVER, 1988, p. 309).

Dentre as violências praticadas em desfavor da mulher, em conflitos armados tanto na 
esfera internacional como no âmbito interno, destaca-se a prática do estupro e do abuso como 
tática de guerra.

41 Para os fins do presente Protocolo:
a) As expressões «Convenção I», «Convenção II», «Convenção III», e «Convenção IV» designam, respectivamente:
A Convenção de Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos e dos Doentes das Forças Armadas em Campanha, de 
12 de Agosto de 1949;
A Convenção de Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos, Doentes e Náufragos das Forças Armadas no Mar, de 
12 de Agosto de 1949;
A Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 12 de Agosto de 1949;
A Convenção de Genebra Relativa à Protecção das Pessoas Civis em Tempo de Guerra, de 12 de Agosto de 1949.
A expressão «as Convenções» designa as quatro Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, para a protecção das 
vítimas de guerra; Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949, relativo à Protecção das 
Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais. Adoptado a 8 de Junho de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a 
Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável aos conflitos armados. Disponível em: 
GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO. Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 12 
de Agosto de 1949 relativo à Protecção das Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais.
<http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-prot-I-conv-genebra-12-08-1949.
html. Acesso em 15/04/2015.
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Conforme salienta Rover:
O estupro não é um acidente de guerra. Seu uso indiscriminado durante os conflitos 
reflete o terror único que ele representa às mulheres, o sentimento de poder que 
passa ao perpetrador e o desprezo pelas vítimas expresso por meio do ato também 
refletem a desigualdade que as mulheres sofrem em quase todas as esferas de suas 

vidas (ROVER, 1988, p. 311).

Não obstante a presença de normas internacionais que coíbam a violência contra a mu-
lher em situações de conflitos armados, o abuso, o estupro e a prostituição forçada, são ins-
trumentos vis, que atentam contra a humanidade e a dignidade da pessoa humana, eis que 
transformam a mulher em objeto.

Muitas das vezes, mulheres que sofrem de violações desta natureza são duplamente vio-
lentadas, pois podem ser vítimas, ainda, de discriminação pelo próprio grupo social ao qual 
pertence.

Em guerras recentes, conforme acentua Rover, como no caso de Ruanda e no território da 
antiga Iugoslávia, este tipo de estratégia foi denunciado. (ROVER, 1988).

O uso dessas estratégias é passível de serem punidas pelo Tribunal Penal Internacional 
42, sendo considerado: crime contra a humanidade43 e/ou crime de guerra44, seja em conflitos 

42  Crimes da Competência do Tribunal
1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu 
conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes:
a) O crime de genocídio;
b) Crimes contra a humanidade;
c) Crimes de guerra;
d) O crime de agressão.
43 Crimes contra a Humanidade
1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes, 
quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo co-
nhecimento desse ataque:
e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito 
internacional;
f) Tortura;
g) Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra 
forma de violência no campo sexual de gravidade comparável;
h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, 
culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3o, ou em função de outros critérios universalmente 
reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com 
qualquer crime da competência do Tribunal
44 Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crimes de guerra":
a) As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, a saber, qualquer um dos seguintes atos, 
dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for pertinente:
xxii) Cometer atos de violação, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez à força, tal como definida na alínea f) 
do parágrafo 2o do artigo 7o, esterilização à força e qualquer outra forma de violência sexual que constitua também um 
desrespeito grave às Convenções de Genebra;
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internacionais ou não internacionais.45

Nessa vereda Rover preleciona que: “os perpetradores são, portanto, responsáveis indivi-
dualmente de acordo com o direito internacional, assim como seus superiores que deixaram 

de tomar providências para evitar esse abuso” (ROVER, 1988, p. 311).

Em recente discurso oficial, proferido junto a Organização das Nações Unidas, o CICV, 
assim se pronunciou:

Com frequência, as mulheres estão no epicentro dos conflitos, em perigo não somen-
te pela proximidade com o combate, mas também porque são deliberadamente usa-
das como métodos de guerra. Além do risco de serem vítimas de ferimentos físicos e 
de violência sexual, a guerra pode comprometer o acesso das mulheres à assistência 
médica, provocar o deslocamento e a separação da família e afetar seu acesso a água 
potável e a comida. Os conflitos também podem deixá-las sem um chefe de família 
e com a responsabilidade de sustentar seu grupo familiar por conta própria. Desta 
forma, é parte da resposta do CICV assegurar que as mulheres afetadas pelo conflito 
se beneficiem da proteção e da assistência adequadas. (Avanço na questão da mu-
lher: declaração do CICV à ONU). (COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VER-
MELHA, Avanços na questão da mulher: declaração do CICV à ONU, 2010, p. 01)

Com o intuito de dar curso às medidas de proteção as mulheres em situação de conflito 
armado, foi elaborado pelo International Committee of the Red Cross o documento denomi-
nado Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict.46

45 c) Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 3º comum às quatro 
Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, a saber, qualquer um dos atos que a seguir se indicam, cometidos 
contra pessoas que não participem diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das forças armadas que tenham 
deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar a combater devido a doença, lesões, prisão ou qualquer 
outro motivo:
i) Atos de violência contra a vida e contra a pessoa, em particular o homicídio sob todas as suas formas, as mutilações, 
os tratamentos cruéis e a tortura;
ii) Ultrajes à dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes;
d) A alínea c) do parágrafo 2o do presente artigo aplica-se aos conflitos armados que não tenham caráter internacional 
e, por conseguinte, não se aplica a situações de distúrbio e de tensão internas, tais como motins, atos de violência espo-
rádicos ou isolados ou outros de caráter semelhante;
e) As outras violações graves das leis e costumes aplicáveis aos conflitos armados que não têm caráter internacional, no 
quadro do direito internacional, a saber qualquer um dos seguintes atos:
i) Dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis que não participem diretamente nas hostilidades;
vi) Cometer atos de agressão sexual, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez à força, tal como definida na alí-
nea f do parágrafo 2o do artigo 7o; esterilização à força ou qualquer outra forma de violência sexual que constitua uma 
violação grave do artigo 3o comum às quatro Convenções de Genebra;
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-
-apoio/legislacao/segurancapublica/estatuto_roma_tribunal_penal_internacional.pdf. Acesso em: 24/01/2013
46 In recent years, much attention has been devoted by international organizations, non-governmental organizations 
(NGOs), academics and certain governments to the plight, needs and rights of women affected by armed conflict. For 
example, the International Committee of the Red Cross (ICRC) published Women Facing War (2001), a study on the 
impact of armed conflict on women; the United Nations Security Council adopted Security Council Resolution 1325 on 
“Women, Peace and
Security” (2000) which resulted in the production of a number of studies on this theme, by the Division for the Advan-
cement of Women (2002) and UNIFEM (2002).
Such studies have done much to raise awareness of the way women are affected by armed conflict and how States and 
organizations have responded to their plight.
Recommendations as to how to ensure the most appropriate responses to the needs of women have also ensued. Howe-
ver, for such work to be truly effective, it needs to be adapted for those who operate in situations of armed conflict. The 
aim of this Guidance Document is to provide a working tool to ensure the provision of appropriate programmes and 
services to, and with, women affected by armed conflict.
Thus it is intended for a specific target audience, namely ICRC policy-makers and field staff, and does not aim to meet 
the needs of a more generalist reader. It is, however, also a way of sharing the ICRC’s experience of working with wo-
men (best practices and lessons learned) with staff of other international organizations concerned with the planning, 
funding and implementation of humanitarian programmes for women.
Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict. Disponível em: <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
icrc_002_0840_women_guidance.pdf>. Acesso em: 15/04/2015.
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No bojo deste documento registra-se que:
Em anos recentes, as organizações internacionais, as organizações não governa-
mentais, acadêmicas e alguns governos têm dado muita atenção aos apuros, ne-
cessidades e direitos das mulheres afetadas pelo conflito armado. Por exemplo, O 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha publicou a Mulher Encarando a Guerra 
(2001), um estudo sobre o impacto dos conflitos armados nas mulheres, O Conselho 
de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 1325 do Conselho de Seguran-
ça sobre “Mulher, Paz e Segurança” (2000), que resultou na produção de uma série 
de estudos sobre este tema, por parte da Divisão da Emancipação da Mulher (2002) 
e da UNIFEM (2002). 

Tais estudos contribuíram muito para dar mais ciência a respeito do modo como as 
mulheres são afetadas pelo conflito armado e como o Estados e organizações têm 
respondido a tais situações. 

Recomendações sobre como garantir as respostas mais adequadas às necessidades 
das mulheres também se seguiram. Contudo, para a verdadeira efetividade de tal 

trabalho, ele precisa ser adaptado àqueles que atuam em situações de conflito ar-
mado. O objetivo deste documento de orientação é o de fornecer uma ferramenta de 
trabalho para garantir a provisão de programas e serviços para, e com as mulheres 
afetadas pelo conflito armado. 

Desta forma, tal programa é direcionado a um público específico, denominado ICRC 
elaborador de políticas e equipe de campo, e não pretende corresponder às necessi-
dades de um leitor mais generalista. Este é, contudo, também um meio de compar-
tilhar a experiência do ICRC no trabalho com mulheres (melhores práticas e lições 
aprendidas) com a equipe ou outra organização internacional interessada pelo pla-
nejamento, financiamento e implementação de programas humanitários para mu-
lheres. Encaminhando as Necessidades das Mulheres Afetadas pelo Conflito Arma-
do (COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2004, tradução nossa).

Não obstante o CICV não tenha a missão de discutir as questões de gênero e relações de 
poder seu trabalho pode ser valiosíssimo no sentido de compreender a extensão e os efeitos da 
questão dos conflitos armados internacionais ou não, sobre o direito humanitário direcionado 
a mulher.

De forma que trabalhando na conjugação de esforços seja possível, em conjunto com a 
ONU Mulher, numa relação de cooperação, elaborar uma convenção direcionada exclusiva-
mente a esta matéria. Tal medida, não deixará com que a matéria seja diluída em disposi-
tivos genéricos, conferindo-lhe tratamento adequado, já que o próprio Direito Internacional 
Humanitário, repita-se, reconhece que as mulheres enfrentam problemas diferenciados em 
relação ao conjunto da população civil.

Um documento normativo neste sentido daria visibilidade à questão de guerra/gênero, 
devendo conter em seu bojo não somente a responsabilidade criminal a quem deu curso a 
qualquer tipo de violência contra a mulher, mas a responsabilização do Estado no tocante 
à indenização por danos morais as mulheres vitimizadas, para além de ofertar programas 
específicos a fim de salvaguardar a sua saúde mental.
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Para tanto, propõe-se seja constituído um fundo internacional composto por recursos 
oriundos da indústria da guerra, voltado para mulheres que tenham sido utilizadas como 
objeto da hostilidade.

Esse rol exemplificativo de medidas projetaria nos diversos sujeitos que fazem a guerra 
a responsabilidade e o ônus do conflito para além das meras aparências.

6. CONCLUSÃO

É certo que o estudo da história nos mostra como a humanidade evoluiu, contudo no seu 
processo de evolução deixou um conjunto de resquícios de práticas bárbaras, de condutas que 
estavam cobertas pelo véu da ignorância, da insensatez, do descaso ou de qualquer outra 
justificativa que pareça mais adequada.

Todavia, o véu da ignorância quando desfeito, revela situações inimagináveis do ponto de 
vista lógico, que o senso comum não permitia vislumbrar.

A visão sobre a guerra do período clássico até a aurora da Segunda Guerra Mundial dei-
xa claro que as medidas voltadas para a proteção da população civil, em sua generalidade, 
eram fragmentadas, realizadas por vozes isoladas, que demonstravam, apenas, uma fraca 
percepção da questão, ainda, encoberta pelo manto do egoísmo humano.

A Guerra, até então, era (é) percebida como um mecanismo de manutenção ou de luta 
em face aos interesses dos mais variados agrupamentos humanos materializados na figura 
do Estado, no qual este era o único detentor de direitos fundamentais passíveis de serem 
resguardados perante a ordem internacional. 

Nesta esteira, a questão de gênero, nesse contexto, sequer era vislumbrada, embora, 
a história esteja repleta de fatos que evidenciam a mulher sendo utilizada como objeto de 
guerra.

Essa visão se prolongou no tempo e no espaço e foi necessário um segundo conflito arma-
do, para que a sociedade internacional pudesse perceber o quão desumana a guerra pode ser 
e o quanto um Estado é capaz de atos de atrocidades em desfavor daqueles que ali se situam, 
na qualidade de cidadão.

A prática da guerra recobrou o sentido de humanidade, na medida em que foi no âmbito 
das organizações sociais e, em outras entidades de natureza não governamental que se cons-
truiu, paulatinamente, normas de natureza convencional visando à proteção do indivíduo em 
faces aos bens que lhe são caros, como a vida, a liberdade, a segurança e que, em uma relação 
de indivisibilidade requer um conjunto de direito sociais, econômicos e culturais.

É, nesse sentido que estas organizações adquirem importância singular, pois para além 
dos interesses dos Estados, encontram-se os interesses dos indivíduos que lhe deram vida e 
existência.

Vale ratificar que foi no bojo dessas organizações que, um conjunto de convenções foram, 
cuidadosamente, construídas, pois, salvo melhor juízo, todas tem o condão de garantir, mini-
mamente, os direitos dos cidadãos em seus territórios e para além destes.

As normativas internacionais no âmbito do Direito Internacional Público de proteção ao 
indivíduo se desdobraram em normas de caráter geral e especial.
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Todavia, oportuno dizer, que nos bastidores, a construção dessas normas é fruto das 
relações entre os Estados, do trabalho permanentemente desenvolvido pelas negociações di-
plomáticas que, em conjunto, com uma gama de pessoas, trabalham de forma incansável e 
diuturna para garantir direitos, constituir obrigações, construir redes, saber quando avançar 
e quando esperar.

Indubitável, que neste cenário, a questão de gênero entrou em cena da forma mais de-
gradante, humilhante e perversa, retratada na violência, nas suas mais várias dimensões, 
dentre estas, coloca-se em relevo, a violência física e psicológica. 

No caso de conflitos armados internacional ou não internacional, a violência contra a mulher assu-
me características de todo específica, eis que consiste numa tática de guerra utilizada pelo inimigo para 
ferir, humilhar, destroçar a dignidade da mulher frente a si própria e, diante de seu próprio grupo social.

A responsabilização por este tipo de conduta, como se verifica, é de caráter estritamente 
penal, cabendo, no posicionamento da autora, a responsabilização do Estado, no sentido de 
reparação do dano moral causado a mulher e na constituição de um fundo internacional a 
ser alimentado pelas próprias indústrias e empresas que fazem a guerra a fim de que haja a 
devida reparação pelo dano porventura cometido.

Tal medida seria de inteira justiça, pois a guerra já é suficientemente danosa, por ser 
em sua essência fator de desespero, de dor, de perda, de destruição, visto que, para além de 
aniquilar o inimigo, leva consigo milhões de cidadãos. Este tipo de sofrimento humano fica 
registrado na memória de um povo, persegue suas gerações, rompe com os sonhos e, é objeto 
de medo e terror, sobretudo, quando suas vítimas são expostas pela questão de gênero. 
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CAPÍTULO VIII

OS ‘SEM-SAÚDE’: ENTRE A BIOPOLÍTICA, A VIDA NUA E A CONSTITUCIO-
NALIZAÇÃO SIMBÓLICA RELATIVA AO DIREITO À SAÚDE

CÂNDICE LISBÔA ALVES 

“UMA SOCIEDADE NORMALIZADORA É O EFEITO HISTÓRICO DE UMA TECNO-
LOGIA DE PODER CENTRADA NA VIDA”(FOUCAULT, 1985, P.135)

1. INTRODUÇÃO

Pensar o direito à saúde é sempre um desafio, em especial quando, ao seu lado convive-se 
com a realidade de um contingente de seres-sem-saúde. Assim, na própria regra há a presen-
ça da exceção, que embora não prevista em normas jurídicas, é contingente vivo, vivente, que 
contradiz a história do Estado democrático de direito da atualidade.

Uma maneira não usual de pensar a saúde é elencá-la como elemento do biopoder, o que 
explica, hipoteticamente, o interesse do Estado em controlá-la. Se, por outro lado, é vista 
como elemento da vida nua, justifica-se, hipoteticamente, a inação do Estado diante da sua 
obrigação legal de prestar saúde a todos.

O objetivo deste artigo é analisar o direito à saúde pela perspectiva da biopolítica trazida 
por Foucault e da vida nua, trabalhada por Agamben. Ao final, analisa-se as previsões cons-
titucionais atinentes ao direito à saúde como expressão da constitucionalização simbólica 
trazida à lume por Marcelo Neves.

Não se chega ao final do ensaio a uma palavra final, até porque se está em fase de cons-
trução da história da saúde no Brasil. Todavia, a intenção do artigo ultrapassa à conclusão 
– inexistente. O que se almeja é um refletir conjuntural que demonstra a relação imbrincada 
entre saúde e mercado, e desmascara, por conseguinte, a pureza da sua defesa alicerçada tão 
somente no princípio da dignidade humana.

2. DA BIOPOLÍTICA E DO BIOPODER: ALGUNS ENSINAMENTOS DE FOUCAULT

Biopolítica é um neologismo cujo significado, muito embora possa parecer distante, é 
recorrente na vida moderna. Biopolítica significa uma maneira de controle ou exercício de po-
der sobre a vida. Foucault (1985) trabalha o conceito desde a obra “história da sexualidade”, 
e foi aprimorando suas delimitações ao longo de uma vida voltada à docência e à academia.

No intuito de construção do significado da biopolítica, Foucault dedica-se a uma análise 
histórica dos mecanismos de poder desde o século XVI até a época de sua morte, na década 
de 1980.

Iniciando seus estudos acerca do tema, o autor retoma a concepção de soberania no sécu-
lo XVII. Naquele período, o soberano, visando a proteger seus súditos, tinha poder de vida e 
de morte. Em outros termos, ele tinha o direito de “causar a morte ou de deixar viver” (FOU-
CAULT, 1985, p. 128). Esse direito de morte era limitado pela finalidade de seu exercício, que 
deveria relacionar-se ou à defesa do soberano ou a do território. 
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Com o passar do tempo, e com as mudanças de concepções, esse direito sobre a vida, e a 
morte, foi paulatinamente se transformando e sofisticando. Com as transformações do modo 
de produção, principalmente da organização econômica, tornou-se mais interessante, em ter-
mos de poder, o controle sobre a vida do que o direito de morte propriamente dito. Um evento 
central para se entender esta nova forma de conceber o poder é a revolução industrial, e o 
capitalismo propriamente dito, sua consequência.

Com o capitalismo, o dono dos meios de produção necessita de força de trabalho à sua 
disposição, porque somente através da exploração do trabalho alheio é que ele se apropria da 
mais valia, mecanismo de se acumular riqueza. Para tanto, necessita-se de uma população 
sadia e ideologicamente voltada para a atividade laborativa, mormente para o trabalho nas 
fábricas. 

Ressalte-se que não basta colocar os indivíduos na produção, é preciso retirar desses 
indivíduos qualquer possibilidade de resistência à nova realidade, o que Foucault denomina 
de “docilização” dos corpos. O biopoder serviu à época exatamente para esta finalidade, bem 
como ainda é utilizado atualmente para a mesma intenção. Nas palavras de Foucault: 

Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento 
do capitalismo, que só pode ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos 
no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população 
aos processos econômicos (FOUCAULT, 1985, p.132).

Permitir e incentivar o trabalho era o objetivo do poder nos séculos XVII e XVIII. O sobe-
rano, então, passou a ter como função ser o “gestor da vida”. Vida agora que interessa do pon-
to de vista da produção e geração de riqueza. A morte em si mesma não é favorável ao Estado 
47, porque dela não advém o progresso em termos de poder, política e riqueza. Nesse sentido, 
a morte passa a significar o fim do poder do soberano sobre o indivíduo, ou, a ausência de po-
der do soberano. Neste sentido, dois importantes mecanismos são percebidos como essenciais 
para a biopolitica: a tecnologia regulamentar da vida (normalização) e a disciplinar do corpo. 

Ambos significam o poder que o Estado percebeu ter e que está intimamente relaciona-
do à forma de controle da vida humana. Claro, tais poderes se fazem sentir de forma mais 
intensa quando presente uma população numerosa e produtiva, economicamente positiva, 
isto porque este contingente humano é instrumento para que o Estado possa acumular mais 
riquezas, segundo Foucault.

Foucault faz uma diferenciação entre os séculos XVII e XVIII com relação ao surgimento, 
exercício e desenvolvimento da biopolítica: em um primeiro momento, a biopolítica se centra 
na idéia de “corpo como máquina”, o que implicou na docilização e adestramento do homem, 
“na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças” (FOUCAULT, 1985, p.131), vi-
sando a um incremento econômico e de controle sobre esse mesmo homem, inserindo-o em 
uma ótica econômica, vendo-o sob a perspectiva “anátoma-política do corpo humano”, ou seja, 
segundo uma função disciplinar. 

O segundo momento, já na metade do século XVIII, centrou-se na idéia do “corpo-espé-
cie”, ou seja, na regulamentação da vida humana, o que perpassou pelas concepções físicas da 

47 Nas palavras do autor: “agora que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez mais o direito de 
intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e no “como” da vida, a partir do momento em que, portanto, o poder 
intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas defi-
ciências, daí por diante a morte, como termo da vida, é evidentemente o termo, o limite, a extremidade do poder. Ela 
está do lado de fora, em relação ao poder: é o que cai fora do seu domínio, e sobre o que o poder só terá domínio de modo 
geral, global, estatístico” (FOUCAULT, 2005, p. 295-296)
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vida, de força biológica, do conceito de população, incrementando-se os processos produtivos 
através de conceitos que levassem ao desenvolvimento e progresso econômicos. 

O homem deve, neste sentido, sofrer controles e regulamentações para o incremento da 
produção. Para tanto são essenciais termos como a saúde, nível de mortalidade, longevidade 
e qualidade de vida, porque todas estas facetas desembocam diretamente na produção. Era 
o surgimento da biopolítica. Nas palavras de Foucault (1985, p.131), “as disciplinas do corpo 
e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a 
organização do poder sobre a vida”.

Conceitualmente, a biopolítica está relacionada com os mecanismos de política que apre-
goa que “a vida e seus mecanismos entrem nos domínios dos cálculos explícitos, e faz do 
poder-saber um agente de transformação da vida humana” (FOUCAULT, 1985, p.134). Já o 
biopoder diz respeito à “inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio 
de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 
1985, p.132). 

Foucault deixa claro que a vida em si escapa ao poder do Estado, como existência natu-
ral. Mas que o poder-saber, representado pelas ciências (como a medicina, física, química, 
entre outras) é mecanismo efetivo de garantir maior longevidade e qualidade de vida, que, 
por sua vez, se transforma em população economicamente ativa e produtora de riqueza, o 
que significa Estado próspero48. Mas, para que o sistema seja exitoso, é necessário, ainda, 
que se incuta no indivíduo uma boa vontade para o trabalho, elemento de que se encarrega o 
biopoder, na medida que visa à docilização dos corpos, aspecto ideológico que cerca o sistema, 
objetivando a naturalização das relações de política e poder.

3. A MEDICINA E A SAÚDE COMO INSTRUMENTOS DA BIOPOLÍTICA E DO BIO-
PODER

Segundo a percepção de Foucault (1985), a biopolítica é uma forma de controle sobre 
a vida. Todavia, para que ela se concretize é essencial a utilização de poderes-saberes, que 
devem ser lidos como instrumentos/estratégias de efetivação deste mesmo controle. A me-
dicina, neste sentido, é estratégia da biopolítica porque regulamenta, normatiza e promove 
determinadas condutas sociais consideradas adequadas para o desenvolvimento do Estado. 

Já a saúde, por seu turno, pode ser vislumbrada como fator que pode ser manipulado. O 
corpo, por sua via, é analisado como mecanismo de se atingir a biopolítica. Assim, o corpo é 
percebido como possibilidade, na medida em que sendo preservado e cuidado, pode ser mani-
pulado e se transformar em instrumento de controle social o que implica em percebê-lo como 
mecanismo de incremento do mercado, dentro de uma perspectiva capitalista. Neste sentido, 
Foucault afirma que:

[...] o capitalismo, desenvolveu-se em fins do século XVIII e início do século XIX, 
socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de 
trabalho. O controle da sociedade sobre o indivíduo não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no 
somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é 
uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política (FOUCAULT, 
2011, p.80)

48 Nas palavras de Foucault (1985, p.135): “a proliferação das tecnologias políticas que, a partir de então, vão investir 
sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço da existência.
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Analisando a história da medicina, Foucault (2011) estabelece três fases importantes: a 
medicina de Estado desenvolvida na Alemanha, no início do século XVIII; a medicina social, 
cujo desenvolvimento se deu de forma marcante na França, em fins do século XVIII e a me-
dicina social inglesa, conhecida como medicina dos pobres, que ocorreu principalmente após 
a revolução industrial.

A medicina de Estado, desenvolvida na Alemanha se correlaciona à forma como o Esta-
do Alemão se encontrava no início do século XVIII, ou seja, fragmentado e economicamente 
devastado. Neste contexto surge a ciência do Estado (FOUCAULT, 2011, p. 80), visando à re-
estruturação do Estado Alemão, que apenas se firmou como Estado unitário no século XIX49. 

O projeto de medicina do Estado se centrou na melhoria efetiva da saúde da população, 
não pensando em uma questão mercadológica, mas almejando ao fortalecimento de um Esta-
do que se reestruturava. A medicina do Estado passa por uma estatização das questões mé-
dicas através de uma normalização50 da medicina e do médico, no sentido de homogeneização 
do saber que permitirá, inclusive, um maior controle por parte do Estado; ainda, de um con-
trole administrativo superior da medicina através de um conselho vinculado ao governo; de 
um corpo médico vinculado ao governo que deveria atender a determinado território fazendo 
esquadrinhamentos territoriais acerca das doenças e dos doentes, em um sistema hierarqui-
zado de poder, desempenhando também funções administrativas. 

O médico, como se vê, é agente do Estado que visa a tratar a população e, ao mesmo 
tempo, reportar ao Estado o estado-de-saúde de sua população, através de uma demografia 
da população e das respectivas doenças.

O outro tipo de medicina, caracterizada como medicina social, se fez presente na França, 
em fins do século XVIII e se associou ao desenvolvimento da urbanização. Entre os anos de 
1750 e 1780, a França passou por um grande crescimento urbano, e, decorrência desse in-
chaço urbano foi o surgimento dos medos, tanto os relacionados à urbanização, quanto, e de 
forma especial, os atinentes à higiene e às doenças nos centros urbanos. 

A burguesia, que nesta época reivindicava e lutava pelo poder, diante dos próprios te-
mores, optou pelo investimento no método da quarentena, visando a evitar o mal sanitário: 
sempre que ocorria ameaça de epidemias ou pestes, a pessoa atingida, bem como sua família, 
deveria ficar confinada (de preferência na própria residência). 

Nas cidades deveriam ser determinados bairros e posteriormente locais específicos (hos-
pitais) para abrigo dos doentes. O governo, diante da premissa da não contaminação da po-
pulação sadia, possuía funcionário cuja atribuição restringia-se à inspeção, dia-a-dia, dos 
enfermos, verificando-se se eles estavam segregados como deveria ser. 

Após o período da quarentena determinada pelos médicos do estado, as casas dos doen-
tes eram desinfectadas com perfumes que eram queimados. Pode-se caracterizar a medicina 
dessa época pela seguinte passagem:

[...] o poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos uns ao lado dos 
outros, isolá-los, vigiá-los um a um, constatar o estado de saúde de cada um, ver se 

49 Antes de tal período era composto pela “justaposição de quase-estados, pseudo-estados, de pequenas unidades muito 
pouco estatais” (FOUCAULT, 2011, p.80). Um projeto de ciência do Estado passou necessariamente pela unificação 
destes estados e o fortalecimento do mesmo.
50 Sobre a normalização na medicina, Foucault afirma que “aparece uma normalização do ensino médico e, sobretudo, 
de um controle, pelo Estado, dos programas de ensino e da atribuição dos diplomas. A medicina e o médico são, portanto, 
o primeiro objeto da normalização. Antes de aplicar o conceito de normal ao doente, se começa a se aplicá-la ao médico. 
O médico foi o primeiro indivíduo normalizado na Alemanha” (FOUCAULT, 2011, p. 83)
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está vivo ou morto e fixar, assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado, dividi-
do, inspecionado, percorrido por um olhar permanente e controlado por um registro, 
tanto quanto possível completo, de todos os fenômenos. (FOUCAULT, 2011, p. 89)

Nesta época, doenças como a lepra e a peste, eram tratadas segundo a premissa da se-
gregação, partindo-se da ideia da exclusão e do exílio do doente, para que o restante da po-
pulação não fosse contaminada, na esteira da política da quarentena. Posteriormente, essa 
exclusão foi substituída pela ideia da internação nos hospitais. (FOUCAULT, 2011, p.89), 
que não deixa de ser uma forma de separação do doente do corpo social sadio.

A medicina urbana francesa marcou-se, também, pela ideia de que aqueles locais focos 
de endemia e epidemia deveriam ser retirados das cidades. Tais locais eram encontrados 
após o esquadrinhamento das cidades. Foucault, como exemplo da política segregacionista, 
menciona o que ocorreu com os cemitérios franceses. Em determinado período, a população 
francesa chegou à conclusão de que grande parte das doenças que molestavam a população 
francesa advinha dos cemitérios. A partir da constatação, os cemitérios foram retirados dos 
espaços urbanos de maneira peremptória. 

A doença associada aos cadáveres, e sua possível transmissão pelos ventos (miasmas51), 
deveriam ser evitadas modificando-se tanto a localização dos cemitérios quanto a forma de 
sepultamento dos corpos. Até tal período, o sepultamento dos corpos era feito desordenada-
mente, ou melhor, apenas se amontoavam corpos uns sobre os outros nos cemitérios. Após a 
constatação de que aqueles corpos transmitiam doenças, os sepultamentos passaram a ser 
individuais, catalogando-se as doenças52 que atingiram cada um dos corpos.

Buscou-se, também, o controle da circulação de elementos como o ar e a água. O ar era 
percebido como fator patógeno, por tal razão, sua circulação foi projetada de maneira es-
pecial, considerando-se que os miasmas eram veiculados por ela. Um exemplo dos projetos 
levados a efeito na época foi a retirada de casas de cima de pontes. Justificou-se a ação como 
instrumento para melhorar a circulação e se evitar a propagação de doenças. (FOUCAULT, 
2011)

Por fim, a medicina inglesa tem como marco histórico o segundo terço do século XIX, isto 
porque foi neste período que o pobre passou a ser percebido como perigo, como ameaça às 
cidades (urbanização) e, por consequência, começou a causar temor nas classes mais abasta-
das. Fato marcante, citado por Foucault (2011), foi a cólera em 1832 que se iniciou em Paris, 
e se espalhou por toda a Europa. 

O mapeamento das doenças pode ser considerado como um efeito da cólera, procedendo-
-se, neste ínterim, a um esquadrinhamento das cidades, ou mapeamento da doença, de forma 
a segmentar os pobres e os ricos. Todas as ações mencionadas tinham a mesma intenção: 
tentar controlar os perigos sanitários e epidemiológicos das doenças, visando a que elas fi-
cassem restritas aos territórios destinados, de forma específica, aos pobres. Foucault (2011) 
afirma que antes desse período não havia a separação das cidades em termos de territórios 
(ou bairros) destinados a pobres e ricos.

51 Bertolli Filho (2008, p.9) afirma que miasmas são espécies de “ar corrompido” que causariam as doenças segundo as 
crenças da época.
52 Entre 1740 e 1750, afirma Foucault, houve revoltas para se retirarem cemitérios de centros urbanos, devido ao medo 
das doenças que deles derivariam. Afirmou o autor, ainda, que o sepultamento dos corpos até este período era realizado 
de forma desorganizada, empilhando-se corpo sobre corpo, sem qualquer ordenação. Exceção acontecia com as famílias 
ricas, que podiam pagar pelos sepultos de família e assim eram enterradas individualmente. Com o medo das doenças 
deste período, os corpos passaram a ter sepultamento individual e serem etiquetadas as doenças pelas quais sofriam 
antes do falecimento (FOUCAULT, 2011, p. 89-90).
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Pode-se perceber, então, que a medicina social inglesa se pautou na lei dos pobres, que, 
por sua vez, associava assistência a um modelo complexo de controle social, com o detalha-
mento das doenças e obrigatoriedade das vacinações, identificação de locais insalubres53 e 
sua possível desinfecção. Esse sistema ficou conhecido como health service. 

Era um modelo utilitário: “as classes ricas ou seus representantes no governo asseguram 
a saúde das classes pobres e, por conseguinte, a proteção das classes ricas” (FOUCALT, 2011, 
p.95). Neste momento forjou-se a construção de “cordões sanitários” que delimitavam, por 
assim dizer, o local das doenças.

Devido a estas ações governamentais de delimitação da doença, que visavam a um ma-
peamento e, se possível, a uma alocação das enfermidades aos locais destinados aos pobres, 
advieram muitas revoltas e movimentos de contestação, liderados, em sua maioria, por agen-
tes religiosos. Esse sistema possibilitou, a um só tempo, três coisas: “assistência médica ao 
pobre, controle da saúde da força de trabalho e esquadrinhamento geral da saúde pública” 
(FOUCAULT, 2011, p.97).

Com tais análises, mormente a da medicina social inglesa e francesa, percebe-se que des-
de o início da história, a medicina mostra-se ambivalente: ao mesmo tempo em que se investe 
em políticas públicas para promoção da saúde da população54 ela se mostra como valor de 
mercado que vendia “atendimentos” e acumulava lucros. Inicia-se aí o caráter mercantilista 
da medicina (FOUCAULT, 2011, p.194). 

Voltando à análise do investimento estatal em termos de manutenção da saúde, se per-
cebe que é no século XVIII e XIX, que o ente do governo se dá conta da necessidade de agir 
intervindo nas questões55 de saúde, e passa a agir explicitamente nesta seara. Esta atitude 
foi denominada por Foucault como nosopolítica, e consiste em uma “política de saúde e de 
uma consideração das doenças como problema político e econômico, que se coloca às coletivi-
dades e que elas devem tentar resolver ao nível de suas decisões de conjunto” (FOUCAULT, 
2011, p.194). A nosopolítica sempre ocorreu, o século XIX apenas explicitou esta realidade. 

Com relação às doenças, segundo Foucault, elas são fonte constante de preocupação do 
governo, não em decorrência de um conceito mais amplo sobre a dignidade humana ou seu 
bem-estar. A preocupação é pragmática, liga-se à prosperidade do mercado, à adequação 
do sujeito ao mercado produtivo, principalmente após o século XVIII. Ela diz respeito, em 
síntese, à hipótese de que as doenças implicam prejuízo financeiro que serão suportados pelo 
Estado, de forma direta ou indireta. 

Foucault assim assevera sobre as endemias no século XVIII:

[...] doenças mais ou menos difíceis de extirpar, e que não são encaradas como as epi-
demias, a título de causa de morte mais freqüente, mas como fatores permanentes 
– e é assim que as tratam – de subtração de forças, diminuição do tempo de trabalho, 
baixa de energias, custos econômicos, tanto por causa da produção não realizada 
quanto dos tratamentos que podem custar. Em suma, a doença como fenômeno de 

53 O conceito de salubridade aqui diz respeito a tudo que seja benéfico à promoção da saúde. Correlato a ela surgem 
outros elementos importantes como a higiene pública (FOUCAULT, 2011).
54 Essa medicina da população seria pública ou mantida por instituições de caridade, e voltada para o pobre, visando, 
mais uma vez se diga, a controlar as doenças e tentar livrar os ricos de suas conseqüências, mesmo que tal classe fosse 
aquela que arcasse com os custos de sua manutenção. E correlato a ela houve o nascimento da medicina de mercado, a 
qual apenas os ricos poderiam se beneficiar, por serem a classe com recursos para tanto.
55 Foucault (2011, p.195) afirma “a noso-política, mais que o resultado de uma iniciativa vertical, aparece, no século 
XVIII, como um problema de origens e direções múltiplas: a saúde de todos como urgência para todos; o estado de saúde 
de uma população como objetivo geral.”
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população: não mais como a morte que se abate brutalmente sobre a vida – é a epi-
demia – mas como a morte permanente, que se introduz sorrateiramente na vida, 
a corroi perpetuamente, a diminui e a enfraquece. (FOUCAULT, 2005, p.290-291)

Visando a estancar esse mal silenciador do mercado, a medicina é vista como instrumen-
to normalizador e regulador, como elemento eficaz da biopolítica. Assim, já no final do século 
XVIII a medicina se relaciona a mecanismo de higiene pública, “com organismos de coorde-
nação de tratamentos médicos, de centralização de informação, de normalização do saber e 
que adquire também o aspecto de campanha de aprendizado da higiene e de medicalização 
da população” (FOUCAULT, 2005, p.291).

O desenrolar do pensamento foucaultiano sobre a medicina entrelaça-a à questão da 
higiene, à urbanização e ao conhecimento científico da época. Assim, pensava-se a medicina 
dentro de uma proposta de controle das doenças, no sentido de que o objetivo seria se evitar 
a doença, o que corresponde a um aspecto preventivo do adoecer.

De outro lado, a medicina tornou-se, segundo a análise da biopólítica, elemento ímpar 
para a promoção do biopoder, exatamente porque a medicina seria um meio de controle sobre 
a vida. Segundo Foucault, referindo-se ao biopoder advindo da medicina, “é dizer que ele 
conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à popula-
ção, mediante o jogo duplo das tecnologias da disciplina, de uma parte, e das tecnologias de 
regulamentação, de outra” (FOUCAULT, 2005, p.302). 

Aliada à higiene, a medicina propõe elementos regulamentadores e disciplinadores. A 
medicina estabelece a influência científica “sobre os processos biológicos e orgânicos (isto 
é, sobre a população e sobre o corpo) e, ao mesmo tempo, na medida em que a medicina vai 
ser uma técnica política de intervenção, com efeitos de poder próprios” (FOUCAULT, 2005, 
p.301-302). 

Seria a tradução da medicina como instrumento justificador de um “determinado núme-
ro de intervenções autoritárias e de medidas de controle” (FOUCAULT, 2011, p.201), que 
desembocavam nas opções políticas por parte dos governantes para a nosopolítica. Tudo isso 
visando à manipulação da população, para atingir os próprios objetivos do governo, que não 
são necessariamente a saúde pública em si, embora possa ficticiamente aparentar ser, mas 
se traduzem em uma ‘gestão econômica’ das populações.

Um exemplo claro da nosopolítica, e dos desdobramentos do esquadrinhamento proposto 
no século XVIII, foi a diferenciação da assistência prestada aos pobres em França. Em um 
momento inicial todos os pobres foram tratados da mesma forma. 

Após a sofisticação do esquadrinhamento das doenças, e de a quem elas atingiam, se fez 
uma classificação disjuntiva dos pobres: aqueles que serviriam ao mercado como força de 
trabalho (e deveriam ter tratamento de saúde porque tinham um potencial para a geração 
de riqueza, devendo-se investir no seu ingresso ou reingresso no mercado) e os maus pobres, 
que eram inúteis para o trabalho (ociosos voluntários, por exemplo).56

Para realizar a nosopolítica, e justificar suas opções interventivas, preventivas e curativas, era 
imprescindível a pessoa do médico, que, em tese, seria o profissional a possuir o poder-saber especí-
fico para a construção da opção científica que garantiria a gestão adequada da saúde da população. 

56 Nas palavras de Foucault (2011, p.196): “Delineia-se, assim, toda uma decomposição utilitária da pobreza, onde 
começa a aparecer o problema específico da doença dos pobres em sua relação com os imperativos do trabalho e a ne-
cessidade da produção”
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Assim, Foucault trabalha com o argumento da importância da função de médico enquan-
to higienista do ponto de vista da criação e manutenção do poder na sociedade, o que lhe as-
segurava a prerrogativa de adotar algumas “intervenções autoritárias e de medicina de con-
trole” (FOUCAULT, 2011, p.201). Por tais atribuições, o médico se destaca no século XVIII, 
assumindo a função de “grande conselheiro e o grande perito, se não na arte de governar, 
pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o “corpo” social e mantê-lo em um permanente 
Estado de saúde” (FOUCAULT, 2011, p.203).

A vontade do médico poderia até substituir a vontade do próprio governante, ditando 
comportamentos adequados para a população, (comportamentos normalizados) e à partir 
desta forma de percepção deôntica57 da realidade, construir escolhas ‘políticas’ feitas na so-
ciedade. Correlato às funções reguladoras e disciplinares oriundas da medicina, se começa a 
pensar em mecanismos de seguros, poupança individual e coletiva e seguridade, como meca-
nismos racionais aptos a solucionar problemas médicos, sejam os aleatórios, sejam os inevitá-
veis, ou mesmo como mecanismos de se contornar as conseqüências da velhice e das doenças 
no mercado de trabalho, evitando-se a aleatoriedade da assistência.(FOUCALT, 2005, p.291).

Deve-se ressaltar, por fim, que segundo Foucault, é o poder normalizador que estabelece 
a intercessão entre o poder disciplinar sobre o indivíduo e o regulamentar sobre a sociedade. 
Daí a importância de se normalizar determinados comportamentos, para que toda a socie-
dade passe a se comportar conforme as pretensões políticas e econômicas do agente gover-
namental.

4. HOMO SACER: VIDA NUA, VIDA DIGNA DE SER VIVIDA E VIDA INDIGNA DE 
SER VIVIDA

Giorgio Agamben, na obra “Homo sacer” traça um paralelo entre a zoé e o bíos. Tais ter-
mos tem origem grega sendo que zoé se refere “o simples fato de viver comum a todos os seres 
vivos” (AGAMBEN, 2010, p.9) e o bíos se refere a “forma ou maneira de viver própria de um 
indivíduo ou de um grupo” (AGAMBEN, 2010, p.9).

A tônica do livro diz respeito à contradição que se dá entre a construção da soberania, 
dos poderes do soberano, e de como o soberano relaciona-se com seus súditos. No entremeio 
da discussão o autor insere a figura do homo sacer. Um dos pontos significativos da obra é a 
discussão acerca da democracia – surgimento e implicações na atualidade. Decorrência da 
análise da democracia é a constatação da dicotomia evidente entre a inclusão-exclusão, o 
dentro-fora, ambiente em que está inserida a vida nua, ideia que o autor desenvolve associa-
da às implicações de se ser um homo sacer.

Em princípio pode-se pensar que a democracia remete à igualdade de todos perante a 
norma, o implicaria em igualdade de possibilidades políticas e jurídicas de forma abrangen-
te. Porém, a história incumbiu-se de desconstruir a premissa aventada, demonstrando que 
no mundo dos fatos não há de forma espontânea a igualdade material, mas tão somente a 
aplicação da igualdade formal. Tendo-se em vista os desdobramentos do capitalismo, pode-se 
perceber que no termo ‘democracia’ se veem os antagonismos do mundo moderno: interno/ex-
terno, incluído/excluído, e é exatamente essa contradição o que dá suporte ao Estado moder-
no, ou liberal, o que é extendido para o Estado social e até mesmo o democrático de direito58.

57 Deôntica porque o médico do século XVIII propõe comportamentos ideais da sociedade (deveres-ser) para se evitarem 
as doenças ou se minorarem seus efeitos na população
58 Quando se pensa no direito à saúde no Estado Democrático de Direito, por exemplo, percebe-se que embora o mesmo 
seja extensivo a todos os cidadãos, conforme art. 196 da Constituição, é patente que a implementação desse direito é ale-
atória e de certa forma ocasional, e que o Estado não possui recursos para dar o mesmo atendimento a todos os cidadãos. 
Assim, dentro da idéia da inclusão do cidadão no Estado Democrático de Direito, já está implícito (ou mesmo explícito) a 
exclusão de determinados cidadãos. Com relação a esta discussão, para aprofundamento do tema, ver BARROSO, 2009



COLETÂNEA DE ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Página 116

Estas contradições [performativas] são mencionadas por Agamben ao desenvolver as 
ideias da vida nua, retirada da obra59 de Benjamin, autor que aloca a vida nua como instru-
mento da relação entre a violência e o direito. Vida nua seria a vida desprovida da proteção 
do direito, ‘vida’ propriamente dita, aquela que advém da mera natalidade, sem se importar 
com a qualificação jurídica do indivíduo (sua nacionalidade, sua cidadania). 

De todo modo, o conceito de vida nua se confronta com as possibilidades jurídicas, prin-
cipalmente com a negação destas possibilidades (que é uma das características da vida nua). 
Assim, vida nua representa o ser despojado dos seus direitos, o ser afastado da proteção do 
Estado ou das prerrogativas que o Estado deveria conceder a qualquer ser vivente. 

O outro conceito trabalhado por Agamben é o do homem sacro, aquele que vivencia a vida 
nua. Ele é o ser sem proteção, que aparentemente está ‘dentro’, mas realmente se encontra 
‘fora’, que vivencia no seu cotidiano a dialética da inclusão/exclusão. Seria a falácia de pare-
cer membro, mas não possuir mecanismos de instrumentalizar essa situação de ‘pertença’ ao 
grupo. O homo sacer referido por Agamben (2010, p.76) é uma figura que remonta ao direito 
romano arcaico e que traz em si uma ambivalência: diz dele que convivia com “a impunidade 
de sua morte e o veto de sacrifício”. 

O homo sacer é, em si mesmo, a representação de dupla exceção: ele não está submetido 
às leis divinas nem tampouco às leis humanas. Devido ao fato de ser insacrificável, matar 
o homo sacer não significa homicídio. Ele está alocado em uma zona de indiferença. Ele re-
presenta a vida nua, a exclusão (remetido ao conceito de bando, que se refere à exclusão do 
Estado) na inclusão. O homo sacer é comparado com a forma originária de soberania, que 
implica no conceito de vida nua.60

O mais interessante na obra de Agamben é perceber sua origem foucaultiana e como ele 
desenvolve todas as observações sobre o homem sacro e a criação do Estado dentro da égide 
da biopolítica. Para Agamben, a biopolítica sempre esteve presente na história da humani-
dade, antes do século XVIII “de modo subterrâneo, mas contíguo” (AGAMBEN, 2010, p.118). 
Nos séculos XIX e XX de forma mais nítida. 

É dentro desta perspectiva que se consegue analisar eventos históricos como os estados 
totalitários no nazismo e no fascismo, e também a política eugênica presente nos campos de 
concentração. É segundo a biopolítica que se pode entender as escolhas pela saúde e suas 
implicações.

A biopolítica é característica indiscutível na modernidade. Ela se mostra presente nas 
diversas configurações dos estados atuais, condicionando escolhas que implicam tanto em 
ações do executivo, quanto na confecção das normas jurídicas (legislativo, por excelência).

No século XX a biopolítica foi percebida de forma muito intensa através dos campos de 
concentração, em que o soberano escolhia quem deveria ou não viver, segundo critérios feitos 
por ele próprio do que seria a vida digna de ser vivida, e daquela que seria a vida não-digna 
de ser vivida. Neste âmbito, a decisão do soberano implica numa situação de “viver ou mor-
rer”, por isso mesmo o autor chega a se utilizar do termo tanatopolítica, referindo-se ao poder 
de matar, que seria uma decorrência da biopolítica ou, em alguns casos, usado como sinônimo 
da própria biopolítica.

59 BENJAMIN, W. apud AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. 2.ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010, p.69.
60 "A sacralidade é, sobretudo, a forma originária da implicação da vida nua na ordem jurídico-política, e o sintagma 
homo sacer nomeia algo como a ‘relação’ política originária”. (AGAMBEM, 2010, p.86)
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A escolha de quem deve ou não viver remonta aos estudos de Binding61, que buscou esta-
belecer parâmetros para definir em quais casos se deveria optar pela eutanásia, sendo esta 
apenas um pano de fundo para uma questão ainda maior: se estabelecer parâmetros para 
quem deveria ou não viver. 

Ele afirmava que se a vida em si já perdeu todo o seu valor, então ela não merece ser pro-
tegida pelo Estado, que na verdade deveria promover o seu aniquilamento, situação transpa-
rente nas alegações de pessoas “incuravelmente perdidos”, dentre eles os doentes terminais 
e os doentes mentais (idiotas incuráveis), embora estes últimos sejam situação complexa, 
já que não tem como manifestar nem o desejo pela vida nem o desejo pelo encerramento da 
própria existência. 

Todavia, Binding analisa os doentes mentais como “a espantosa imagem ao avesso da 
autêntica humanidade” (AGAMBEN, 2010, p.134), o que justificaria para o autor o encerra-
mento de tais vidas. Segundo Agamben: 

“[...] à soberania do homem vivente sobre a sua vida corresponda imediatamente a 
fixação de um limiar além do qual a vida cessa de ter valor jurídico e pode, portanto, 
ser morta sem que se cometa homicídio. A nova categoria jurídica de “vida sem 
valor” (ou “indigna de ser vivida”) corresponde ponto por ponto, ainda que em uma 
direção pelo menos aparentemente diversa, à vida nua do homo sacer e é suscetível 
de ser estendida bem além dos limites imaginados por Binding” (AGAMBEN, 2010, 
p.135). 

Trazendo estas notas para a sociedade atual, principalmente para a questão da democra-
cia e para a análise dos direitos fundamentais, deve-se ter em mente a observação do autor de 
que hodiernamente todos são virtualmente homens sacros (AGAMBEN, 2010, p.113). 

E que a cada momento a sociedade elege os requisitos ou características do novo homem 
sacro, dentro de um contexto em que há uma politização necessária da vida. Decidir as carac-
terísticas do novo homem sacro significa determinar o limiar que transforma a vida em ‘vida 
indigna de ser vivida’, portanto vida que não merece o respaldo do Estado. Nas palavras de 
Agamben:

É como se toda valorização e toda “politização” da vida (como está implícita, no 
fundo, na soberania do indivíduo sobre sua própria existência) implicasse necessa-
riamente uma nova decisão sobre o limiar além do qual a vida cessa de ser politica-
mente relevante, é então somente “vida sacra” e, como tal, pode ser impunemente 
eliminada. (AGAMBEN, 2010, p.135)

Ser homem sacro implica estar imergido na vida nua, que como dito acima, é uma espé-
cie de negação dos direitos da época. O ser relegado à própria sorte, segregado do Direito. A 
perversidade da análise reside na constatação de que hoje percebe-se que a vida nua permeia 
toda a sociedade, abraçando o “corpo biológico de cada ser vivente” (AGAMBEN, 2010, p.135). 
Mais que isto, trabalhar o conceito de vida nua implica necessariamente no reconhecimento 
que este conceito traz em si uma noção política, que foge aos conceitos éticos do indivíduo. 

O cerne da análise é o corpo-nação e sua proteção, e “a tarefa assumida de zelar pelo 
corpo biológico da nação, e assinala o ponto em que a biopolítica concerte-se necessariamente 
em tanatopolítica” (AGAMBEN, 2010, p.138). Para cumprir esta promessa de proteção ao 
corpo-nação há uma associação entre a vontade do soberano e a medicina, como ciência-saber 

61 AGAMBEN, 2010, p.132-133.
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que importa em uma análise da viabilidade da vida e também na análise da qualidade dessa 
vida, o que repercute numa análise, em segundo ou terceiro plano, econômica da vida, como 
bem relembra Foucault.

5. DIREITO À SAÚDE E BIOPOLÍTICA: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA 
COMO ELEMENTO DA BIOPOLÍTICA

O objetivo deste texto é relacionar o ser-sem-saúde ao conceito de vida nua exposto por 
Agamben, bem como a faticidade desta falta de direito dentro da perspectiva da constitucio-
nalização simbólica. 

O direito à saúde, embora transcrito literalmente no art. 196 da Constituição da Repú-
blica de 1988, traz em si um antagonismo: seu conteúdo normativo choca-se brutalmente com 
a realidade fática. É direito para os outros verem, mas não é direito para ser cumprido, pelo 
menos não com toda a amplitude da carta constitucional. 

A saúde, como se viu desde o início deste artigo, é elemento de mercado. É instrumento 
de controle sobre a vida, que na égide do capitalismo tem seu valor calcado no reflexo direto 
do elemento analisado, em termos de garantia da produtividade e produção de riqueza. Nesse 
sentido, ter saúde implica na continuidade dos meios produtivos, e por isso a classe capita-
lista almeja a garantia da saúde de seus funcionários, vez que sem funcionários sadios há o 
estancamento do mercado. 

Ao revés, o homem que não-tem-saúde enquadra-se no conceito de homem sacro. O ho-
mem sem-saúde representa despesa para o setor público e prejuízo para o setor privado. É 
um ser que não representa produção, e, por isso, pode ser percebido como vida indigna de ser 
vivida, conceituação trabalhada por Agamben (2010). 

A saúde, atualmente é instrumento efetivo da biopolítica, conforme já prelecionava Fou-
cault desde seus primeiros escritos a respeito do biopoder, na obra ‘História da Sexualidade’. 
Assim, pensar em saúde não significa pensar no bem comum, em uma visão altruísta, ou de 
solidariedade social, que remeteria ao princípio da dignidade humana (muito embora esse 
pensamento remonte à Constituição da República). 

Pensar em saúde é, nas palavras de Gustavo Amaral (2010), pensar em custos para sua 
promoção, o que nada mais significa que ter uma visão econômica quanto ao seu conteúdo. 
Nesta esteira, Gustavo Amaral (2010) propõe uma análise da saúde, e dos demais direitos 
sociais, a partir da premissa de que todos os direitos implicam custos62 e que os recursos pú-
blicos são limitados (escassos), de forma que o Estado convive com escolhas trágicas. 

A expressão ‘escolhas trágicas’ vem sendo utilizado para expor a dramaticidade das es-
colhas estatais em termos de alocação de recursos para a saúde e das implicações daí decor-
rentes, como exemplifica Álvaro de Souza Cruz (2010, p.132) ao afirmar que “a concessão de 
um tratamento de AIDS pode, de outro lado, condenar uma criança a padecer de poliomelite 
por ausência de vacinação por falta de recursos na farmácia Básica”63. 

Diante das necessidades fáticas do cidadão e da limitação do orçamento público, Daniel 

62 Essa mesma idéia pode ser vislumbrada em Sarmento (2010, p.556) ao dizer que “a cada vez que uma decisão judi-
cial concede uma prestação material a alguém, ela retira recursos do bolo destinado ao atendimento de todos os outros 
direitos fundamentais e demandas sociais” e também em Virgílio Afonso da Silva (2010, p.591).
63 Considerações semelhantes são tecidas por Sarmento (2010, p.555-556).
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Sarmento64 afirma que as demandas que pleiteiam concessão de benefícios relacionados à 
saúde não podem ser faticamente atendidas em sua unanimidade, haja vista o ‘cobertor cur-
to’ do Estado para cobrir as demandas relacionadas à saúde de todos os cidadãos. Assim, se-
ria natural que algumas demandas não pudessem ser atendidas pela Administração Pública, 
em razão da falta de pecúnia pública para esta finalidade, segundo uma leitura apressada do 
princípio da reserva do possível.

Esse mesmo direito à saúde é classificado como direito fundamental social, também 
definido por grande parte dos autores como direito prestacional, ponderação que remete a 
debates candentes na academia. Discute-se, principalmente acerca da competência para ga-
rantir a efetividade ou implementação destes direitos65, o que implica em discussão acerca 
das repercussões financeiras para sua efetividade e do contraponto a tal argumentação, que 
é a aplicação imediata dos direitos fundamentais, aliada à proibição do retrocesso social com 
relação a eles.

Mas, na verdade, a discussão que não se mostra tão aparente é a central quando se pensa 
em saúde pública na República Federativa do Brasil, e diz respeito à noção de democracia, 
participação, cidadania e também à questão da constitucionalização simbólica, principal-
mente no tocante ao art.196 da Constituição de 1988.

Ora, é estranho pensar na naturalização que se faz quanto à má prestação de serviços 
médicos na rede pública de saúde. Bem como causa repulsa constatar que para que se tenha 
acesso à determinada lista de medicamentos ou tratamentos de saúde, o cidadão tenha a ne-
cessidade de entrar com ação judicial visando ao adimplemento de direito que tem, segundo 
a Constituição, aplicação imediata.66

Mas quando se leem os textos de Foucault e de Agamben percebe-se que o homo sacer da 
atualidade está excluído faticamente do sistema de saúde, muito embora esteja ficticiamente 
inserido no Estado Democrático de Direito, e devesse, por tal motivo, ter todos os seus direi-
tos fundamentais adimplidos pelo Estado.

Ao contrário do plano ideal, a realidade apresenta-se marcada por uma falácia de natu-
ralização do ser-sem-saúde, talvez por que a sociedade já esteja docilizada, nas palavras de 
Foucault, e também alienada, ou sem forças para combater a realidade do mercado. 

Assim, o cidadão aceita a situação do ser-sem-saúde, matável, mas insacrificável, reali-
dade gritante quando se analisam as inúmeras negativas dadas por agentes de saúde pública 
ao cidadão que aguarda na fila do SUS (Sistema Único de Saúde), ou mesmo nas indicações 
que sugerem que este cidadão seja encaminhado a setor diverso, para requerimento diferen-
te, em uma atitude burocratizante que posterga o atendimento, esvaindo o tempo do cidadão 
e debilitando ainda mais sua saúde. 

64 Sarmento afirma que: “a cada vez que uma decisão judicial concede alguma prestação material a alguém, ela retira 
recursos do bolo destinado ao atendimento de todos os outros direitos fundamentais e demandas sociais. Cada decisão 
explicitamente alocativa de recursos envolve também, uma decisão implicitamente desalocativa. Em palavras mais 
toscas, sendo curto o cobertor, cobrir o nariz implica deixar os pés de fora.” (SARMENTO, 2010, p. 556).
65 A discussão sobre a separação dos poderes atine às funções precípuas de cada poder e se seria cabível ao Judiciário 
deferir requerimentos que seriam da competência originária dos Poderes Executivo ou Legislativo. Atualmente, na es-
teira de Sarmento (2010) e Dirley da Cunha Junior, a interferência do Judiciário não só é justificada, como necessária, 
vez que é tal Poder que se encarrega da defesa do cumprimento dos direitos fundamentais e da democracia participa-
tiva.
66 Ver art.5º,§1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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Talvez, na crueza da realidade, a Administração Pública pense que, se o cidadão morrer 
no caminho da espera, seja melhor para o sistema, já que este cidadão (ser-sem-saúde) é a 
corporificação do homem sacro, um ser matável, mas insacrificável, pelo menos de forma 
oficial pelo Estado.

Neste contexto, deve-se analisar o papel político e ideológico da constitucionalização 
simbólica como instrumento de controle social e arrefecimento de movimentos sociais que 
lutam pela efetividade de direitos como o prol-saúde (NEVES, 2007). A constitucionalização 
simbólica, assim, se faz sentir principalmente através da legislação-álibi e da legislação pro-
telatória.

Na legislação-álibi há a normatização do direito almejado pela população, como forma de 
dar a ela uma resposta que a faça ter mais confiança no Estado, como ente que a representa e 
também como ente que soluciona (ou deveria solucionar) os seus problemas sociais. Segundo 
Neves “o legislador procura descarregar-se de pressões políticas ou apresentar o Estado como 
sensível as exigências e expectativas dos cidadãos”(NEVES, 2007, p.36-37). 

Acontece que a legislação-álibi, segundo Neves, “não apenas deixa os problemas sem 
solução, mas além disso obstrui o caminho para que eles sejam resolvidos” (NEVES, 2007, 
p.39). Ela tem uma função claramente ideológica de manipular a população a acreditar que 
o Estado solucionará o problema que a aflige, e a leva a crer que a mera normatização é sufi-
ciente para estancar o problema. 

Obviamente um problema social se soluciona através do entrelaçamento de posturas 
conjunturais, e não apenas com a entrada em vigor de novel norma jurídica. Se fosse assim, 
com a inflação legislativa vivenciada, não haveria problemas sociais.

Outro ponto interessante quanto à constitucionalização simbólica é o seu efeito dilatório. 
Ou seja, a feitura da norma jurídica, dependendo de seu conteúdo textual, serve como ferra-
menta concreta para a ineficácia desta mesma norma. A Constituição, como diria Lassale, 
seria mera folha de papel, sem possibilidade de que dela surta o efeito social necessário às 
mudanças sociais. 

Analisando a constitucionalização simbólica, e pensando-se nas disposições do artigo 196 
da Constituição da República, deve-se associá-lo ao que está transcrito sub-repticiamente no 
artigo 199 da Constituição, ou seja, à possibilidade de os serviços de saúde serem também 
prestados pela iniciativa privada. 

Não seria tal disposição um incremento para o não cumprimento do dever de prestar 
a saúde pública pelo próprio Estado? Ou um mecanismo constitucional de suplementar a 
função pública relacionada à saúde pela iniciativa privada? Ou, na medida em que permite a 
concorrência do setor público com o privado, o legislador não estaria escancarando a biopolí-
tica na saúde, atrelando-a a uma relação nitidamente capitalista, em que a iniciativa privada 
ganha espaço reservado ao setor público para auferir lucro?

As normas sobre saúde pública, por tudo o que foi dito até aqui, se mostram como normas 
simbólicas. Estas normas, de cunho constitucional, trazem em seu íntimo o desejo de poster-
gar a respectiva implementação, usando de sua função-álibi para estancar os movimentos 
sociais que à época das “diretas já” lutavam pela reforma sanitária no Brasil, com a expansão 
do direito a saúde a todos os brasileiros, superando a divisão e prestação da saúde em relação 
estrita com categorias profissionais.
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6. A GUISA DE CONCLUSÃO: A SAÚDE E A FALTA-DE-SAÚDE COMO INSTRU-
MENTOS DA BIOPOLÍTICA E DESDOBRAMENTOS DO CAPITALISMO 

O direito à saúde, pelo que foi dito até o momento, mostra-se como conjugação de normas 
simbólicas (que visam ao não adimplemento efetivo da saúde pública) e da biopolítica, defen-
dida por Foucault, que almeja ao controle e manipulação da vida.

Saúde, por ser elemento essencial à existência, transformou-se em mercadoria, negoci-
ável, e cuja remuneração é insuperável. Todavia, na contramão da realidade, ninguém pode 
barganhar com a saúde, já que se esta não se realizar, aniquila-se a própria existência. Não 
obstante, o Estado brinca com a cidadania, ao constitucionalizar o acesso gratuito e universal 
ao SUS e efetivamente não disponibilizar todos os serviços necessários.

Diante de tal contexto, os cidadãos que se encontram nas filas à espera de atendimento 
médico são a representação atual da vida nua, porque embora ficticiamente sejam pessoas 
destinatárias dos direitos fundamentais, e, por tal razão, sejam destinatários do direito à 
saúde, se vêem privados da implementação deste direito em si. Mais uma vez a saúde é ana-
lisada pela ótica do mercado.

A partir desta constatação mercadológica, entende-se o posicionamento áspero, por vezes 
cruel, de setores médico-hospitalares, em casos como de negativa a tratamentos de saúde e/
ou medicamentos, bem como pela negativa de atendimentos de urgência, principalmente 
cirurgias emergenciais se não se deixa caução67. Saúde, em uma visão econômica, não é soli-
dariedade ou altruísmo, é negócio que visa ao lucro. 

O indivíduo-sem-saúde é, por assim dizer, um pária dentro da égide capitalista, e tam-
bém dentro do Estado de Direito, porque essa pessoa representa prejuízo para o mercado 
(falta de produção) ou para o Estado (gastos com tratamento de saúde).

O mercado não quer-bem a quem não lhe responde positivamente em termos de incre-
mento e acumulação de riquezas. O mercado almeja a produção e não pratica a caridade. Mas 

67 Mesmo que haja vedação a essa prática e que os tribunais rechacem esse comportamento ele se repete. Sem sombra 
de dúvidas tal comportamento vai de encontro ao Juramento de Hipócrates. Pela aberração da contradição se transcre-
ve tal juramento: "Eu, solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da Humanidade. Darei como reconhecimento 
a meus mestres, meu respeito e minha gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade. A saúde dos 
meus pacientes será a minha primeira preocupação Respeitarei os segredos a mim confiados. Manterei, a todo custo, 
no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que 
concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. Man-
terei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua concepção. Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento 
médico em princípios contrários às leis da natureza. Faço estas promessas, solene e livremente, pela minha própria 
honra." (grifos nossos). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Genebra_da_Asso-
cia%C3%A7%C3%A3o_M%C3%A9dica_Mundial> Acesso em:23 março 2011.
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o Direito, principalmente o constitucional, não coaduna com este pensamento. E, felizmente, 
os Tribunais68 vêm entendendo que o direito à saúde se sobrepõe aos aspectos financeiros 
atinentes a seu custeio. E que os entes federados devem arcar com tal situação.

Para Foucault, o direito à vida, e à saúde é mais complexo que a vida em si, porque para 
ele tirar a vida tem uma amplitude maior:

É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também 
tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar para 
alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a 
rejeição, etc (FOUCAULT, 2005, p.306)

A passagem retrata a tanatopolítica, também trabalhada por Agamben (2010), que ultra-
passa a morte simplesmente, indo até o fazer-morrer, que implica em um processo, às vezes 
longo, outras vezes curto, caracterizado pela negativa à fruição das utilidades que fomentam 
a saúde (consultas, tratamento, alimentação, lazer, entre outros). 

Tudo isso é possível graças à normalização da privação dos direitos de saúde, levada a 
efeito pela constitucionalização simbólica e mesmo pelo biopoder que se encarrega da coloca-
ção no mercado de corpos dóceis e pouco reflexivos, que retira dos indivíduos a capacidade de 
se insurgir contra a manipulação que é feita sobre a própria vida. Manipulação advinda do 
mercado e do próprio Estado. E que visa, na maior parte do tempo ao lucro.
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CAPÍTULO IX

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA TEORIA DO CRIME: REFLEXÕES EM FAVOR 
DO MINIMALISMO PENAL

HENRIQUE VIANA PEREIRA 
LEONARDO GUIMARÃES SALLES 

1. INTRODUÇÃO

Neste singelo estudo pretende-se demonstrar que o Direito Penal necessita de aprofun-
damento em suas interfaces principiológicas. Com efeito, a efetividade dos direitos funda-
mentais suplica uma democracia discursiva, não somente pragmática. 

Justifica-se o referido problema pela atual onda de Direito Penal máximo, que contri-
bui para a falência do Direito Penal. Portanto, faz-se necessária a busca para concretizar o 
Direito Penal mínimo, a partir da face moderna do Garantismo Penal, para que as futuras 
reformas penais venham a dar vigência plena à proposta de Direito Penal como garantia do 
cidadão, surgida com o movimento iluminista do século XVIII.

Os objetivos do artigo estão relacionados com a busca pela efetivação da intervenção 
mínima. Objetiva-se o estudo do Direito Penal para contribuir com a evolução da Teoria do 
Crime e viabilizar o Direito Penal mínimo, no contexto do movimento garantista, adequado 
ao Estado Democrático de Direito. Assim, pretende-se trabalhar a compreensão da teoria 
da imputação objetiva e a limitação do poder punitivo, a partir de uma base principiológica 
uníssona e sólida, definida pelos direitos e garantias fundamentais com força constitucional.

Para evitar excessos na acusação, bem como constrangimento além do legalmente per-
mitido, extrai-se a importância de explicitar os limites da responsabilidade penal. Com esses 
objetivos, pretende-se revisitar o conceito de crime e os principais movimentos político-crimi-
nais contemporâneos, bem como analisar a história e evolução da teoria do crime.

A título de hipótese e eventual resultado: se há necessidade de democracia forte, exige-se 
que o Direito Penal esteja com ela compromissado, para legitimar a validade das normas. 
Nesse sentido, as futuras reformas penais devem contribuir para o desenvolvimento de um 
efetivo Estado Democrático de Direito no Brasil. Longe de esgotar o tema, a proposta tem o 
fim de provocar debate.

2. O DIREITO PENAL E OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS POLÍTICO-CRIMINAIS 
CONTEMPORÂNEOS

A coletividade necessita de um sistema eficaz de controle para assegurar uma estabili-
dade que possibilite ambiente seguro para o desenvolvimento econômico. Isso ocorre através 
de um sistema coerente de normas que considere modelos de conduta, impondo sanções aos 
fatos que coloquem perigo ao próprio grupo. Nesse contexto, a responsabilidade penal serve 
de instrumento imprescindível para o controle social.

Cesare Beccaria, no século XVIII, afirmou que a responsabilidade penal foi necessária 
para que os homens pudessem viver com segurança e tranquilidade. Por isso, o surgimento 
das penas foi fundamental para a convivência social. 
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De acordo com esse autor:

leis são condições sob as quais homens independentes e isolados se uniram em socie-
dade, cansados de viver em contínuo estado de guerra e de gozar de uma liberdade 
inútil pela incerteza de conservá-la. Parte dessa liberdade foi por eles sacrificada 
para poderem gozar o restante com segurança e tranquilidade (BECCARIA, 1999, 
p. 27).

Dessa forma, a submissão das pessoas às normas de convivência permite a integração 
entre os indivíduos. Para efetivar essa submissão, o Direito Penal é imprescindível, porque é 
mecanismo eficaz para assegurar a conformidade das pessoas às normas da sociedade. 

Ademais, “o Direito Penal simboliza o sistema normativo mais formalizado, com uma 
estrutura mais racional, e conta com o mais elevado grau de divisão de trabalho e especifi-
cidade funcional dentre todos os subsistemas normativos” (KAISER, 1978, p. 83). Portanto, 
a aplicação do Direito Penal, observando rigorosos critérios de justiça, é fundamental para 
restabelecer a ordem jurídica quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes.

Nesse sentido, a responsabilidade penal pode ser conceituada como a obrigação do autor 
de uma infração penal – crime ou contravenção penal69– ser submetido à persecução penal e 
sofrer as sanções previstas em lei, perante a Justiça Criminal.

Trata-se, portanto, da obrigação de arcar com as consequências jurídicas (penais) de um 
delito.

A respeito dos instrumentos político-criminais, merecem destaque o abolicionismo, o mo-
vimento de Lei e Ordem e o Direito Penal mínimo. 

O movimento abolicionista possui bases nas ideias humanitárias que, devido aos horro-
res presenciados pelo mundo na época da Segunda Guerra Mundial, ganharam novo fôlego. O 
fundamento do abolicionismo é que punir penalmente não resolve os problemas sociais e, até 
mesmo, colabora, eis que o sistema penal funciona como uma escola de horrores, uma fábrica 
de criminosos. Então, se as sanções penais são cruéis e pioram a sociedade, contribuindo para 
a criminalidade, devem ser abolidas.

Os doutrinadores adeptos do abolicionismo, cujas origens são atribuídas ao italiano Filli-
po Gramatica, defendiam a perda de legitimidade do poder punitivo exercido pelo sistema 
penal vigente, devendo o mesmo, então, ser abolido e substituído por outros modelos de solu-
ção de conflito. Tal conclusão fundou-se em severas críticas dirigidas ao Direito Penal, visto 
como um sistema ineficaz e cruel.

Em síntese precisa, Rogério Greco entende que:

A crueldade do Direito Penal, a sua natureza seletiva, a incapacidade de cumprir as 
funções atribuídas às penas (reprovação e prevenção), a característica extremamen-
te estigmatizante, a cifra negra correspondente às infrações penais que não foram 
objeto de persecução pelo Estado, a seleção do que deve ou não ser considerado como 
infração penal, bem como a possibilidade de os cidadãos resolverem, por meio de 
outros ramos do ordenamento jurídico (civil, administrativo, etc.), os seus conflitos 

69 Conforme o art. 1º do Decreto-lei nº 3.914/1941 (Lei de Introdução do Código Penal), considera-se crime a infração 
penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com 
a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, 
ou ambas, alternativa ou cumulativamente
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inter individuais, levaram um grupo de autores a raciocinar, definitivamente, com a 
tese abolicionista. (GRECO, 2006, p. 10).

É inegável a contribuição trazida pelo pensamento abolicionista que, ao analisar as mi-
sérias do Direito Penal, promoveu a conscientização sobre os problemas a serem superados, 
especialmente tendo-se em vista a fragilização do princípio da dignidade da pessoa humana 
por uma utilização irracional e inadequada do jus puniendi e, mais especificamente, do ins-
trumento da prisão. 

Contudo, até mesmo alguns doutrinadores que defendiam o discurso abolicionista re-
conheceram a grande dificuldade em se lidar com desvios comportamentais graves sem a 
utilização do sistema penal. 

Para várias situações, não se conseguiu encontrar alternativa que não fosse a aplicação 
do Direito Penal. Dessa forma, apesar de ser um sistema falido, o sistema penal é necessário, 
eis que ainda não existe outra solução.

Sendo assim, o discurso abolicionista foi perdendo força, mas suas críticas fizeram com 
que prosperassem o princípio da intervenção mínima (a criminalização de uma conduta só 
será legítima se for necessária para a proteção de um bem jurídico) e o Garantismo, bases em 
que se apoia a ideia do Direito Penal Mínimo, teoria a ser abordada mais adiante.

Em sentido oposto à corrente abolicionista, encontra-se a tese do Movimento de Lei e 
Ordem, que defende um discurso do Direito Penal Máximo, no qual esse Direito é visto como 
a solução primordial para a resolução dos problemas que afligem a sociedade. 

Ao invés de se embasar em dados empíricos que demonstrem uma efetiva diminuição 
da criminalidade ou a solução eficaz dos problemas sociais que visa resolver, tal discurso 
é sustentado pela mídia sensacionalista que dissemina o medo generalizado na sociedade. 
Amedrontada, acuada pela insegurança e convencida por ideias preconceituosas, a população 
passa a clamar por uma resposta enérgica do Estado em face da criminalidade aparente e da 
violência urbana, sem perceber, de fato, os erros inerentes a um discurso que prega o endure-
cimento irracional das normais penais e flexibilização dos direitos fundamentais.

No contexto da construção de um Estado Democrático de Direito, que deveria garantir o 
bem-estar da população, fornecendo aos cidadãos condições para uma existência digna, cede 
lugar a um Estado Penal, que dá menor importância aos direitos fundamentais, priorizando 
o sistema penal repressivo em detrimento de investimentos sociais essenciais. 

Em consequência, a própria sociedade é a mais prejudicada, vendo-se cada vez mais 
afundada em injustiças e desigualdades sociais que só fazem aumentar ainda mais o proble-
ma da criminalidade, culminando em um círculo vicioso que sem fim. 

Os postulados pregados pelo discurso do Movimento de Lei e Ordem começam a ganhar 
apoio na década de 90, figurando-se como exemplo significativo o movimento denominado 
“Tolerância Zero”, instituído na cidade de New York pelo então prefeito Rudolph Giuliani. 

Tal movimento recebeu duras críticas por parte da doutrina penal, sendo considerado 
uma maneira cruel de perseguição aos pobres e marginalizados nos espaços públicos, servin-
do mais como maneira de tentar acalmar a população de classe média e alta e como manobra 
eleitoreira do que como medida eficaz de combate e prevenção à criminalidade. 
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Outra vertente do Movimento de Lei e Ordem que ganhou projeção mundial é o denomi-
nado “Direito Penal do Inimigo”, preconizado por Günther Jakobs. Em brevíssima síntese, 
tem-se que Jakobs procura traçar uma distinção entre um Direito Penal do Cidadão, no qual 
seriam observados todos os princípios fundamentais garantistas inerentes ao Direito Penal 
moderno, e o Direito Penal do Inimigo, destinados a um grupo específico de delinquentes 
que deliberadamente desrespeitam o Estado de Direito, os quais não poderiam, portanto, ter 
direito à observância dos direitos e garantias assegurados aos cidadãos. 

Não é difícil perceber que um discurso calcado em flexibilização, e até mesmo, inobser-
vância dos direitos e garantias fundamentais, configura um enorme retrocesso que não pode 
ser tolerado em um Estado Democrático de Direito. Não se pode permitir que a dignidade da 
pessoa humana seja fragilizada em nome de um discurso vazio que utiliza conceitos indeter-
minados, como “delinquentes” e “inimigos”, os quais podem ser, facilmente, selecionados pela 
orientação política dominante. Toda a sociedade, sem dúvida, sairá prejudicada, assombrada 
pela ameaça do desrespeito a garantias básicas há muito conquistadas pela humanidade.

E, por fim, além da ameaça à dignidade da pessoa humana trazida pelo discurso do Mo-
vimento de Lei e Ordem, tem-se que a tentativa de se educar a sociedade através do Direito 
Penal, incriminando-se comportamentos pouco relevantes e agravando penalidades, leva a 
um Direito Penal puramente simbólico, impossível de ser aplicado. Ademais, o Direito Penal 
é instrumento que somente deve ser utilizado em último caso, quando esgotadas as demais 
vias (direito civil e administrativo). 

Mais do que um discurso que não condiz com efeitos práticos positivos e, ainda, perigoso, 
o Movimento de Lei e Ordem encerra a autofagia do sistema penal que, inflado exagerada-
mente, seria incapaz de ser observado pelo meio social. Aumentando-se desnecessariamente 
o número de delitos, aumentaria ainda mais a cifra negra, e o sistema penal, já sobrecarre-
gado, se tornaria insustentável, conduzindo à ineficácia e absoluta ausência de credibilidade 
no sistema. 

No meio entre as duas radicais correntes acima abordadas, situa-se o Direito Penal Míni-
mo. Baseado na ideia do que foi chamado de Garantismo Penal, desenvolvido principalmente 
por Luigi Ferrajoli em sua obra Direito e Razão,

O Direito Penal mínimo, que dizer, condicionado e limitado ao máximo, corresponde 
não apenas ao grau máximo de tutela das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio 
punitivo, mas também a um ideal de racionalidade e certeza. (FERRAJOLI, 2006, 
p. 102).

A concepção minimalista do Direito Penal implica a adoção de diversos princípios que 
deverão ser observados tanto pelo legislador na criação e revogação de tipos penais, quanto 
pelos aplicadores da lei penal. Dentre tais princípios indispensáveis a um Direito Penal Mí-
nimo, garantidor dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos em face do jus puniendi 
estatal, podem ser destacados: intervenção mínima; lesividade; adequação social; insignifi-
cância; individualização da pena; proporcionalidade; responsabilidade pessoal; limitação das 
penas; culpabilidade e legalidade.

Em suma, tem-se que, no discurso minimalista, o Direito Penal é tido como instrumento 
importante de controle social, mas cuja utilização legítima só pode se dar em um juízo de 
ultima ratio, ou seja, quando falharem instrumentos menos drásticos de controle social, nos 
quais se incluem sanções impostas pelo direito civil e administrativo, bem como o controle 
social não formal, exercido, por exemplo, pela família, escola e instituições religiosas.
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Sem afastar-se de uma concepção garantista, tendo como máxima a aplicação racional do 
Direito Penal em respeito ao postulado inafastável da dignidade da pessoa humana, o jus pu-
niendi estatal só pode ser exercido em uma lógica de mínima intervenção possível do sistema 
penal sobre as liberdades dos cidadãos, com uma máxima proteção às garantias individuais. 

Sendo assim, o Direito Penal passa a ser um sistema fragmentário e subsidiário. Vale 
ressaltar que o Direito Penal mínimo não proíbe uma aplicação rígida do direito. Pelo contrá-
rio, a aplicação deve ser rígida, mas, ao mesmo tempo, racional.

Vale destacar que a responsabilidade penal não pode acontecer de forma arbitrária. Por 
isso, são necessários limites para o jus puniendi, que são obtidos através dos princípios, 
verdadeiros filtros limitadores da responsabilidade penal, utilizados para “descobrir quem 
responde e quando responde pelo fato criminoso”. (MOLINA; GOMES, 2012, p. 437).

A título de ilustração, pode-se mencionar Claus Roxin, o qual entende que a responsa-
bilidade penal deve ser orientada pelas consequências penais do ato (ROXIN, 1992, p. 72), 
e Günther Jakobs, que especificou o objetivo de um Direito Penal funcional: a busca pela 
estabilização de expectativas, em prol de um harmônico convívio social (JAKOBS, 1997, p. 
37). Nessa linha, o estudo dos princípios colabora para evitar o ineficaz Direito Penal do 
inimigo (Jakobs), que corresponde a um indevido Direito Penal do autor. Sobre a diferença 
entre Direito Penal e Direito Penal do Inimigo: “a) o Direito Penal do inimigo não estabili-
za normas (prevenção geral positiva), mas denomina determinados grupos de infratores; b) 
em consequência, o Direito Penal do inimigo não é um Direito Penal do fato, mas do autor” 
(JAKOBS; MELIÁ, 2007, p. 75).

O que se deve ter como pano de fundo é o Direito Penal mínimo, baseado na ideia do 
chamado Garantismo Penal, desenvolvido por Luigi Ferrajoli.

3. BREVE HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA TEORIA DO CRIME

A teoria clássica do Causalismo (VON LISZT, 2003), concebida por Franz Von Liszt, com 
forte influência do positivismo jurídico, teve como relevante defensor Ernest Von Beling. Em 
1906, Beling defendeu uma teoria da tipicidade penal, através da qual a concepção bipartida 
passa a ser concebida de maneira tripartida. Dessa forma, na formulação de Beling o tipo é o 
conjunto dos elementos materiais que estabelecem a essência própria de um crime, em torno 
do qual se agrupam os demais elementos: a ilicitude e a culpabilidade. 

Então, o tipo surge desvinculado de toda e qualquer carga de elementos subjetivos. O 
tipo resultava de mero amoldamento de uma conduta praticada e a descrição típica do delito. 
Dolo e culpa não influenciavam na análise do fato típico, mas sim na culpabilidade. Essa 
concepção predominou em grande parte do Século XIX, mas não sobreviveu, por insuficiência 
de conceitos e fragilidade de suas bases teóricas.

Após, surgiu o Neokantismo, como uma teoria normativa da culpabilidade, introduzindo 
elementos subjetivos, de modo que a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censura 
– reprovabilidade – relacionado ao aspecto psicológico da infração penal. Esse sistema tam-
bém sofreu severas críticas, pois não modificou o conceito de conduta. Não se nega o avanço 
relacionado à exigência de uma atuação mais cuidadosa do operador do direito, que deve 
valorar o fato ao apreciá-lo.

Dessa forma, esse sistema neokantiano pecou ao manter o dolo distante da análise da 
conduta típica. Equívoco que foi corrigido pelo Finalismo (WELZEL, 2004) de Hans Welzel, 
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superando as concepções do Causalismo e do Neokantismo, se mantendo até a atualidade. 
Com efeito, descobriu-se que é mais adequado enxergar dolo e culpa como integrantes do fato 
típico, não da culpabilidade.

Nesse sentido, o Finalismo manteve a estrutura idealizada pela concepção tripartida 
do sistema de Liszt e Beling, mas fez adequação no conceito de conduta, compreendendo-a 
como uma ação consciente e finalisticamente orientada. Destarte, Welzel proferiu sofistica-
do ataque às teorias antecedentes, deslocando a análise do dolo e da culpa – anteriormente 
elemento da culpabilidade – para o primeiro degrau do conceito tripartido de crime. Trata-se 
de uma postura mais lógica e coerente, que exigiu uma nova interpretação da culpabilidade, 
ficando somente com elementos puramente valorativos (juízo de censurabilidade).

Ocorre que, apesar do sucesso do Finalismo de Welzel, várias críticas foram feitas, prin-
cipalmente porque a teoria finalista atingiu resultados em parte certos e em parte incorretos. 
Por isso, chegou o momento de estabelecer novos compromissos científicos, através do Fun-
cionalismo Penal, inicialmente formulado por Günther Jakobs (JAKOBS, 1997). Claus Roxin 
também colaborou nessa tentativa de superação do Finalismo (ROXIN, 2002). 

Considerando que Jakobs e Roxin têm diferentes concepções quanto à missão do Direito 
Penal, deve-se destacar a principal diferença entre a abordagem de ambos com relação ao 
funcionalismo. Jakobs entende que não é missão do Direito Penal proteger bens jurídicos, 
mas sim garantir a vigência e o respeito às normas (funcionalismo sistêmico) (JAKOBS, 
2010). Em outro sentido, para Roxin, o Direito Penal serve para proteger bens jurídicos (fun-
cionalismo racional-teleológico) (ROXIN, 2002).

Com efeito, o objetivo do Funcionalismo é superar as falhas da teoria de Welzel, de modo 
que o sistema jurídico-penal deve ser orientado pela busca de soluções justas, não se admitin-
do mais a tradicional separação entre política criminal e dogmática penal. Trata-se de uma 
moderna exigência de uma abordagem funcional, que respeite a necessária observância da 
função político-criminal do Direito Penal (TEIXEIRA, 2014).

Na Teoria do Crime, o Funcionalismo Penal possui dois principais componentes. Um 
deles é verificado a partir da expansão do conceito de culpabilidade para uma ideia de res-
ponsabilidade. Nesse sentido, a culpabilidade está atrelada a necessidades preventivas da 
sanção penal, de modo que uma pessoa somente será responsabilizada criminalmente se 
ambas – culpabilidade e exigências de prevenção – estiverem presentes. O outro consiste na 
teoria da imputação objetiva, que condiciona a imputação de um resultado à criação de um 
risco proibido (JAKOBS, 2010). 

Os estudos sobre a teoria da imputação objetiva colaboram para entender a limitação do 
poder punitivo (GALVÃO, 2002). Não se trata de construir discurso somente para beneficiar 
o réu, mas de reconhecer que a responsabilidade penal só é legítima a partir de princípios 
jurídico-normativos e quando observados rigorosos critérios de justiça, no contexto do já ex-
posto princípio da intervenção mínima.

Com efeito, a evolução da Teoria do Crime deve ser estudada sob o foco uma concepção 
garantista, tendo como máxima a aplicação racional do Direito Penal em respeito ao postula-
do da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o jus puniendi só pode ser exercido em uma 
lógica de mínima intervenção possível do sistema penal sobre as liberdades dos cidadãos, 
com uma máxima proteção às garantias individuais. Afinal, o minimalismo penal não proíbe 
uma aplicação rígida do direito. Pelo contrário, a aplicação deve ser rígida, mas, ao mesmo 
tempo, racional.
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4. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME

Adota-se o conceito analítico de crime, que é considerado “a visão científica do fenômeno” 
(NUCCI, 2011, p. 54). De acordo com o conceito analítico, utiliza-se uma ótica tripartida, na 
qual crime é considerado um fato típico, ilícito e culpável. (BITENCOURT, 2012).

O primeiro pilar desse conceito tripartido – o fato típico – é constituído de quatro elemen-
tos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. (BITENCOURT, 2012). A conduta – ação 
ou omissão humana consciente – pode ser dolosa ou culposa70, conforme previsto no art. 18 
do CP71. A partir dessa exigência, extrai-se que o ordenamento jurídico brasileiro veda a res-
ponsabilidade penal objetiva.

Na responsabilidade objetiva o sujeito “responde pelo simples fato de ter causado ma-
terialmente o evento, sem nenhum liame psicológico. É bastante a produção do dano para 
aplicação da pena” (PRADO, 2007, p. 140). Na responsabilidade penal objetiva “o agente 
responde pelo resultado ainda que agindo sem dolo ou culpa, o que contraria a doutrina do 
Direito Penal fundado na responsabilidade pessoal e na culpabilidade” (MIRABETE, 2001, p. 
155). Portanto, a responsabilidade penal - a partir da exigência de conduta dolosa ou culposa 
- é somente subjetiva, sob pena de desvirtuar o sistema vigente. Nesse sentido: 

Um Direito Penal que pretendesse exigir responsabilidade por fatos que não depen-
dem em absoluto da vontade do indivíduo merece ser qualificado de arbitrário e dis-
funcional, porque precisamente então a pena carece de poder motivador e o castigo 
perderia toda justificação (MOLINA; GOMES, 2012, p. 453).

Quanto ao resultado, não se exige modificação no mundo exterior – resultado naturalís-
tico – bastando, como elemento do fato típico, um resultado jurídico, ou seja, que ofenda um 
bem jurídico penalmente tutelado.

Outro elemento é o nexo de causalidade, entre a conduta e o resultado. Nesse sentido, o 
art. 13 do CP prevê que “o resultado, de que depende a existência do crime, somente é impu-
tável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não 
teria ocorrido” (BRASIL, 2013).

O último elemento do fato típico é a tipicidade, que corresponde ao amoldamento de um 
fato a um determinado tipo penal. Tipo pode ser definido como o conjunto dos elementos do 
fato punível, ou seja, “é a descrição abstrata de um fato real que a lei proíbe (tipo incrimina-
dor).” (PRADO, 2007, p. 352).

Quanto à antijuridicidade (ilicitude), pode-se afirmar que “é a contrariedade de uma 
conduta com o ordenamento jurídico, provocando lesão efetiva a um bem jurídico tutelado” 
(NUCCI, 2011, p. 55). Para que o fato seja ilícito, ele não pode estar abraçado por nenhuma 
excludente de ilicitude. São excludentes de ilicitudes legais: estado de necessidade (art. 24 do 
CP)72 legítima defesa (art. 25 do CP)73, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular 

70 De acordo com o parágrafo único do art. 18 do CP, salvo os casos em que a lei prevê modalidade culposa, ninguém 
pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
71 Art. 18 - Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II - culposo, 
quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
72 Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou 
por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se.
73 Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agres-
são, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
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do direito (essas duas últimas estão previstas no art. 23, inc. III, do CP)74. 

Ocorre que “as causas de justificação não se limitam aos casos expressamente previstos 
na lei, admitindo-se a existência de causas supralegais de exclusão da ilicitude” (GALVÃO, 
2013, p. 396). Além das excludentes legais acima mencionadas, existem outras, sem previsão 
legal expressa. Dentre elas, há o consentimento do ofendido, excludente de ilicitude suprale-
gal, aplicável aos casos que envolvam bem jurídico disponível, pessoa com capacidade de 
consentir, manifestação livre e anterior ao consentimento, bem como atuação respeitando os 
limites do consentido. (PRADO, 2007). 

O consentimento do ofendido está ligado ao princípio da adequação social, “como por 
exemplo a praxis social estabeleceu uma permissão, é a lesão corporal praticada para coloca-
ção de brincos, piercings e outros adereços como tatuagens” (BUSATO, 2013, p. 516). Dessa 
forma, pode-se reconhecer “que o costume social pode afastar a responsabilidade concedendo 
permissão para o caso concreto” (BUSATO, 2013, p. 516).

Se o fato for típico e antijurídico deve ser analisada a culpabilidade. A culpabilidade é 
um “juízo de censura voltado ao fato típico e antijurídico, realizado apenas quando o autor for 
imputável, agir com consciência potencial de ilicitude e com possibilidade e exigibilidade de 
atuar conforme determina o Direito” (NUCCI, 2011, p. 57). Com efeito, os requisitos da cul-
pabilidade, como fundamento da pena, são: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude 
e exigibilidade de conduta diversa.

Portanto, para que se afirme a ocorrência de um crime, é imprescindível verificar se hou-
ve um fato típico, ilícito e culpável.

5. CONCLUSÃO

No texto foi demonstrado que o Direito Penal necessita de aprofundamento em suas 
interfaces principiológicas, tendo em vista que a imprescindível efetividade dos direitos fun-
damentais exige uma democracia discursiva. 

Condena-se a atual política de Direito Penal máximo, porque contribui para o retrocesso 
do Direito Penal. Para evoluir, é necessário concretizar o Direito Penal mínimo. Percebeu-se 
que o movimento político-criminal mais adequado é o Garantismo Penal, que deve ser utili-
zado para que as futuras reformas penais venham a dar vigência plena à proposta de Direito 
Penal como garantia do cidadão.

Ao longo da história percebe-se que a perspectiva garantista deve prevalecer, superando 
os movimentos fundados na ideia de “Lei e Ordem”. Nesse sentido, afirma-se que a inflação 
penal condena o sistema penal a uma função negativa, meramente simbólica, sem garantir 
uma maior proteção dos bens jurídicos.

Enfim, deve-se efetivar a intervenção mínima, viabilizando o Direito Penal mínimo, no 
contexto do movimento garantista, adequado ao Estado Democrático de Direito. Exige-se 
uma eficaz limitação do poder punitivo, a partir de uma base principiológica uníssona e sóli-
da, protegida por direitos e garantias fundamentais.

O Direito Penal deve ser compromissado com uma democracia eficaz, legitimando a va-

74 Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (...) III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
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lidade das normas e garantias fundamentais. Nesse sentido, as futuras reformas penais de-
vem efetivar um minimalismo penal, contribuindo para o desenvolvimento de um efetivo 
Estado Democrático de Direito. 
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CAPÍTULO X

A PERSPECTIVA PÓS-MODERNA

TÚLIO MÁRCIO SANTOS DA TRINDADE

1. A ANTIGUIDADE E SUAS REFERÊNCIAS

A Antiguidade, período histórico a que se convencionou delimitar como o que precede a 
Idade Média, possui como referencial o existir no mundo sem ultrapassar-lhe os limites. O 
homem antigo possuía um modo particular de sentir a vida e de representá-la em imagem e 
pensamento, restringindo sua existência ao interior desse mundo por concebê-lo como uma 
estrutura limitada ou forma precisa (GUARDINI, 2000), em cujo interior elabora concepções 
e constrói valores e crenças.

A vida na Antiguidade limitava-se ao existir no mundo sem cogitar o que poderia ha-
ver para além dessa estrutura, caracterizando uma involuntária autolimitação que recusava 
avançar para além de suas fronteiras e situava a vontade humana em um recinto de resig-
nação e contentamento que lhe justificava a permanência nessa esfera de existência como 
espaço destinado ao homem.

O mundo para o homem antigo, na visão de Romano Guardini (2000), era um todo ab-
soluto e destituído de um ponto fixo externo sobre o qual poderia apoiar-se e avançar para 
o exterior de suas fronteiras. A fé religiosa sustentava-se sobre a ideia de um Criador como 
supremo pai dos deuses e dos homens, que vivia na abóbada celeste também pertencente a 
este mundo. 

As cogitações sobre um deus absoluto atribuíam-lhe isenção de imperfeições, embora fos-
se concebido como pertencente a este mundo porque, na sua dificuldade de compreender algo 
fora dos limites de sua esfera de existência, o homem antigo não poderia situar o seu deus em 
outro lugar senão naquele onde ele mesmo vivia sua existência.

As buscas pela compreensão de um Criador, na Grécia Antiga, presentes na obra dos gre-
gos, também o incluíam dentro do mundo, como sintetizou Guardini (2000) ao lembrar que o 
ser puro de Parmênides, conquanto afastado da concretude do mundo, ainda era a multipli-
cidade dos “objetos-de-experiência-possível” reunidos e elevados a um derradeiro elemento 
permanente, como reação ao efêmero e solução para a transitoriedade da vida; o Bem, que 
estaria além das Ideias, em Platão, como elemento eterno, mesmo que não se afastasse do 
Universo e permanecesse como o infinito na finitude da esfera de existência; o motor imóvel 
de Aristóteles, imutável e autor das mudanças experimentadas no mundo, vinculando-se ao 
ser universal desse mesmo mundo; e, por fim, o Supra-Uno de Plotino, fonte de onde provém 
a multiplicidade de tudo o que existe, ainda encontrando-se em inseparável comunhão com o 
mundo (GUARDINI, 2000).

A concepção de mundo, na Antiguidade, é, portanto, o resultado de uma autolimitação 
produzida pela incapacidade de se considerar o mundo a partir do seu exterior por estar au-
sente da mente do homem antigo o ponto fixo para além dos limites do mundo em que vive, 
no qual pudesse apoiar-se e de onde teria a distância necessária à sua contemplação. Por tais 
razões, estava ausente qualquer tentativa de definir esse mundo contentando-se o homem da 
Antiguidade em realizar suas ações nele e representar sua imagem de uma ordem de harmo-
nia e beleza a partir de sua cosmologia interna (GUARDINI, 2000).
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A experiência de mundo, no homem antigo, é dependente da ideia da divindade e oriunda 
de arquétipos interiores que concebiam o divino como o elemento fundamental e misterioso 
de uma relação entre macrocosmo e microcosmo traduzida como religião fundamental. A 
divindade estaria no homem e o homem nela e os ritos eram instituídos como veículo para a 
sua integração com a divindade e como medium de interpretação dessa comunicação.

Surgiam os mitos que, no estudo de Guardini, “são formas e acontecimentos que inter-
pretam o mundo e os seus elementos” (GUARDINI, 2000, p. 17) e “constituem uma unidade, 
não racional ou sistematicamente, mas de uma maneira viva” (GUARDINI, 2000, p. 17), 
atuando sobre a fé religiosa e a existência na Antiguidade como modo de busca de um sentido 
primordial.

Os mitos eram dinâmicos e, por tal razão, suscetíveis à mobilidade, desenvolvimento ou 
transformação de sentido e interpretação, fatores que contribuíram para a gradual modifica-
ção do sentimento religioso, culminando mais tarde no afastamento da mítica fundamental e 
na aproximação da motivação filosófica e da ética.

Àquela altura o espírito filosófico dos gregos havia dado início a uma abertura da reli-
giosidade através da formulação de perquirições filosóficas que se multiplicaram como uma 
perspectiva em aberto para a compreensão das relações do homem com o mundo, a natureza 
e o deus absoluto.

A busca filosófica pelo esclarecimento dessas relações e por uma causa primordial que 
solucionasse sua origem exerceram influência na religiosidade pela introdução de uma inces-
sante e aberta indagação sobre os pressupostos de tais relações.

O mundo Antigo, sob o aspecto político, conviveu com a criação de instituições e com rela-
tiva organização da vida social na polis grega, além do êxito nas áreas da teoria e da metafí-
sica. As realizações sociais e coletivas, no entanto, alcançaram maior destaque na civilização 
romana em razão de exercerem uma abordagem mais realista da existência no modo como 
organizaram politicamente o Estado.

2. SENTIDO DE EXISTÊNCIA E CONCEPÇÃO DE MUNDO NA IDADE MÉDIA

A atitude e a concepção de mundo encontraram considerável modificação na Idade Média 
na medida em que o homem medieval passou a se basear na revelação bíblica como meio para 
compreender a ideia de existência de uma realidade divina situada para além do mundo. A 
ideia de um Criador que apesar de estar no mundo, tê-lo emanado de si e nele ser soberano, 
a ele não pertencia (GUARDINI, 2000).

A relação mítica do homem com o mundo foi abalada pela convicção de que Deus não 
necessitava do mundo e deu lugar a um novo fundamento para a existência, não proveniente 
da filosofia ou dos mitos e permitindo maior liberdade ao homem medieval para possibilitar-
-lhe o afastamento necessário do mundo, contemplá-lo e assumir posições em relação a ele 
(GUARDINI, 2000).

O Cosmos passou a ser representado por um globo, em cujo centro encontrava-se a Terra, 
também esférica, e ao seu redor circulavam esferas onde se encontravam os astros. A Idade 
Média e a Antiguidade não conheceram a lei da gravitação, o que impedia de considerar o 
movimento livre dos corpos. A doutrina bíblica da criação e governo do mundo por Deus foi 
revigorada e estabeleceu um lugar para a Divindade denominado o Empíreo, o locus trans-
cendente, fora e acima do mundo (GUARDINI, 2000).
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O conhecimento e a teoria, na Idade Média, eram dependentes da revelação, como fonte 
transcendente que estava além da existência no mundo. A revelação era concedida pela Igre-
ja através do dogma que cada um recebia na fé. Se a autoridade da Igreja impunha obriga-
ções, por um lado, possibilitava a elevação do ser humano para além do mundo, consistindo 
na meta almejada da libertação (GUARDINI, 2000).

A Idade Média não conheceu a investigação científica, do modo como realizada mais tar-
de, eis que geralmente o conhecimento era obtido pela via da autoridade, fosse pela leitura 
dos escritos antigos, como em Aristóteles, ou na autoridade dos doutores da Igreja, como em 
Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. As Sumas consistiam na síntese do trabalho 
investigativo, que transitava pela teologia, filosofia, sociologia e moral (GUARDINI, 2000).

Somente mais tarde, com o homem moderno, tornou-se compreensível que as Sumas não 
visavam à explicação dos fatos do mundo por meio de uma abordagem empírica ou racional, 
mas, como ressaltou Romano Guardini (2000), à elaboração de uma definição de mundo a 
partir da revelação e da filosofia clássica.

O pensador medieval guiava-se pela autoridade dos antigos e não era dotado de um sen-
tido de busca pelo conhecimento exato e empírico do que fosse a realidade, antes, aceitava e 
repetia pensamentos e concepções que não lhe pertenciam, fato que se, por um lado, retira-
va-lhe parte de sua liberdade, por outro, possibilitava construções intelectuais que não foram 
mais vistas na Idade Moderna.

A sociedade e o Estado, no período medieval, eram o resultado de duas forças em ação, a 
Igreja e o Império, representadas pelo Papa e pelo Imperador. As instituições eram regidas 
por hierarquias que também eram suscetíveis à influência transcendente, já que erigidas 
verticalmente por meio de um sistema de símbolos, cargos e funções que indicavam ascensão 
ou descida do poder.

Para além das hierarquias clericais e estatais, aceitava-se uma ordem hierárquica an-
gélica, ou de seres puramente espirituais, que irradiava influência sobre as instituições ter-
renas, regulava o destino das almas e era representada no estilo arquitetônico das catedrais 
góticas (GUARDINI, 2000).

 Pondera Romano Guardini que, se julgada “com o sentimento do mundo dos tempos 
modernos, a Idade Média aparece facilmente como uma mistura de primitivismo e fantástico, 
obrigação e dependência” (GUARDINI, 2000, p. 28), estimulando no homem medieval um 
sentido de busca pela verdade, não pela investigação racional ou pela construção de teorias, 
mas pelo intuito de apreendê-la como sabedoria para realizar-se espiritualmente.

O sentido de existência do homem medieval era uno e concebia a autoridade em uma 
relação absoluta que definia o lugar das coisas no mundo, jamais como um obstáculo à sua 
liberdade. A autoridade assegurava uma estrutura de mundo ordenada, grandiosa e formal-
mente estabelecida.

A ciência no mundo medieval consistia, portanto, na busca da verdade restrita à autori-
dade das fontes, paradigma que veio a se alterar a partir da segunda metade do século XIV 
até o século XV quando o conhecimento passou a orientar-se pela realidade objetiva.

Ressalta Guardini que a “estrutura medieval do mundo, como também a atitude hu-
mana e cultural de que é portadora, começam a desagregar-se no século XIV. O processo 
desenvolve-se nos séculos XV e XVI e condensa-se no século XVII numa imagem precisa” 
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(GUARDINI, 2000, p. 33). Surgia o desejo de experimentação, da comprovação de hipóteses e 
da opinião fundamentada em substituição à dependência das formulações dos antigos.

3. SENTIDO DE EXISTÊNCIA E CONCEPÇÃO DE MUNDO NA IDADE MODERNA

A desagregação iniciada no século XIV culminou no século XVII com o surgimento da 
ciência moderna (GUARDINI, 2000).

A ciência que para o homem medieval representava exclusivamente a procura da ver-
dade na autoridade das fontes alterou-se em algum momento entre o século XV e a segunda 
metade do século XVI, quando o significado de conhecimento começava a encaminhar-se na 
direção da realidade das coisas, da constatação física e da necessidade de demonstração a 
partir dos próprios recursos cognitivos, a fim de tornar possível a formulação de opiniões 
criticamente fundamentadas e independentes de padrões anteriores.

O conhecimento passou a ser considerado sob uma nova perspectiva que rejeitava a au-
toridade e procurava por outras fontes. A busca por uma compreensão objetiva da natureza 
faria surgir a experimentação e a teoria racional da Idade Moderna, ao passo que a neces-
sidade de investigar as bases fundantes das tradições daria origem à crítica humanista e à 
ciência da História, renovando-se conceitos e valores da vida em sociedade e favorecendo o 
surgimento da concepção de Estado e do Direito da Idade Moderna (GUARDINI, 2000).

O comércio reestruturou-se ao final do século XIII na Itália com a introdução de uma 
ideia de economia com mais liberdade e menos dependente da condição social ou de determi-
nações das corporações de ofício, revigorando a atividade econômica, que vinha enfrentando 
obstáculos desde a proibição dos juros pelo Direito Canônico (GUARDINI, 2000).

A Idade Média havia inserido a política em uma estrutura ampla de religião e moral com 
interdependência entre o Império e a Igreja embora mantivesse o vínculo à ideia de autori-
dade divina, como entendia Guardini (2000). A modernidade, por seu turno, possibilitou à 
política estabelecer-se a cada vez mais como unidade dotada de suas próprias normas, tendo 
como fins a conquista do poder, sua manutenção e administração. Hobbes construía uma 
teoria de Estado concebendo-o como senhor e juiz absoluto da vida humana a partir do pres-
suposto de que esta definia-se como um combate de todos contra todos.

A transformação das concepções cosmológicas e de mundo afetou profundamente as es-
truturas anteriores de crenças através da rejeição da concepção antiga de mundo como gran-
deza limitada ou finitude em extensão sopesada por uma infinitude em intensidade, abrindo 
a possibilidade de uma representação simbólica como o absoluto que se irradiava por toda 
parte e tinha sua imagem primordial no Logos (GUARDINI, 2000).

O mundo, na concepção moderna, estendia-se e se desfazia dos seus contornos a partir da 
concepção de seu prolongamento em todas as direções. O antigo desejo de formas limitadas, 
determinante do caráter da vida e da criação, dava lugar ao sentimento de extensão como li-
bertação. A astronomia descobria a Terra como corpo movente à volta do Sol e não mais como 
o centro do mundo. Giordano Bruno expunha princípios de uma filosofia de mundo infinito ao 
admitir a existência de um número infinito de mundos e dar origem a controvérsias sobre a 
importância única deste mundo (GUARDINI, 2000).

Um novo e amplo horizonte de circunstâncias e acontecimentos surgiu como resultado da 
investigação das fontes, dos monumentos e dos vestígios da cultura Antiga, tanto quanto pela 
interrogação das causas e das consequências, dando início à descoberta de um conhecimento 
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sobre as estruturas da existência humana e suas diversas relações em várias áreas. O ho-
mem da Idade Moderna, para Romano Guardini (2000), sentia-se atraído pela possibilidade 
de investigar o inexplorado tendo-lhe sido estimulado o desejo de explorar, de descobrir e de 
conquistar novos continentes.

A consciência da personalidade era também a nota fundamental da Idade Moderna. O in-
divíduo passava a interessar-se por si mesmo e se tornava objeto da observação e da análise 
psicológica. A necessidade da liberdade de movimento e de afirmação pessoal faziam com que 
o homem moderno ansiasse por se tornar senhor de si próprio e passasse a atuar, arriscar e 
criar, imbuído do desejo de fortuna e de recompensa pela fama e pela glória.

As novas buscas retiraram-lhe, no entanto, o espaço objetivo onde antes ocupava e deram 
origem, segundo Guardini (2000), ao sentimento de abandono e ameaça. A sensação reitera-
da de não ter um lugar simbólico, um refúgio que lhe trouxesse convicções, a experiência de 
não encontrar no mundo um lugar para a existência que satisfizesse a sua necessidade de 
sentido, faria surgir a angústia do homem moderno.

4. A MODERNIDADE COMO PARADOXO ENTRE O EFÊMERO E O IMUTÁVEL 

A concepção de modernismo surgiu de modo inaugural quando Baudelaire, buscando 
demarcar a arte do seu tempo, publicou o artigo “The painter of modern life”, em 1863, e 
promoveu a tomada de consciência de época ao descrever a modernidade como “o transitório, 
o fugidio, o contingente;...uma metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável” (BAUDE-
LAIRE apud HARVEY, 2004, p. 21).

A descrição de Berman, citado por David Harvey, 2004, p. 21-22, chama a atenção para 
a qualidade de uma experiência vital espácio-temporal, individual e coletiva, das possibi-
lidades e dos perigos da vida, e partilhada por todos denominada “modernidade”, que se 
apresenta como um ambiente venturoso, de poder, de crescimento e de transformação de si 
e do mundo que, paradoxalmente, ameaça destruir tudo o que existe, tudo o que se sabe e 
tudo o que se é.

Berman considera-a ainda uma experiência de unidade, embora paradoxal, que ultra-
passa fronteiras étnicas, culturais, geográficas e sociais para promover uma união da huma-
nidade, mas uma união de suas desuniões, na contínua contradição e luta da desintegração 
e renovação (HARVEY, 2004).

Analisando os estudos de Berman e Frisby, David Harvey anotou terem sido diversas 
as tentativas por parte de literatos e teóricos de compreender a pressão que o sentimento de 
fragmentariedade, volubilidade e até mesmo de uma frivolidade caótica era exercida sobre o 
mundo moderno.

A modernidade para Harvey (2004) não apenas evidencia uma implacável ruptura com 
toda e qualquer condição histórica precedente, mas caracteriza-se como um interminável 
processo de rupturas e fragmentações internas que interrompe todo sentido de continuidade, 
como observado por Paul Klee (KLEE apud HARVEY, 2004, p. 22), para quem o modernismo 
parecia contradizer a experiência racional de ontem.

Harvey (2004), em estudo sobre Raban, concluiu que o modernismo assemelhava-se à 
fragmentação de técnicas e padrões de estética tal qual a imagem do caderno de um lunático, 
composto por miríades de rabiscos e itens coloridos sem qualquer relação entre si e desprovi-
dos de sistematização racional.
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Conquanto os iluministas tenham elaborado respostas filosóficas para a busca do sentido 
do mundo, com suporte no eterno e imutável, o debate subsequente sobre a modernidade 
teria levado Habermas, na opinião de Harvey (2004), a considerá-la algo mais antigo do que 
se supunha, sob a perspectiva de um projeto inaugurado no século XVIII. Harvey considerou 
que esse projeto resultava de um extraordinário esforço dos pensadores iluministas para 
desenvolver a ciência objetiva, a moralidade, a lei universal e a arte autônoma, a partir da 
própria lógica interna desses ramos do conhecimento.

A ideia central estava em usar o acúmulo do conhecimento produzido por diversas pes-
soas, trabalhando livre e criativamente, na busca da emancipação humana e do enriqueci-
mento da vida diária. Esperava-se a libertação das irracionalidades do mito, da religião, da 
superstição, do uso arbitrário do poder, bem como do lado sombrio da natureza humana, 
através do desenvolvimento de formas racionais de organização da vida social, e de modos ra-
cionais de pensamento. Somente por meio de tal projeto poderiam as qualidades universais, 
eternas e imutáveis de toda a humanidade ser reveladas (HARVEY, 2004).

Observou Harvey (2004) que a tese de Habermas indicava que os ideais iluministas eram 
insuficientes à manutenção de uma boa expectativa quanto à mudança na compreensão de 
mundo, do eu e do progresso social através das artes e das ciências. A tese de Adorno e 
Horkheimer, em “A Dialética do Esclarecimento”, surgia paralelamente para afirmar que o 
projeto iluminista havia falhado e corria o risco de tornar a meta da emancipação humana 
um sistema de opressão universal em nome da liberdade.

4.1. A MODERNIDADE EM BUSCA DE AUTOCERTIFICAÇÃO

Habermas (2010) em seu estudo sobre a modernidade observou que Max Weber não con-
templava a possibilidade de desenvolvimento científico, artístico, político ou econômico fora 
das bases racionalistas do Ocidente, por conceber uma relação próxima entre modernidade e 
racionalismo ocidental. Weber, citado por Habermas, 2010, p. 16, considerava que o racional 
dizia respeito ao processo de desencantamento em relação às concepções religiosas do mun-
do, fato originador de uma profanação da cultura ocidental, mas também do surgimento das 
sociedades modernas, que continham essa qualidade.

As formas de vida tradicionais que no princípio da modernidade se diferenciavam, sobre-
tudo em função de suas próprias ações e realizações, foram desaparecendo do mesmo modo 
que a vida quotidiana foi sendo tomada por essa racionalização cultural e social. Durkheim 
e Mead, citados por Habermas ,2010, p. 16, observavam que o mundo da vida racionalizado 
definia-se por um relacionamento reflexivo com tradições que perderam sua espontaneidade 
natural.

O termo “modernização” veio a se tornar usual somente na década de 50, segundo Ha-
bermas (2010), quando, por meio da retomada das ideias weberianas sobre a institucionali-
zação do agir econômico e administrativo racional-finalístico, a modernidade desvinculou-se 
de suas origens na Europa dos tempos modernos passando a ser considerada como um padrão 
neutralizado no tempo e no espaço de processos de desenvolvimento social. 

As relações internas entre a modernidade e o contexto histórico do racionalismo ociden-
tal enfraqueciam-se na medida em que os processos de modernização da sociedade deixavam 
de ser entendidos como racionalização com sentido de objetivação histórica de estruturas 
racionais. 
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Coleman, citado por Habermas, 2010, p. 16, considerou isso vantajoso para o conceito 
de modernização, até então generalizado pela teoria da evolução, pois se libertava da carga 
representada pela ideia de completude e perfeição buscada na modernidade como um estado 
final a que teriam de seguir-se necessariamente desenvolvimentos “pós-modernos”.

Elaborando sua concepção de modernidade, escreveu Habermas que:

O conceito de modernização refere-se a um feixe de processos cumulativos que se 
reforçam mutuamente à formação do capital e mobilização de recursos, ao desen-
volvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, ao 
estabelecimento de poderes políticos centralizados e à formação de identidades na-
cionais, à expansão de direitos de participação política, de formas urbanas de vida 
e de formação escolar formal, refere-se à secularização de valores e normas, etc. 
(HABERMAS, 2010, p. 16)

A investigação da modernidade nas décadas de 50 e 60 foi o fator determinante e criador 
das condições para que a expressão “pós-modernidade” passasse a ser corrente também entre 
os especialistas das ciências sociais, ressaltando Habermas (2010) que, ante uma moderni-
zação que veio se tornando autônoma ao longo de sua evolução e progrediu por si própria, o 
observador dos fatos sociais encontrava razões para se desvincular do racionalismo ocidental 
como ambiente originador de modernidade.

Uma vez desfeitas as relações internas entre o conceito de modernidade e sua autocom-
preensão adquirida dentro do espectro da razão ocidental, tornava-se possível relativizar os 
processos de modernização que seguiam um curso, por assim dizer automático, adotando-se 
a posição de distanciamento própria de um observador pós-moderno (HABERMAS, 2010).

Gehlen, citado por Habermas, 2010, p. 17, era partidário do postulado de que os ideais 
iluministas estavam mortos na busca de esclarecimento do mundo e da vida. Mantendo-se 
vivos apenas os seus efeitos, a cultura moderna só poderia se apresentar como “cristalizada”, 
eis que todas as possibilidades nela contidas já haviam sido desenvolvidas em seus elemen-
tos fundamentais, fato indicativo de que estava encerrada a história das ideias e havíamos 
chegado à “pós-história”.

Habermas (2010), em seus estudos sobre Hegel, considerou-o o primeiro filósofo a de-
senvolver um conceito preciso de modernidade, contextualizado temporalmente, como um 
conceito de época. As ideias do filósofo idealista alemão favoreceram a compreensão do que 
seria a relação interna entre modernidade e racionalidade, considerada evidente até Weber e 
hoje posta em questionamento. Hegel, citado por Habermas, 2010, p.18-19, utilizou esse con-
ceito como contextualização histórica para significar que os novos tempos seriam os “tempos 
modernos”, correspondendo ao termo inglês modern times, que por volta de 1800 referia-se 
aos três séculos precedentes.

Hegel traçou o limiar entre a Idade Média e a Idade Moderna a partir da descoberta do 
Novo Mundo e do advento do Renascimento e da Reforma, com significado de “novos tempos” 
ou época nova. Habermas (2010), por sua vez, considerou o mundo moderno através da ex-
pressão “tempos modernos” como época nova em contraposição à época passada, e não como 
demarcação cronológica.

Koselleck, citado por Habermas, 2010, p.19, sustentou que a consciência histórica ex-
pressa no conceito de “tempos modernos” ou de “novos tempos” constituía uma perspectiva 
filosófico-histórica pela presentificação reflexiva do lugar onde se encontra no presente, to-
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mada em relação à história no seu todo. Correspondia à nova experiência de progresso e de 
aceleração da vida através dos acontecimentos históricos como também à compreensão da 
simultaneidade cronológica de desenvolvimentos não simultâneos.

Habermas (2010) observou que a disposição de abertura em relação ao futuro seria para 
Hegel o elemento distintivo entre o mundo moderno e o mundo antigo, e a consciência histó-
rica da modernidade consistiria, por conseguinte, na demarcação do sentido de época mais 
recente dentro da Idade Moderna, assumindo o presente, no alcance da história contemporâ-
nea, uma posição de destaque na Idade Moderna. 

Hegel havia fixado o início do tempo presente a partir da linha limítrofe que o Ilumi-
nismo e a Revolução Francesa representaram para seus contemporâneos ao final do século 
XVIII e começo do século XIX e o definiu como o último estágio da história, caracterizado por 
acelerações sociais definidas como revoluções, progresso, desenvolvimentos e crises (HABER-
MAS, 2010).

O espírito de época, Zeitgeist, como lembrou Habermas (2010), foi um dos novos termos 
que inspiraram Hegel na caracterização do presente como transição surgida da consciência 
de aceleração e da expectativa quanto ao que houvesse de diferente no futuro, eis que com-
preendia o tempo presente como um tempo de nascimento e passagem para um novo período. 

A consciência do problema de uma fundamentação da modernidade a partir de si própria 
surge, inicialmente, no âmbito da crítica estética quando se busca situar historicamente o 
conceito de “moderno”.

A mudança do paradigma da arte antiga originou-se através da “Querela dos Antigos 
e dos Modernos”, como informa Habermas (2010), quando os modernos questionaram, com 
argumentos de crítica histórica, o postulado de imitação do modelo antigo de perfeição aristo-
télica, acolhido pelo classicismo francês e vinculado à concepção de beleza absoluta desvincu-
lada do tempo, e introduziram o conceito do belo relativo e dependente do tempo, associando 
desse modo a autocompreensão do Iluminismo francês a um recomeço de época.

O adjetivo moderno veio a se tornar substantivo somente a partir de meados do século 
XIX, no âmbito das Belas Artes, não obstante o emprego do termo modernitas fosse comum 
nas línguas europeias desde o fim da Antiguidade, sendo aquela a razão pela qual as pala-
vras modernidade, Moderne, Modernität e modernité mantiveram o significado estético atual 
resultante de uma concepção sobre a arte vanguardista (H. R. JAUB apud HABERMAS, 
2010, p. 21).

A experiência estética, para Baudelaire, citado por Habermas (2010, p. 21), fundia-se 
com a experiência histórica da modernidade.

4.2. A MODERNIDADE EM NIETZSCHE COMO ESTÉTICA E VONTADE DE PODER

A era moderna, na concepção habermasiana, constituía-se primordialmente sob o signo 
da liberdade subjetiva, que se expressava na sociedade através da criação de espaços de agir 
garantidos pelo direito privado para a consecução racional dos interesses pessoais; no Esta-
do, pela formação da vontade política como participação sustentada no princípio da igualda-
de de direitos, e, ainda, pela autonomia ética e sua auto efetivação; e nas esferas público e 
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privada através de um processo contínuo de apropriação da cultura tomada como objeto de 
reflexão (HABERMAS, 2010).

O espírito subjetivo estava inserido em uma estrutura pela qual poderia emancipar-se 
da dependência das formas tradicionais de vida, segundo Habermas (2010), e promover a 
autonomização do homem em seus diversos papéis na sociedade através de sua liberação dos 
modelos arcaicos e da possibilidade de experimentar um reposicionamento no mundo a partir 
da abstração ou da alienação quanto à dimensão totalizante de um contexto ético de vida.

As forças religiosas de integração social se enfraqueceram como resultado do processo de 
esclarecimento do conhecimento que, embora não arbitrariamente criado, era a essa altura 
insuscetível de regredir. O Iluminismo havia trazido implícita a irreversibilidade dos proces-
sos de aprendizagem ao fundamento de que o conhecimento não se sujeitava ao esquecimen-
to, apenas a novos ou melhores conhecimentos que os englobassem ou corrigissem.

O ingresso de Nietzsche no discurso da modernidade, para Habermas (2010), alterou as 
bases da argumentação sobre a Idade Moderna, ao conceber a razão inicialmente como auto-
conhecimento conciliador, depois como apropriação libertadora e, finalmente, como recorda-
ção compensatória, propondo uma posição à religião de unificadora e retificadora das cisões 
da modernidade a partir de suas próprias forças motrizes.

A deformação historicista da consciência moderna, a inundação com conteúdos de toda a 
espécie e o esvaziamento de tudo quanto era essencial foram, segundo Habermas (2010), os 
principais fatores que levaram Nietzsche a duvidar que a modernidade pudesse criar algum 
padrão a partir de si própria, já que os modernos nada possuíam que viesse deles próprios.

Habermas (2010) considera que Nietzsche via claramente que as imagens e os mitos do 
mundo antigo eram por si sós produtos do esclarecimento dotados de sua própria racionali-
dade. A razão que surgia, compreendida como religião cultural, não dispunha mais de uma 
força unificadora como a religião tradicional e a modernidade, por sua vez, tinha diante de 
si um obstáculo no caminho de volta à restauração. Nietzsche, por tal razão, não negava a 
consciência moderna de época, mas a conduzia a seus extremos propondo a arte moderna 
como medium onde a modernidade e o arcaico se tocariam.

Nietzsche concebia a hipótese de que a arte iria readquirir o caráter de instituição pú-
blica pela via da renovação dos mitos e desenvolver a força regeneradora da totalidade ética 
do povo. Schelling o acompanhava, observou Habermas, ao considerar a intuição estética 
como meio de se trazer à consciência do eu, através da obra por ele criada, a identidade da 
liberdade e da necessidade, do espírito e da natureza e da atividade consciente e inconsciente 
(SCHELLING apud HABERMAS, 2010, p. 98).

A diferença de concepções, em relação a Hegel, como propõe Habermas (2010), estaria 
não na razão especulativa, mas na poesia que poderia substituir o poder unificador da reli-
gião desde o momento em que se efetivasse publicamente sob a forma de uma nova mitologia. 

O conceito de “fenômeno estético”, em Nietzsche, surgiria da “convivência consigo pró-
pria de uma subjectividade descentrada, liberta das convenções quotidianas da percepção 
e do agir” (HABERMAS, 2010, p. 102). Nietzsche, na opinião de Habermas, denominou de 
“êxtase dionisíaco” a experiência estética quando compartimentada e isolada do mundo do 
conhecimento teórico e do agir moral, através de um “abismo de esquecimento” contraposto 
ao quotidiano. A arte não daria acesso ao dionisíaco senão à custa do êxtase. O homem da 
modernidade, por conseguinte, vazio de mitos, apenas poderia esperar da nova mitologia, 
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segundo Habermas (2010), um gênero de redenção que suprimisse todas as mediações.

Habermas considera que Nietzsche, em A Origem da Tragédia, situou, por detrás da 
arte, a vida, justificando o mundo como fenômeno estético, tal qual um tecido de simulações 
e interpretações não fundamentadas por qualquer propósito ou texto. A vontade criadora de 
sentido constituiria, juntamente com uma sensibilidade suscetível a múltiplas influências, o 
núcleo estético da vontade de poder. Vontade essa que seria simultaneamente uma vontade 
de aparência, de máscara, simplificadora e superficial, ao passo em que a arte poderia ser 
tida como a atividade verdadeiramente metafísica do homem, vez que a própria vida assenta 
na aparência, na ilusão, na ótica e na necessidade de perspectiva e de erro (HABERMAS, 
2010).

A teoria de uma vontade do poder sustentada por Nietzsche, como assevera Habermas 
(2010) corria, entretanto, o risco de se fundar apenas na estética, quanto ao que é e o que deve 
ser, ignorando tudo o mais que tivesse origem ôntica ou moral.

Nietzsche deveu o seu conceito de modernidade, desenvolvido sob uma perspectiva de 
teoria do poder, a uma crítica que desnuda a razão e se coloca a si própria fora do horizonte 
racional, por recorrer, ainda que implicitamente, a padrões originados em experiências fun-
damentadas em uma modernidade estética (HABERMAS, 2010).

O filólogo alemão sugeria a possibilidade de contemplação artística do mundo realizada 
com meios científicos, embora em atitude antimetafísica, anti-romântica, pessimista e cética, 
porque posta a serviço da filosofia da vontade de poder, donde uma ciência histórica dessa na-
tureza deveria estar em condição de rejeitar a ilusão da crença na verdade. Nietzsche se via 
obrigado também a afirmar a possibilidade de uma crítica da metafísica que desenterrasse 
as raízes do pensamento metafísico sem, contudo, renunciar a si própria enquanto filosofia. 
Nessas duas vias, como constatou Habermas (2010), Nietzsche foi seguido respectivamente 
por Bataille, Lacan e Foucault; Heidegger e Derrida.

Habermas (2010) concluiu que Nietzsche, por tais razões, entendeu que a modernidade 
havia perdido a sua posição privilegiada, restringindo-se à última época de uma longínqua 
história da racionalização iniciada com a dissolução da vida arcaica e a destruição dos mitos.

4.3. A MODERNIDADE COMO ABALO DA RACIONALIDADE EM HEIDEGGER

Heidegger restituiu a plenitude do poder perdido à filosofia quando concebeu que os des-
tinos históricos de uma cultura ou de um meio social são determinados, em seus respectivos 
sentidos, por uma pré-compreensão coletivamente vinculante de tudo o que pode acontecer 
no mundo (HABERMAS, 2002). Ao contemplar os fenômenos políticos e militares do totalita-
rismo e consolidação da hegemonia europeia dos tempos modernos, preocupou-se Heidegger, 
segundo Habermas (2010), com uma luta a serviço da potencialização incondicionada da 
“vontade de poder”. 

Heidegger identificava a essência totalitária da sua época com o uso das técnicas de do-
minação da natureza de abrangência global, da estratégia bélica e da criação de raças. A ab-
solutização da racionalidade finalística voltada para o planejamento e ação meticulosos era a 
sua forma de expressão. Essa racionalidade fundava-se, porém, na compreensão tipicamente 
moderna do ser radicalizada de Descartes a Nietzsche.

Nietzsche, citado por Habermas (2002, p. 189), sentenciava que a “época que chamamos 
moderna... define-se pelo fato de que o homem tornou-se meio e medida do ente. O homem é 
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aquilo que subjaz a todo ente, isto é, na época moderna, a toda objetivação e ao que se repre-
senta, o subjectum”.

A ideia de origem e fim da metafísica deve seu potencial crítico à circunstância de que 
Heidegger, não menos do que Nietzsche, movia-se dentro da consciência moderna de tempo 
(HABERMAS, 2002). O início dos tempos modernos, para Heidegger, seria caracterizado pelo 
corte de época produzido pela filosofia da consciência, iniciada com Descartes; e a radicaliza-
ção de Nietzsche dessa compreensão do ser marca o tempo mais recente, o qual constitui a 
atualidade, que, por sua vez, aparece como momento de crise. 

A necessidade de um novo começo atrai o olhar para o futuro. A atualidade se oferece 
como uma categoria do absolutamente novo: “A consumação de uma época... é a disposição, 
pela primeira vez incondicionada e de antemão completa, para o inesperado e para o que 
jamais se espera... o novo” (HEIDEGGER apud HABERMAS, 2002, p. 192). 

O messianismo de Nietzsche transforma-se, porém, em Heidegger na expectativa apoca-
líptica da entrada catastrófica do novo, segundo Habermas (2002), pois Heidegger também 
gostaria de lançar-se de volta, a partir da metafísica nietzschiana da vontade de poder, às 
origens pré-socráticas da metafísica.

Heidegger, entretanto, não poderia entender a destruição da história da metafísica como 
crítica que desnuda ou superação da metafísica como último ato de desocultação, pois a au-
torreflexão que produz o desocultamento pertence já à época da subjetividade moderna. Niet-
zsche ainda podia apegar-se à ideia de situar a filosofia no campo da arte, mas Heidegger 
ficava apenas na convicção de que “há um pensamento mais rigoroso do que o conceitual” 
(HEIDEGGER apud HABERMAS, 2002, p. 194).

O pensamento científico e a investigação metódica foram objeto de desvalorização arbi-
trária, pois ocorriam dentro da compreensão do ser que caracteriza a modernidade demarca-
da pela filosofia do sujeito. Heidegger é de opinião, segundo Habermas (2002), que a filosofia 
do sujeito não é o poder absolutamente reificante que mantém preso o pensamento discursivo 
e só permite a fuga na imediatidade do recolhimento místico, já que há outros caminhos para 
além da filosofia do sujeito.

Afirma Habermas que enquanto alguns “depositam sua esperança no poder reflexivo da 
razão, ou, ao menos, em uma mitologia da razão; outros invocam a força mitopoética de uma 
arte que deveria constituir o centro da vida pública regenerada” (HABERMAS, 2002, p. 197).

Heidegger, embora desejasse desconstituir a filosofia do sujeito em favor de um contexto 
que possibilitasse as relações sujeito-objeto, termina por cair na pressão conceitual da filoso-
fia do sujeito, quando se trata de fazer compreender o mundo como processo de um acontecer 
universal a partir de si próprio. Heidegger, conclui Habermas (2002), ao formular a inversão 
do modelo de pensamento da filosofia do sujeito, acaba por permanecer preso à problemática 
dessa própria filosofia.

O discurso da modernidade, desde o fim do século XVIII, conclui Habermas (2002), teve 
um único tema, ainda que oculto em roupagens diversas. O enfraquecimento das forças de 
coesão social, a privatização e a cisão seriam as deformações de uma práxis quotidiana racio-
nalizada unilateralmente carente de algo equivalente ao poder unificador da religião.

É a partir de Nietszche, no entanto, que as portas para a modernidade foram abertas 
(HABERMAS, 2002).
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5. PÓS MODERNISMO E PÓS MODERNIDADE

David Harvey (2004) considera que a obra Soft City (1974), de Johathan Raban, que 
relata a vida em Londres no início dos anos 70, anunciava uma mudança no modo como os 
problemas da vida eram tratados nos círculos populares e acadêmicos inaugurando um tipo 
novo de discurso que no auge da histórica intelectual e cultural do Ocidente apresentava-se 
como antimoderno para estabelecer como estilo cultural.

Soft City descrevia uma cidade caracterizada por um sistema racionalizado e automati-
zado de produção e consumo de massa de bens, sem definição de classes sociais por ocupação 
e, ao invés, dotada de um individualismo e empreendedorismo nos quais a distinção social 
era resultado da patrimonialização individual. David Harvey (2004) assevera que a obra não 
deve ser lida como antimodernista, mas como afirmação de que “soara o momento pós-mo-
derno”. 

Considera o autor (2004) que ocorreram grandes mudanças na qualidade da vida urbana 
a partir do início dos anos 70, as quais vão além das mudanças de estilo arquitetônico ou de 
conceitos oriundos do mercado da arte de Nova Iorque. O conceito de pós-moderno teve sua 
origem nessas circunstâncias e por força desses ambientes.

O pós-modernismo surgiria como reação à visão de mundo positivista, tecnocêntrica, ra-
cionalista do modernismo, que se sustentava em postulados de progresso linear, verdades ab-
solutas, planejamento racional da sociedade e padronização do conhecimento e da produção. 
Ao contrário, o pós-modernismo privilegiaria a heterogeneidade, a diferença como força liber-
tadora, a fragmentação, a indeterminação e a desconfiança quanto a discursos universais ou 
totalizantes, com total rejeição das metanarrativas (HARVEY, 2004).

A indeterminação, representada pela teoria do caos, e o renascer de preocupações éticas, 
políticas, de validade e condizentes com a dignidade do outro seriam também marcos carac-
terísticos do pós-modernismo, na visão de Harvey (2004).

Habermas sustenta a tese de que o conceito de moderno tem origem mais antiga, pois 
fazia parte do projeto da modernidade que fora concebido no século XVIII e equivalia ao labor 
intelectual dos intelectuais iluministas, com o fim de promover o desenvolvimento da ciên-
cia objetiva, da moralidade, da lei universal e da arte autônoma. O pensamento iluminista 
acolheu a ideia de progresso e buscou a ruptura com a história e a tradição, procurando des-
mistificar e dessacralizar o conhecimento e a organização social para libertar os indivíduos 
de suas limitações (HARVEY, 2004).

Charles Jencks, citado por David Harvey (HARVEY, 2004, p. 45), demarca, por sua vez, 
o final simbólico do modernismo e o surgimento do pós-modernismo às quinze horas e trinta 
e dois minutos do dia 15 de julho de 1972, quando o projeto de desenvolvimento habitacional 
Pruitt-Igoe, situado em St. Louis foi dinamitado e considerado um ambiente inabitável para 
as pessoas de baixa renda que nele viviam.

A obra Learning from Las Vegas, também surgida em 1972, de autoria de Scott Brown e 
Izenour, recomendava que os arquitetos devessem aprender mais com o estudo das paisagens 
populares e comerciais, dos grandes centros urbanos, do que com conceitos abstratos, teóricos 
e doutrinários, pois era surgida a hora de construir para as pessoas, e não para o Homem 
(HARVEY, 2004).
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Harvey considera que o pós-modernismo constitui uma aceitação incondicional do efê-
mero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico, que representam metade do conceito de 
Baudelaire de modernidade (HARVEY, 2004).

O pós-modernismo promoveria uma dramática transição social e política nas sociedades 
atuais aceitando uma teoria bem diferente quanto à natureza da linguagem e da comunica-
ção, enquanto os modernistas pressupunham uma relação rígida e identificável entre o que 
era dito – o significado - e o modo como estava sendo dito - o significante (HARVEY, 2004).

O desconstrucionismo de Derrida, surgido nos anos 60 a partir de suas leituras de Hei-
degger, representa um modo de pensar e de ler os textos bastante identificado com o pensa-
mento pós-moderno (HARVEY, 2004).

5.1. PÓS-MODERNISMO COMO ESTILO E PÓS-MODERNIDADE COMO CONCEITO 
DE ÉPOCA

Os termos pós-modernismo e pós-modernidade exigem delineamentos conceituais claros. 
A ambivalência que suscitam é resultado dos pressupostos de complexidade teórica conside-
ráveis e de demarcação confusa que introduziram nas diversas áreas da sociedade.

O pós-modernismo é um estilo de cultura contemporânea que traduz uma arte “superfi-
cial, descentrada, infundada, autorreflexiva, divertida, caudatária, eclética e pluralista” (EA-
GLETON, 1998, p.7), causadora de um efeito impreciso na linha demarcatória entre cultura 
acadêmica e cultura popular e entre a arte e experiência quotidiana.

A pós-modernidade, por outro lado, é um período histórico específico, caracterizado por 
uma linha de pensamento própria que “questiona as noções clássicas de verdade, razão, iden-
tidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as 
grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação” (EAGLETON, 1998, p.7-8). 
A pós-modernidade rejeita os ideais iluministas, pois concebe o mundo em esferas de diversi-
dade, instabilidade, contingência e imprevisibilidade, ou mesmo por meio de interpretações 
sem sentido ou fragmentadas que desafiam a coerência.

Como conceito de época traduz um esvaziamento ou desconstrução de estruturas ante-
riormente aceitas e mantidas, como classicismo ou modernismo, na linguagem, na arte, na 
arquitetura, na política, na economia e nas instituições tradicionais, introduzindo noções 
inovadoras ou destruidoras da forma, como a linguagem nonsense, construída pela mera 
combinação de vocábulos, como jogos de linguagem ou discurso ocultador de significado.

A atmosfera de desconstrução, negação e crítica das estruturas tradicionalmente man-
tidas nas épocas anteriores é a tônica principal, mas também a ambivalência, como na con-
clusão de Terry Eagleton de que o “pós-modernismo, afinal de contas, insiste em que todos os 
contextos são imprecisos e permeáveis”75(EAGLETON, 1998, p. 52).

5.2. PÓS-MODERNIDADE COMO BUSCA DE LEGITIMAÇÃO

Jean-François Lyotard (2004), em “A Condição Pós-Moderna” (1979), anunciou que a 
posição do saber nas sociedades desenvolvidas recebeu o nome de pós-moderna, palavra que 
designa o estado da cultura após as transformações que afetaram a ciência, a literatura e as 
artes a partir do final do século XIX. Quando a ciência entrou em crise com os seus próprios 

75 Terry Eagleton, a partir de certo ponto, passa a fazer uso do termo pós-modernismo para significar tanto a pós-mo-
dernidade quanto o pós-modernismo como estilo.
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relatos, observou Lyotard (2004), surgiu a necessidade de legitimá-los e isso somente se daria 
por meio da filosofia.

Quando um metadiscurso, por sua vez, faz uso de um grande relato, “como a dialética 
do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, 
o desenvolvimento da riqueza, decide-se chamar “moderna” a ciência que a isto se refere 
para se legitimar” (LYOTARD, 2004, p. 15), mas quando se busca legitimar o saber por um 
metarrelato surge a necessidade de se questionar a validade das instituições regedoras da 
vida social, pois estas precisam também ser legitimadas. A incredulidade quanto aos metar-
relatos, segundo Lyotard é o indicativo da pós-modernidade, pois é efeito do progresso das 
ciências (LYOTARD, 2004).

Lyotard considera que a transição pela qual a sociedade passou com a entrada na era 
pós-industrial e a cultura na Idade Pós-Moderna, no início dos anos 50, marcou o fim da re-
construção da Europa e constituiu uma mudança de paradigma do saber. O saber científico, 
para o autor, é uma espécie de discurso e deverá assumir duas funções principais, na era que 
se inicia, a pesquisa e a transmissão de conhecimentos (LYOTARD, 2004).

A pós-modernidade, para Lyotard, compreende o uso da tecnologia da informática como 
algo que passa a afetar a circulação de conhecimentos, do mesmo modo como ocorre com a 
circulação de pessoas e de bens, no transporte e no comércio, tornando-se essencial que o 
saber possa se adequar às novas linguagens dos sistemas de dados, pois o que não puder ser 
traduzido nessas linguagens tornar-se-á dispensável. (LYOTARD, 2004)

O poder exercido pela ciência na sociedade, como sustenta Boaventura de Souza Santos 
(2002) é o resultado da dialética presente na relação entre o poder exercido pela sociedade 
sobre a comunidade científica e o poder exercido internamente nesta. A ciência, em cada mar-
co histórico, assume uma estrutura própria que impede a integração arbitrária de qualquer 
objeto social, pois tal estrutura é a medida da autonomia relativa de cada ciência e regula o 
seu desenvolvimento embora não o controle (SANTOS, 2002). A esse respeito o autor acres-
centou que

O trabalho da estrutura interna da ciência consiste numa operação de filtragem – 
conversão reguladora – operação que consiste na transformação do objectivo social 
em objectivo teórico. Nas atuais condições de produção da ciência moderna76, o objec-
tivo social traz consigo uma força política que a estrutura científica tem de converter 
em energia produtiva da ciência (SANTOS, 2002, p.167).

O conhecimento na pós-modernidade circularia, segundo Lyotard, entre fornecedores e 
consumidores revestido de relação de consumo comum entre produtor e consumidor. O co-
nhecimento se tornando produto, pois ao assumir a condição de valor torna-se o móvel da pro-
dução e é produzido para ser consumido em negócios de compra e venda (LYOTARD, 2004).

O problema central da condição pós-moderna, para Lyotard, situa-se na legitimação. O 
saber científico não representa todo o saber da sociedade, vez que há outra modalidade como 
o saber narrativo. A legitimação do saber opera-se de modo semelhante à legitimação da lei 
pelo processo legislativo. Um enunciado científico deve estar sujeito a um processo que se 
desenvolva através da verificação de critérios e da experimentação, até que faça parte de um 
discurso e possa ser considerado pela comunidade acadêmica. (LYOTARD, 2004).

76 O autor usa o adjetivo “moderna” referindo-se, porém, ao tempo presente, à pós-modernidade.
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A informatização das sociedades afeta o problema da legitimação, pois pode se tornar o 
instrumento desejado de controle e regulamentação do sistema de mercado, abrangendo o 
saber e regendo-o exclusivamente pelo princípio de desempenho (LYOTARD, 2004). 

Condição indesejável, segundo Brillouin, citado por Lyotard, quando sustenta que “a 
ideia (ou a ideologia) do controle perfeito de um sistema, que deve permitir melhorar suas 
performances, mostra-se inconsistente em relação à contradição: ela faz cair o desempenho 
que declara elevar.” (LYOTARD, 2004, p. 102). A fraqueza das burocracias estatais e socio-
econômicas, segundo o autor (BRILLOUIN apud LYOTARD, 2004, p. 102), que sufocam os 
sistemas sob seu controle, reside nesse postulado, pois a ideologia de controle não necessita 
de outra legitimação senão a do sistema.

A pós-modernidade induz a ideia de um discurso autovalidador (CONNOR, 1986) que 
traduz a existência de uma crise de legitimação, suscitada pelo fato de não mais haver cri-
tério absoluto de valor capaz de alcançar aceitação. Steven Connor (1996) ressalta, contudo, 
que as questões de valor e legitimidade não irão desaparecer, mas adquirir intensidade atra-
vés dos debates produzidos pelo pós-modernismo relativos à demarcação e fundamentação 
de legitimidade.

A condição pós-moderna, na ótica de Connor (1996), manifesta-se pela diversificação dos 
polos de poder e de atividade, e na dissolução das narrativas totalizantes que afirmem gover-
nar o campo da atividade social, como na advertência de Lyotard (2004) sobre as metanarra-
tivas que pretendessem reunir mitos universais e princípios reguladores com o fim único de 
controlar e delimitar as diversas formas discursivas.

Connor (1996) considera, por fim, que o único consenso disponível no discurso pós-moder-
no é o de que não há possibilidade de consenso em torno de uma autoridade final e de uma 
narrativa total e abrangente, em uma realidade cultural na qual a totalidade não pode ser 
mais pensada.

6. CONCLUSÃO

O mundo sob uma perspectiva pós-moderna é forçado a conviver com o intuito antimo-
dernista de recusa às estruturas sociais, institucionais e artísticas linearmente construídas 
como fruto dos ideais iluministas que introduziram os países ao racionalismo científico e à 
busca pela fundamentação e legitimação do conhecimento desde o século XIX.

A pós-modernidade revela-se a si mesma como algo muito além do que o mero discurso de 
estilo ou um singelo debate filosófico sobre época. Há algo que resiste na pós-modernidade à 
tendência totalizadora anunciada por Jacques Bergier e Louis Pauwels em “O Despertar dos 
Mágicos”, em 1962, quando advertiram para os riscos da exploração nuclear na Lua, alme-
jada por países do eixo central, ou por Aldous Huxley em “Admirável Mundo Novo” quando 
desnudou a sociedade de standards do futuro.

O homem pós-moderno dialoga com o homem contemporâneo de Agamben (2010) que não 
se situa no tempo, nem dele é escravo, antes, projeta-se ao passado com a mesma desenvoltu-
ra com que se antecipa ao futuro, pois se permite o distanciamento necessário a contemplar 
o mundo sem dele se tornar dependente. Está fora da compressão espácio-temporal que ilude 
a todos e institui o princípio do desempenho como nova roupagem da obediência servil pelo 
argumento producente.
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O discurso pós-modernista pode apresentar-se como tormentoso em razão de uma obs-
curidade inerente, embora seja inegável que a desagregação e fragmentariedade que pro-
põe possam ser o efeito de uma humanidade que soou o alarme contra as tendências de 
dominação cultural, religiosa, institucional e social surgidas pela elaboração e tentativa de 
implantação de padrões de comportamento uniformes e adestrados, concernentes a um povo 
a quem se pretende dizer como se deve viver, que fé professar, que alimentos consumir, que 
entretenimento desfrutar, que corte de cabelo usar e de quem se espera nada além do que 
representar um mero fator de produção em um mundo globalizado, gigantesco e totalizante, 
no qual a posição a lhe ser reservada, em sua existência, assemelha-se a de um ponto imper-
ceptível em meio a um massivo plano cinzento e opressivo.
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CAPÍTULO XI

REFLEXÕES ACERCA DA JUSTA REPARAÇÃO AOS FILHOS E NETOS DOS 
EXILADOS POLÍTICOS COMO CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DA JUSTIÇA.

ANDRÉ VICENTE LEITE DE FREITAS 

1. INTRODUÇÃO

O trabalho proposto visa debruçar-se sobre justa efetivação do direito à indenização (re-
paração) por danos transgeracionais causados aos filhos e netos dos exilados da ditadura, 
sem banalizar o instituto transicional, e com a finalidade de, apesar de muito já se ter escri-
to sobre suas peculiaridades, continuar descortinando no contexto interno e internacional 
os enfretamentos jurídicos, políticos e éticos existentes para compreender toda história de 
abusos contra os direitos humanos, além de cooperar com o resgate da memória histórica77 
dos anos de “chumbo”. Tal interesse caminha na direção de explicitar mais seus predicados. 
Trata-se de dizer a relevância da indenização no âmbito das decisões da Comissão de Anis-
tia78, examinando se estes atos decisórios preenchem os importantes requisitos de reconciliar 
e restituir da Justiça de Transição79.

Sabe-se que o direito à reparação é amplamente reconhecido no direito internacional 
como critério básico de restituição de direitos e de restauração da confiança cívica das víti-
mas nas instituições democráticas e no próprio Estado80. A reparação, além de ser um direito 
individual de cada vítima, é condição necessária para a restauração da justiça e para reparar 
as violações aos direitos humanos deixados. É, em suma, uma forma de restabelecer a igual-
dade perante a lei, que foi quebrada pelo crime, seja na forma de desaparecimento forçado, 
assassinato, tortura ou outras violações graves aos direitos humanos, como de crianças que 
permaneceram no país, mas não puderam desfrutar da presença do pai, ou mãe, ou até mes-
mo dos dois, que passaram meses e até anos encarcerados.

77 A descoberta da verdade em relação ao que aconteceu é a base da memória histórica dos países que tiveram períodos 
de atrocidades e arbitrariedade. A memória não é um exercício individual no qual alguém diz o que sabe, mas sim um 
processo cultural, educativo e político de estabelecimento de consensos sobre a identidade nacional. Os memoriais ou 
espaços de recordação têm grande relevância, mesmo quando são os únicos mecanismos com os quais um país pode 
contar para relatar os acontecimentos. De certa forma, um memorial “materializa” a identidade do processo que se quer 
descrever e constitui poderosa ferramenta educativa para aqueles que não estão a par ou não tiveram notícias sobre o 
que ocorreu. Há diversos tipos de memorial, como o que lembra o genocídio no Camboja, ou parques inteiros, tal qual o 
da Memória, na Argentina. O processo pelo qual se concretiza um memorial é tão ou mais importante que o resultado. 
Um memorial que não reflita as opiniões de diversos setores pode ser visto como uma aposta política particular, um 
espaço que não reflita a opinião das vítimas pode ser ignorado ou menosprezado precisamente por aqueles que deseja-
riam ser representados no monumento ou espaço público. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição / Ministério 
da Justiça. – n. 1 (jan. / jun. 2009). -- Brasília : Ministério da Justiça , 2009. Entrevista de Javier Ciurlizza - Para um 
Panorama Global sobre A Justiça de Transição “O Direito à Reparação é amplamente reconhecido no Direito Internacio-
nal como Critério Básico de Restituição de Direitos e de Restauração da Confiança Cívica das Vítimas nas Instituições 
Democráticas e no Próprio Estado.”
78 Medida Provisória nº 2.151-1, de 28 de Junho de 2001. EMENTA: Regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Revogada pela MPv nº 65, de 2002; Revogada pela Lei nº 10.559, 
de 2002 A Comissão de Anistia foi instalada pelo Ministério da Justiça, no dia 28 de agosto de 2001. Criada pela Me-
dida Provisória n.º 2.151, a Comissão está analisando os pedidos de indenização formulados pelas pessoas que foram 
impedidas de exercer atividades econômicas por motivação exclusivamente política desde 18 de setembro de 1946 até 
cinco de outubro de 1988
79 Pode se definir a justiça transicional como o esforço para a construção da paz sustentável após um período de conflito, 
violência em massa ou violação sistemática dos direitos humanos. O objetivo da justiça transicional implica em proces-
sar os perpetradores, revelar a verdade sobre crimes passados, fornecer reparações às vítimas, reformar as instituições 
perpetradoras de abuso e promover a reconciliação. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição / Ministério 
da Justiça. – n. 1 (jan. / jun. 2009). -- Brasília : Ministério da Justiça , 2009. PROMOVENDO A JUSTIÇA TRANSI-
CIONAL EM SOCIEDADES PÓS-CONFLITO Paul Van Zyl Vice-presidente do International Center for Transitional 
Justice Professor da New York University School of Law (Estados Unidos)
80 SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao Direito Internacional Público. 3 ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2003, p 38.
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Conforme relatado pela ABAP – Associação Brasileira de Anistiados Políticos81, “esses 
filhos e netos dos exilados não pegaram em armas e sequer sabiam o significado de ideologia 
nenhuma. Eram a época muito crianças para isso.” Contudo, por força do cenário político da 
época, tornaram-se personagens involuntários de um dos períodos conturbado da História 
recente do Brasil, quando seus pais foram presos ou sequestrados e torturados em quartéis 
“da ditadura” que se instalaram no país a partir do golpe militar de 64 até os anos 80.

Muitos desses filhos foram condenados o exílio forçado dos pais até poderem retornar ao 
Brasil. Tantos outros permaneceram no país, mas não puderam ter o direito da presença do 
pai, ou mãe, ou até mesmo dos dois, que passaram meses e até anos encarcerados. E outros, 
ainda, os perderam definitivamente para as torturas da repressão.

Embora muitos conjuntos documentais do período da ditadura tenham sido recolhidos 
às instituições públicas arquivistas desde os anos 90 – alguns já na década dos anos 80 –, 
prosseguindo de forma mais sistemática em decorrência de legislação específica, esses ar-
quivos ainda se encontram numa espécie de “clandestinidade”, para retomar a expressão de 
Henriques82. 

Mas hoje com o “Memorial da Anistia”, equipamento público de memória vinculado à 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria de Patrimônio 
da União, da Prefeitura de Belo Horizonte e da Universidade Federal de Minas Gerais (De-
partamento de História – através do Projeto “República da UFMG ”83 e Grupo “Justiça de 
Transição”, da Faculdade de Direito) é possível relembrar de forma contextual que essas são 
histórias de pessoas, hoje adultas, cuja carga de sofrimento acumulado desde a infância foi 
eclodindo ao longo dos anos, deixando sequelas. 

“Todos eles têm em comum a característica de se tratarem de filhos e filhas do exílio, da 
clandestinidade. O que nos faz permitir dar visibilidade à brutalidade do regime ditatorial 
sobre a vida das crianças, e de percebermos que os danos impingidos a um perseguido político 
são danos transgeracionais”, disse o secretário nacional de Justiça do MJ, Paulo Abrão, que 
preside a Comissão de Anistia84.

Para exemplificar, utilizam-se as narrativas documentadas como dos filhos, os irmãos 
Jorge, Gilse e Mayra Barbosa Guedes, dos perseguidos políticos Nair Barbosa Guedes e José 
Luiz Moreira Guedes, que viveram na clandestinidade, no período do regime militar.

“Meus pais saíram do país fugindo da repressão, eu fiquei com meus avós, que nos 
levaram para a França. Fui registrada com nome falso em São Paulo, mas nasci em 
Maceió. Nós, enquanto crianças, não tínhamos escolha. Tenho muito orgulho dos 
meus pais, mas as crianças querem ficar com eles. E eu fui privada do contato com 
meus familiares”, disse Gilse.85

81 ABAP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS Fundada em maio de 1995 com a finalidade 
de lutar pelos direitos dos perseguidos e punidos políticos durante o Regime Militar, a ABAP forma processos adminis-
trativos e trabalha pelo aperfeiçoamento das leis de Anistia. Disponível em:< http://www.anistiapolitica.org.br/abap/ >
82 HENRIQUES, Ana Claudia. Gestão política do passado: a construção da memória do regime militar nos arquivos 
públicos brasileiros. 2007. 225 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade de Brasília, Brasí-
lia, 2007. Disponível em: < http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/2009RevistaAnistia01.
pdf> Acesso em : 20/10/2014.
83 https://www.ufmg.br/projetorepublica/quem-somos/
84 A COMISSÃO DE ANISTIA foi instalada pelo Ministério da Justiça, no dia 28 de agosto de 2001. Criada pela Me-
dida Provisória n.º 2.151, a Comissão está analisando os pedidos de indenização formulados pelas pessoas que foram 
impedidas de exercer atividades econômicas por motivação exclusivamente política desde 18 de setembro de 1946 até 
cinco de outubro de 1988.
85 Relato à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça – Memorial da Anistia Política. Relatório Anual da Comissão 
de Anistia 2010, Brasília, Ministério da Justiça.
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As anistiadas Vera Pape e Sílvia Perrone, conforme documentado conviveram juntas du-
rante o exílio quando eram crianças. As duas amigas não se viam há 30 anos e o reencontro 
aconteceu na sessão da Comissão de Anistia.

“Em 1980 cheguei ao Brasil com documentos franceses, levei vários anos para con-
seguir a certidão de nascimento de brasileira, meu irmão, é portador de sofrimento 
mental, minha mãe tinha transtorno bipolar. Tudo isso faz que a vida fique tumul-
tuada, mas dizem que pessoas que vivem em campos de concentração podem sair 
feridas, mas não necessariamente se quebram. A música me trouxe isso, quem não 
tem sonhos não faz música”, relata Vera a Comissão de Anistia.86

A busca da verdade é importante não somente para dar um total conhecimento ao fato 
de que ocorreram violações dos direitos humanos, mas também para que os governos, os ci-
dadãos e os torturadores reconheçam a injustiça de tais abusos.

2. COMISSÃO DA VERDADE

O estabelecimento de uma verdade oficial, vinda da Comissão da Verdade87, sobre um 
período conturbado pode ajudar a sensibilizar as futuras gerações contra os antigos valores 
aflorados no período de “chumbo” e dar poder aos cidadãos para que reconheçam e oponham 
resistência a um retorno às práticas abusivas.

As comissões de verdade dão às vítimas e seus testemunhos uma enorme contribuição 
para contestar as “mentiras oficiais” e “os mitos” relacionados às violações dos direitos hu-
manos.

O trabalho da Comissão de Anistia é muito importante para o reconhecimento da histó-
ria do Brasil e de sensibilização de toda a sociedade, principalmente os jovens, com relação 
a tudo o que aconteceu. Os debates públicos das “Caravanas” são muitos ilustrativos para a 
discussão atual no Brasil acerca das responsabilidades pelos crimes cometidos em tempos de 
ditadura. Como exemplo dos bons debates públicos proporcionados pelas “Caravanas” foi a 
11ª Anistia Cultural – “Filhos de perseguidos políticos”, realizada em Brasília – DF, em 13 de 
janeiro de 2010. Nesse encontro realizou-se “homenagem às pessoas que na época do regime 
militar eram crianças e foram perseguidas em função da militância política de seus pais ou 
avós. Filhos e netos de pessoas que tiveram papel destacado no combate ao regime e que em 
consequência disso, tiveram que viver na clandestinidade, tendo algumas destas crianças 
sido presas, torturadas ou banidas.”88

Considera-se como zelos necessários em atenção ao início dos abusos contra os direitos 
humanos na ditadura militar e seus desdobramentos internos, passando pelas consequências 
à sociedade brasileira, pela sanção da Lei de Anistia, onde se observou a tímida adoção de 
mecanismos para o abrandamento dos agravos causados àqueles que sofreram as persegui-
ções políticas, pela aprovação da Lei nº 10.559/2002 (aprovada por unanimidade no Congres-
so Nacional), que assim tornou-se um instrumento derradeiro para a reparação individual 
aos perseguidos políticos brasileiros, ampliando significativamente a gama de direitos até 

86 Relato à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça – Memorial da Anistia Política. Relatório Anual da Comissão 
de Anistia 2010, Brasília, Ministério da Justiça.
87 A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012. A 
CNV tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de 
outubro de 1988. Conheça abaixo a lei que criou a Comissão da Verdade e outros documentos-base sobre o colegiado. Em 
dezembro de 2013, o mandato da CNV foi prorrogado até dezembro de 2014 pela medida provisória nº 632.
88 Foram apreciados 16 processos de anistia política, entre eles, os dos filhos de Leonel Brizola, de João Goulart e de 
Luiz Carlos Prestes. In: Relatório Anual da Comissão de Anistia 2010, Brasília, Ministério da Justiça.
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então existentes e alcançando um nível de efetividade muito superior ao de qualquer medida 
anterior, no caso especifico beneficiando aos filhos e netos dos perseguidos, tantos os da pri-
meira hora quantos os chamando perseguidor dos anos da redemocratização.

O direito à reparação é amplamente reconhecido no direito internacional como critério 
básico de restituição de direitos e de restauração da confiança cívica das vítimas nas institui-
ções democráticas e no próprio Estado.

A reparação, além de ser um direito individual de cada vítima, é condição necessária 
para a restauração da justiça e para as reparações das violações aos direitos humanos. É, em 
suma, uma forma de restabelecer a igualdade perante a lei, que foi descumprida pelo crime, 
seja na forma de desaparecimento forçado, assassinato, tortura ou conforme apresentado 
nesse projeto pelas graves violações aos direitos humanos, tais como retirar de uma criança; 
apenas por serem de familiar de militantes de esquerda, artistas engajados na resistência ou 
militantes políticos na luta contra a ditadura; do Direito ao projeto de vida, direito à liberda-
de, direito à convivência familiar, direito à integridade física e psicológica.

Assim acredita-se que a busca da verdade, realizada pelas Comissões de Verdade, é im-
portante não somente para dar um total conhecimento ao fato de que ocorreram violações dos 
direitos humanos, mas também para que o governo brasileiro, os cidadãos, em especial filhos 
e netos de exilados e os torturadores, hoje muitos anônimos por convicção ideológica, reco-
nheçam a injustiça de tais abusos, assim nada melhor do que relacionar o direito de reparar.

Não se pode deixar de levantar na hipótese da pesquisa também de que para minorar a 
situação de iniquidade no processo de reparação, hoje existente a Lei nº 10.559/2002 e que se 
deve através do colegiado da Comissão de Anistia promover um ajuste no campo interpretati-
vo da lei: aplicando o princípio da razoabilidade e da adequação das indenizações aos valores 
de mercado atuais para todos, principalmente ingressar aos grupos de direitos os filhos e 
netos dos exilados políticos, com o amparado dos dispositivos legais como Art. 1°, inciso II c/c 
art. 2º, inciso I da Lei 10.559/02, bem como por lesar direitos humanos tais como Direito ao 
projeto de vida, direito à liberdade, direito à convivência familiar, direito à integridade física 
e psicológica.

2.1. REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS.

O século XX testemunhou o desenvolvimento sem precedentes nas codificações dos pa-
drões legais internacionais para a proteção dos indivíduos89, porém, apesar desse passo in-
dispensável à proteção e reparação às vítimas, muitos fatos demonstram que os indivíduos 
continuam a padecer tanto nas mãos de governos abusivos quanto em situações de conflitos90.

As Nações Unidas ocuparam-se também na reparação às vítimas.

89 Essa codificação inclui tratados internacionais no âmbito multilateral e regional como: a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (1948), a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), a Convenção para a 
Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), a Convenção Européia sobre Direitos Humanos (1951), o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais (1966), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) e o Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (1988), e a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos (1981).
90 O 3° Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil 2002-2005 verificou a relação do Brasil com o sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos observando que: “Pelo menos no plano normativo, parece não haver 
muitas dúvidas de que o Brasil avançou consideravelmente no que diz respeito à adesão ao sistema internacional de 
proteção aos Direitos Humanos. Mas a adesão aos tratados e convenções internacionais não significa que esses direitos 
estejam sendo plenamente respeitados e tutelados pelo Estado brasileiro”. In: NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊN-
CIA (NEV/USP). 3° Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil (2002-2005). São Paulo, 2007.Disponível 
em: http://www.nevusp.org/downloads/down099.pdf> Acesso em :10/10/2014
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Após a Guerra do Golfo, a Comissão de Indenização das Nações Unidas processou 
mais de 2,5 milhões de reivindicações, pagando mais de 18 milhões de dólares às ví-
timas da invasão ilegal do Kuwait pelo Iraque. Sendo que sua Comissão de Direitos 
Humanos elaborou “princípios e diretrizes básicas sobre o direito das vítimas de vio-
lações das normas internacionais de direitos humanos e do direito internacional hu-
manitário a obter reparações” e, conforme documentado, suas operações de paz de 
todo o mundo, “os funcionários das Nações Unidas ajudam os Estados a estabelecer 
programas de indenização pelas situações que habitualmente se apresentam depois 
de um conflito, como a perda de bens de pessoas deslocadas de guerra e refugiados. 91

2.2. REPARAÇÃO A LUZ DA LEI DE ANISTIA.

Portanto, o que é fundamental desde agora assentar, é que, no Brasil, a Lei de Anistia 
de 1979 (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979)92, conforme relata o doutrinador Roberto Ri-
beiro Martins93 caracterizou como perdão aos crimes políticos e conexos, mas também como 
medida de reparação, assim não se pode deixar de mencionar que apesar de tudo, o modelo 
reparatório adotado no Brasil, mesmo que tardiamente, assumiu e privilegiou a adoção de 
medidas de restituição de direitos, vindo a criar medidas de compensação e não repetição 
após a consolidação democrática.

É bem verdade que Lei 6683/79 marcou o início da redemocratização do país, permitindo 
o retorno de intelectuais, artistas, militantes políticos e demais pessoas perseguidas politi-
camente com seus filhos que se encontravam no exílio. É verdade também que ela surgiu a 
partir de uma intensa e ampla mobilização nacional, como há muito tempo, historicamente e 
documentalmente, não se via no Brasil. Contudo, não se pode ignorar que essa “anistia” veio 
ainda na vigência da ditadura militar brasileira e que, em decorrência disso, além de deixar 
de fora uma boa parte dos que eram perseguidos políticos, como aqueles que se envolveram 
na resistência armada, foi recebida e interpretada como um apelo ao “esquecimento”, inclusi-
ve das torturas, assassinatos, desaparecimentos forçados e a brutalidade do regime ditatorial 
sobre a vida das crianças.

A Constituição de 1988, novamente referenda a ideia de anistia como reparação posta 
nas legislações anteriores por meio de seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), estendendo a possibilidade de reparação ao setor privado e também a todos os tra-
balhadores demitidos em razão de participação em manifestações grevistas, estabelecendo 
especificações para algumas categorias e ampliando o período de tempo a ser considerado 
para a reparação.

91 http://www.academia.edu/8477871/UN-S_2004_616_-_O_Estado_de_Direito_e_a_justi%C3%A7a_de_transi%-
C3%A7%C3%A3o_em_sociedades_em_conflito_ou_p%C3%B3s-confl_ito
92 A Lei 6.683/79 concedeu anistia apenas aos crimes políticos; a tortura ficou efetivamente fora do seu alcance; o art. 
8 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) não concede anistia a qualquer atitude violadora dos 
direitos humanos; as leis 9.140 e 10.559 não dizem respeito ao “apagamento” de crimes que não os de índole política. 
Ou seja: como a tortura não é crime político, não poderia ser alcançada por qualquer lei ou Constituição. Streck, Lenio 
Mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutor pela Universidade de 
Lisboa. O professor de Graduação e Pós-Graduação (mestrado e doutorado) do Centro de Ciências Jurídicas da Unisi-
nos Lenio Streck é também membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados 
Brasileiros e presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Disponível em <:www.ihu.uninsinos.com.br> 
Acesso em 10/10/2014.
93 MARTINS, Roberto Ribeiro. Anistia Ontem e Hoje. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2010, p 269.
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Em 1996, o Governo Federal do Brasil cria o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH)94, com base no art. 84, inciso IV, da Constituição, pelo Decreto n° 1904 de 13 de maio 
de 1996, “contendo diagnóstico da situação desses direitos no País e medidas para a sua 
defesa e promoção, na forma do Anexo deste Decreto”. Já existem três versões do PNDH. As 
versões I e II foram publicadas durante o governo FHC, e a última, ou PNDH III, foi publica-
da no final de 2009, no governo Lula.

No Governo Fernando Henrique, o Executivo enviou para o Legislativo a Medida Pro-
visória 2.151 de 24/03/2001, que proporcionava a reparação financeira aos perseguidos polí-
ticos. E no dia 28 de agosto de 2001 a Comissão de Anistia e paz foi instalada no Ministério 
da Justiça.

A Medida Provisória foi reeditada algumas vezes, até que, em 13 de novembro de 2002, 
foi transformada na Lei 10.559, que regulamenta o art. 8º do ADCT da Constituição de 1988.

A lei 10.559/2002, através da Comissão de Anistia, estabeleceu reparação econômica aos 
perseguidos políticos pelo Estado brasileiro no período que se estende entre os anos de 1946 
e 1988 que deve ser compreendida a partir do art. 8º do ADCT da Constituição de 1988, o 
qual regulamenta. E uma das grandes dificuldades encontradas pela Comissão de Anistia 
foi à justa efetivação do direito à reparação, que pela assimetria existente entre os valores 
reparatórios percebidos por diferentes anistiados, causava injustiça.

2.3. REPARAÇÃO JUSTA E MATERIAL.

A reparação material pode ser o mais complicado, especialmente se outorgada por meio 
de programas governamentais. É difícil decidir quem incluir entre as vítimas que receberão 
indenização, que tipo de prejuízos indenizar, como avaliar, como comparar e compensar os 
diferentes tipos de prejuízos e como distribuir as indenizações.

Assim, existia realmente uma complexidade para aplicar a tal reparação, além do mais 
na própria organização sistemática da lei prevê duas fases procedimentais para o cumpri-
mento do mandato constitucional de reparação:

a) A primeira, a declaração de anistiado político pela verificação e reconhecimento 
dos mais abrangentes e genéricos atos de exceção cometidos pela ditadura, sendo 
17 destas situações persecutórias discriminadas explicitamente no diploma legal.

b) A segunda fase é a concessão da reparação econômica a partir do reconhecimento 
da condição de anistiado político. (BRASIL, 2002)

E até a edição da Lei 10.559 de 200295 havia um déficit de danos ainda não reparados 
como, por exemplo:

a) a necessidade de reparação a todos os cidadãos atingidos por atos de exceção (na 
plena abrangência do termo), para além das perseguições cujo resultado final fora a 
morte ou desaparecimento (reparados pela lei de 1995);

94 (PNDH) Programa Nacional de Direitos Humanos, Decreto nº 1.904, de 13 de maio de 1996. Revogado pelo Decreto 
nº 4.229, de 13.5.2002, Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/d1904.htm > Acesso em: 05/09/2014
95 BRASIL. Lei n. 10.559, de 13 de novembro de 2002. PDF. Regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias e dá outras providências. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-
-10559-13-novembro-2002-487268-publicacaooriginal-1-pl.html > Acesso em: 05/10/2014
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b) os déficits do processo de reintegração de servidores públicos afastados de seus 
cargos previstos nas legislações anteriores (1979, 1985);

c) a necessidade de atenção aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e repre-
sentantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, 
demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, 
bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude 

de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos;

d) a necessidade de atenção a um grupo significativo de servidores públicos civil 
e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas 
públicas ou empresas mistas sob controle estatal, que tenham sido punidos ou de-
mitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus 
trabalhadores, com ou sem motivação política;

e) as críticas feitas aos limites da reparação concedida aos familiares de mortos e 
desaparecidos políticos pela modalidade reparatória da lei de 1995 não abranger da-
nos transgeracionais e danos ocorridos em razão de perseguições políticas havidas 
antes da morte ou desaparecimento;

f) a necessidade de estabelecimento de um rito especial de análise, uma vez que boa 
parte dos documentos públicos do período jamais foram tornados acessíveis pela 
cidadania e, finalmente,

g) a existência de um amplo conjunto de lesões praticadas pelo Estado para as quais 
a reparação econômica não era a melhor alternativa existente. (BRASIL, 2002)

De fato, diante de violações generalizadas dos direitos humanos, os Estados têm a obri-
gação de agir não somente contra os perpetradores, mas também em benefício das vítimas, 
inclusive por meio de reparações de prejuízos.

Os programas de reparação às vítimas podem complementar de forma eficaz e rápida as 
contribuições dos tribunais e Comissões de Verdade, oferecendo indenizações, incentivando a 
reconciliação e restabelecendo a credibilidade das vítimas no Estado.

A reparação nem sempre é monetária, pode consistir na restituição dos direitos das víti-
mas, programas de reabilitação e medidas simbólicas, como desculpas oficiais, monumentos 
e cerimônias comemorativas.

Como esboçado no título, na amplidão das discussões levantadas no entorno da Repa-
ração, o propósito é examinar como o direito a reparação dos filhos e netos dos perseguidos 
políticos germinam em solo latino americano. Onde não restam dúvidas hoje sobre a impor-
tância histórica dos processos de reparação aos perseguidos políticos para o restabelecimento 
do Estado de Direito.

E não podemos deixar de comentar que “a anistia” representa o pedido oficial de descul-
pas do Estado brasileiro, com um pensamento contrário, temos José Carlos Moreira da Silva 
Filho96, conselheiro da Comissão da Anistia, que acredita que a Lei de Anistia apesar de ser 

96 “Contextualizando um pouco mais o tema específico da ditadura brasileira, é preciso lembrar que a anistia de 1979, 
que, neste ano, completa 30 anos, revelou-se uma nítida política de esquecimento. Uma das consequências mais atrozes 
desse esquecimento imposto foi a impunidade dos agentes públicos que violaram até mesmo a própria lei que vigorava 
durante a ditadura militar, torturando, matando e desaparecendo com os restos mortais das suas vítimas”.
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o marco da transição do regime autoritário para a democracia, “ela representa uma política 
de esquecimento”.

Com isso busca-se ressaltar que o processo de reparação não apenas devolve a norma-
lidade ao sistema jurídico, que tem seu ramo civil fortemente ancorado no princípio de que 
“quem causa dano repara”, mas que o reconhecimento e reparações aos filhos e netos dos 
exilados políticos permitem a reconciliação moral do Estado com seus cidadãos, os filhos e 
netos de exilados, clandestinos, presos, torturados ou atingido pro quaisquer atos de exceção, 
amparado pelos dispositivos legais: “Art. 1°, inciso II c/c art. 2°, inciso I da Lei 10.559/02, 
por lesar direitos humanos tais como Direito ao projeto de vida, direito à liberdade, direito à 
convivência familiar, direito à integridade física e psicológica.”

3. RECONHECIMENTO DA VERDADE

Na tentativa de responder às questões, dentre elas a “realidade dos porões da ditadura” 
no Brasil, Swensson Junior adverte para o que ele chama de “problema das fontes”:

Para responder a essas questões (...) a primeira providência seria utilizar, como 
fonte primária da nossa pesquisa, toda a documentação produzida pelos órgãos de 
repressão e por outros estabelecimentos, que foram importantes no respaldo e apoio 
técnico à repressão. Esses documentos correspondem à versão do Estado, na época 
dos acontecimentos, sobre a repressão política. Todavia, muitos deles, especialmen-
te os que teriam maior relevância para nosso estudo, são considerados hoje confiden-
ciais ou sigilosos pelo poder público, e por esse motivo o acesso a tais documentos é 
restrito ou não é permitido. Há ainda a suspeita – em alguns casos a confirmação – 
que parte dos documentos mais comprometedores (...) foram destruídos.97(SWENS-
SON JUNIOR, 2007, p.52)

Verifica-se facilmente pelas leituras já realizadas a enorme dificuldade encontrada pela 
Comissão de Anistia para a justa efetivação do direito à reparação, ou seja, a assimetria exis-
tente entre os valores reparatórios percebidos por diferentes anistiados, que tiveram proces-
sos analisados por variados órgãos judiciais e da Administração Pública no período anterior 
à criação da Comissão de Anistia no Ministério da Justiça.

Além do mais houve um enorme decurso de tempo entre a garantia constitucional do di-
reito e a regulamentação de sua implementação. Somando-se a isso o próprio reconhecimento 
estatal tardio do prejuízo causado a uma série de brasileiros no período que se estende de 
1946 e 1988 (tempo de abrangência da lei), percebe-se então facilmente a necessidade de uma 
rápida efetivação desses direitos, de modo a que seja possível a reparação moral e o usufruto 
da reparação econômica pelos filhos e netos dos anistiados, uma vez que duvidas ainda pai-
ram no processo indenizatório.

Sob a dimensão da reparação, tem-se que o sistema reparatório para os atos dos regimes 
de exceção do Século XX no Brasil é integrado por duas comissões (Comissão de Anistia e a 
Comissão de Mortos e Desaparecidos) de reparações independentes, ambas com poderes de 
busca de documentos e esclarecimento da verdade:

São dois os grandes grupos de perseguidos políticos que a lei nº 10.559 reconhece:

97 SWENSSON JUNIOR, Lauro Joppert. Anistia penal. Problemas de validade da lei de anistia brasileira (Lei 
6.683/79). Curitiba, Juruá, 2007, p. 132.
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a) O primeiro é composto dos perseguidos políticos em sua acepção mais clássica: o cida-
dão violado em suas liberdades públicas e em sua integridade física.

b) O segundo é composto daqueles demitidos dos empregos, a maioria em greves, durante 
o regime ditatorial.

Para os primeiros, a lei oferece uma indenização menor, “em parcela única com teto de 
R$ 100 mil”. Para os segundos, a lei destaca uma indenização vitalícia e mensal, com valor 
correspondente ao salário que teria, com as progressões na carreira e também com pagamen-
to retroativo no tempo até 1988.

Isso faz com que as origens econômicas de cada um determinem seu quantum indeniza-
tório, perpetuando por meio da anistia as desigualdades sociais, tornando as duas medidas 
reparatório muito discrepante.

Em situações-extremo, encontram-se pessoas brutalmente violadas em sua dignidade 
percebendo indenização infinitamente menor que as daqueles que perderam vínculos labo-
rais em determinado momento, mesmo que se recompondo posteriormente.

Assim surgem questões como, se o objetivo mais geral de um programa de reparações é 
fazer justiça às vítimas. O problema então passa a ser: o que as vítimas devem receber como 
justiça?

Ora, se a responsabilidade do Estado consiste em sistematizar um programa de repa-
rações que possa ser considerado como modelo de satisfação das condições de justiça, o que 
seria “satisfazer condições de justiça” se não se pode depender do critério de compensação em 
proporção ao dano causado?

Além do mais pelo grande número de vítimas que derivaram de políticas de repressão 
contra a dissidência ou a subversão, ou de conflitos internos no Brasil do período de 1946 
a 1988, impõe a esse Estado um desafio no que diz respeito a responder ao direito delas ao 
reconhecimento da verdade, à justiça e à reparação.

A hipótese fundamental é a justa efetivação do direito à indenização (reparação) por 
danos transgeracionais causados aos filhos e netos dos exilados da ditadura, sem banaliza o 
instituto transicional. Uma vez que reconhecer e reparar está dentro da ambiência moderna, 
contemporânea, vez outra que são institutos presentes e situados para fazer a abertura dos 
canais participativos necessários em um Estado Democrático de Direito contra principalmen-
te os agentes públicos que cometeram crimes contra os direitos humanos. Evidenciado, que o 
objetivo principal do projeto é buscar a reparação justa aos filhos e netos dos exilados numa 
proteção e promoção dos direitos humanos na a luta contra a impunidade.

Conforme o direito internacional, os Estados têm o dever de fornecer reparações às ví-
timas de graves violações dos direitos humanos. Essa reparação pode assumir diferentes 
formas, entre as quais se encontram a ajuda material (pagamentos compensatórios, pensões, 
bolsas de estudos e bolsas), assistência psicológica (aconselhamento para lidar com o trauma) 
e medidas simbólicas (monumentos, memoriais e dias de comemoração nacionais).

Além do mais a atual formulação de uma política integral de reparações do governo bra-
sileiro é um tanto complexa, do ponto de vista técnico, como delicada na perspectiva política. 
E os incumbidos de formular essa política de reparações, nem sempre realizam de maneira 
justa e equitativa.
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Assim tem-se como objetivo a demonstração de que os filhos e netos de exilados políticos 
têm “status de vítima”, fazendo jus na concessão de reparações e seu reconhecimento junto 
ao Estado Brasileiro. E que essas reparações sejam proporcionalmente feitas dentro das dis-
tintas formas e quantidades de reparações às vítimas que nos padeceram diferentes tipos e 
graus de tortura.

Como consequência aduzida do objeto central da pesquisa, depara-se com o que se chama 
“busca da verdade e do reconhecimento”.

Na caminhada da busca da verdade e reparação das últimas décadas na América Latina 
e em especial no Brasil, faz com que não possamos deixar de considerar que a reparação, 
além de ser um direito individual de cada vítima, é condição necessária para a restauração 
da justiça e para reparar as violações aos direitos humanos.

Importante recordar aqui que, direito à reparação é amplamente reconhecido no direito 
internacional como critério básico de restituição de direitos e de restauração da confiança 
cívica das vítimas nas instituições democráticas e no próprio Estado. E não se pode deixar 
de demostrar no projeto da necessidade de pesquisar sobre a dinâmica da “buscar a verdade 
e do reconhecimento”, pois a descoberta da verdade em relação ao que aconteceu é à base 
da memória histórica dos países que tiveram períodos de atrocidades e arbitrariedade. E a 
busca pela verdade e a construção da memória pelas Comissões de Verdade é o reconheci-
mento por parte do Estado dos abusos ocorridos durante um período de ditadura; é dar total 
conhecimento aos fatos que ocorreram, fatos esses de violações dos direitos humanos contra 
cidadãos, em especial filhos e netos de exilados, hoje muitos anônimos por convicção ideológi-
ca, mas que buscam o reconhecimento e reparação dessa injustiça.

4. CONCLUSÃO

Na caminhada das reparações às vítimas de graves violações dos direitos humanos das 
últimas décadas na América Latina, sofre um viés importante, pois na América Latina, fo-
ram os governos, os poderes executivos, que estimularam a criação de comissões de verdade 
e o estabelecimento de medidas de reparação.

As cortes supremas e constitucionais de diversos países têm hoje papel eminente e cen-
tral nos processos de justiça de transição, avaliando leis de impunidade, decretando a incons-
titucionalidade da justiça militar e protegendo os direitos das vítimas à verdade, à justiça e 
à reparação.

Assim, muitos países, como Chile e Argentina98, conseguiram reconhecer e reparar os 
assombros fatos dos episódios vivenciados no século XX, onde praticamente viveram num Es-
tado de exceção99, e como bem descreve Agamben100:“o estado de exceção é um vazio de Direito 
porque é um espaço anômico onde o que está em jogo é uma força-de-lei sem lei, portanto, 
força-de-lei” (AGAMBEN, 2004, p. 61).

98 GÓMEZ, José Maria. “Memória, justiça e Direitos Humanos: a propósito da herança das ditaduras militares do cone 
sul latinoamericano.” In: Memória e Justiça. (Org Elizabeth Sussekind, Belizário dos Santos Jr... (et. al) Rio de Janeiro: 
Jauá: Museu da República. 2009, pp. 105-122.
99 Estado de Exceção. PDF. São Paulo: Boitempo, 2004. Disponível em :< http://www.abavaresco.com.br/revista/index.
php/opiniaofilosofica/article/view/120/141 > Acesso em: 12?10/2014.
100 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 61.
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Assim, diante das violações generalizadas dos direitos humanos ocorridas um dos pe-
ríodos mais conturbados da História recente do Brasil, vem-se através do projeto buscar de 
maneira positiva e com máxima clareza metodológica e conceitual, resgatar todas as sistemá-
ticas ocorrentes nos anos chamados de “chumbo”, com a finalidade de demonstrar que “perso-
nagens involuntários” também fizeram partes desse período “injustiçado”, ou seja, crianças 
que permaneceram no país, mas não puderam desfrutar da presença do pai, ou mãe, ou até 
mesmo dos dois, que passaram meses e até anos encarcerados, retirando desses cidadãos o 
direito ao projeto de vida, direito à liberdade, direito à convivência familiar, direito à integri-
dade física e psicológica.

Com é evidenciado que nos anos 60 e 70 foram marcados pelo grande número de exilados 
que saíram do Brasil por conta da política repressiva da ditadura militar e que os motivos 
dessa saída e a vivência angustiante dos exilados ao deixar para trás filhos.

E dentro desses reflexos, abordará no projeto como está acontecendo o processo político 
de reparação às violações aos direitos humanos, bem como o desdobramento prático no reco-
nhecimento dos crimes cometidos, do reconhecimento da responsabilidade estatal no esforço 
de reparar todas as vítimas por meio de ações que reparem, no máximo possível, as sequelas 
do dano.

Justifica em demonstrar que o Estado tem a garantia de que as políticas de verdade, 
justiça, reparação e garantias de não repetição proporcionará uma JUSTIÇA.

Segundo Jon Elster101, a política de reparação é um dos pilares da transição democrática, 
mas, para que seja efetiva, deve acertar na escolha das violações que considerarão repa-
ráveis, privilegiando algumas em relação a outras como forma de atingir o maior número 
possível de vítimas. 

Assim, buscar-se estudos sobre o reconhecimento e reparação aos filhos dos exilados, 
compilando dissertivas e teses que discutem sobre o assunto, como bem pesquisas em obras 
com de Dimitri Dimoulis, Antonio Martins e Lauro Joppert Swensson Junior; sobre a “Justi-
ça de Transição no Brasil: Direito, responsabilidade e verdade”.

Para demonstrar que é possível relembrar de forma contextual que essas são histórias 
de pessoas, hoje adultas, cujas violações de direitos humanos acumulados desde a infân-
cia foram eclodindo ao longo dos anos, deixando seqüelas que serão pesquisadas através de 
uma metodologia da história oral (depoimentos em Comissões da Verdade), documental com 
pesquisa nos arquivos da repressão e pesquisa teórica doutrinaria destes relatos, fazendo 
ressaltar que isso é memória viva de cidadãos, filhos e netos de exilados brasileiros, margina-
lizados, excluídos que agora buscam nas Comissões da Verdade e Anistia seu reconhecimento 
e reparação dessas violações de direitos humanos, conforme muito bem narrado nas obras de 
João Ricardo Dornelles; Cecília Maria Bouças Coimbra e Vera Vital Brasil, não esquecendo 
Rubin Aquino no “Um tempo para não esquecer 1964-1985”, na leitura dinâmica de Heloisa 
Amélia Grego em “Dimensões fundacionais da luta pela anistia” e na robustez da obra de 
Gleda Mezzaroba em “Entre reparações, meias verdades e impunidade: o difícil rompimento 
com o legado da ditadura no Brasil”.

A Lei nº 6.683/1979, que funciona como marco simbólico para o início a reabertura de-
mocrática, é o primeiro material didático legalista a ser considerado para a inteligência do 
processo reparatório no Brasil. Embora seu enfoque tenha sido preponderantemente penal 

101 ELSTER, Jon. Rendición de Cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires: Katz, 2006, 
Disponível em: < http://www.redalyc.org/pdf/733/73331372011.pdf > Acesso em 31/10/2014.
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e laboral, objetivando extinguir a punibilidade de atos de “criminalidade política”, é neste 
diploma legal que ensejam encontrar as origens do atual sistema de reparação aos anistia-
dos políticos brasileiros, assim através de compilações doutrinária interpretativa verificará 
também sobre a previsão de ressarcimento para os filhos e netos dos perseguidos políticos 
no período compreendido entre as décadas de 60 e 80, uma vez que a lógica deste sistema 
baseia-se no ideal de restituição integral dos direitos lesados.

É por esta razão que consoante ao título deste artigo, tratara-se da indenização (repa-
ração) por danos transgeracionais causados aos filhos e netos dos exilados da ditadura. Pois 
através desta sistemática, pressupõem, em criar um paradigma reflexivo novo dentro da 
história da reparação e tendo em vista que o Estado veio estabelecendo medidas de reparação 
muito limitadas e que, por vezes, que acabaram por não se efetivar no mundo da vida, haja 
vista que somente com a Lei nº 10.559/2002 (aprovada por unanimidade no Congresso Nacio-
nal), que se tornou um instrumento derradeiro para a reparação individual aos perseguidos 
políticos brasileiros, ampliando significativamente a gama de direitos até então existentes e 
alcançando um nível de efetividade muito superior ao de qualquer medida anterior.

Reconstruir a história do período de Estado de exceção no Brasil não compreende um ato 
de revanchismo ou de ufanismo por qualquer uma das partes envolvidas - Estados ou cidadão 
– e sim, representa uma nova ótica da estruturação dos processos estatais, em que as normas 
protetoras dos direitos humanos ocupam não mais um papel coadjuvante, mas sim servem 
para resgatar a memória dos perseguidos e de maneira mais efetiva como um elemento hu-
manizador do Estado, que assim tenta aproximar-se da sociedade civil.

E um estudo do processo de reparação realizada Brasil faz-se de extrema importância 
nesse dado momento histórico. E pela dinâmica dos processos de reconhecimento e responsa-
bilização dos torturadores iniciados pelo Estado alinha-se na motivação do tema do projeto 
que esta em congruência com a escolha da linha de pesquisa da pós-graduação. Assim pela 
conjuntura da ascensão de governos democráticos na América Latina e no momento político 
em que passa o Brasil, temos um ambiente propício para o início desse tipo de debate e pes-
quisa, cuja finalidade acadêmica é de comprovar que as ações do governo brasileiro em que-
rer abrir seus arquivos militares, criarem comissões de Anistia e de Verdade, tem como en-
sejo buscar o reconhecimento do Estado pelo ocorrido e vinculando a reparação do dano uma 
contribuição na promulgação e progressiva eficácia dos direitos humanos em nosso território.
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CAPÍTULO XII

MULTILATERALISMO NAS INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS: ESPECULA-
ÇÕES SOBRE O CASO DE RUANDA

MARIA GABRIELA ARAÚJO DINIZ 

1. INTRODUÇÃO

A intervenção humanitária manifesta-se como a resposta da comunidade internacional 
em socorro dos indivíduos cujos direitos humanos sofrem graves violações; é ação corres-
pondente a um suposto “dever de assistir o povo em perigo” (CORTEN, 1999, p. 57), o qual 
obrigaria a comunidade internacional a impedir a continuação das infrações, mesmo que, 
para cumprir essa finalidade, houvesse que desconsiderar a soberania do Estado de origem 
das vítimas. Por colocar os interesses dos indivíduos acima dos estatais, esse dever consubs-
tanciaria mais um avanço em direção à afirmação do indivíduo como sujeito das relações 
internacionais.

No entanto, o instituto deu margens ao surgimento de diversos questionamentos, muitos 
dos quais colocam em suspeição se o verdadeiro móvel da intervenção reside na proteção 
das vítimas ou se determinado por meras considerações de conveniência política (CORTEN, 
1999).

A hipótese que assumimos neste trabalho consiste na suposição de que o fim humani-
tário do instituto resta assegurado enquanto esse configurar-se como atuação multilateral 
(INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 
2001). Tendo em vista essa proposição, pretendemos verificar se o instituto da intervenção 
humanitária, efetuada sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU), encontra-
-se em conformidade com os princípios do multilateralismo.

Para tanto, iniciaremos por definir o conceito de multilateralismo que pautará os argu-
mentos a serem levantados ao longo do trabalho. Logo, passaremos a uma delimitação do 
significado da intervenção humanitária e apresentação de seus propósitos, para, em seguida, 
expor os questionamentos sobre a sua legitimidade. Procederemos, em seguida, a uma ve-
rificação da presença dos princípios teóricos que orientariam os propósitos humanitários da 
intervenção. Iremos, por fim, descrever em breves linhas o conflito em Ruanda e a atuação 
da ONU nesse caso, e aplicar as conclusões aos acontecimentos concernentes à intervenção 
ruandesa.

2. MULTILATERALISMO

O conceito de multilateralismo que será utilizado como baliza para a consecução deste 
trabalho foi extraído do artigo “Multilateralism: The Anatomy of an Institution”, de autoria 
de John Gerard Ruggie.102 

Para RUGGIE, uma definição exata de multilateralismo decorre da conjugação de duas 
dimensões: uma dimensão “nominal” e outra “qualitativa” (1992). A dimensão nominal, para 
cujo esclarecimento o autor toma emprestada a acepção de multilateralismo de KEOHANE - 

102 RUGGIE, J. G. Multilateralism: the anatomy of an institution. In: International Organization. v. 46. no. 3. Sum-
mer, 1992. p. 561-598.
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“a prática de coordenar políticas nacionais em grupos de três ou mais Estados” (KEOHANE 
apud RUGGIE, 1992, p.565) - consiste meramente no aspecto formal do multilateralismo, 
sendo, todavia, insuficiente para sua caracterização, uma vez que é incapaz de diferenciá-lo 
do bilateralismo (RUGGIE, 1992), distinção que pretendemos realizar em momento poste-
rior.

Nesse sentido, faz-se necessário acrescentar à forma a essência, ou seja, aquilo que é 
exclusivo do multilateralismo, e que, nesse caso, foi denominado sua dimensão “qualitativa”.  
O aspecto qualitativo significa a presença de princípios gerais que orientam a tomada de 
decisões dentro do grupo (RUGGIE, 1992). 

Além disso, tais princípios devem expressar o consenso entre os países e devem repre-
sentar aqueles interesses que são comuns ao grupo, e não mero resultado da imposição dos 
interesses de um membro (RUGGIE, 1992).

Multilateralismo seria, então, a coordenação de políticas nacionais de dois ou mais paí-
ses dirigida por princípios gerais e comuns ao grupo. 

Assinalam-se, em um contexto multilateralista, os seguintes princípios: 1) indivisibili-
dade – que significa conceber o objetivo do grupo como se fosse uno e indivisível, de maneira 
que comprometer uma parte importa comprometer o todo; 2) não-discriminação – as oportu-
nidades concedidas a um país devem ser estendidas a todos os membros; e 3) reciprocidade 
difusa – as vantagens almejadas não resultam de cálculos de custo/beneficio de segmento por 
segmento, mas são compreendidas como as que beneficiam o grupo como um todo (MARTIN, 
1992).

Há ainda que salientar os traços distintivos entre multilateralismo, unilateralismo e 
bilateralismo.

Entende-se por unilateralismo a busca pelos interesses nacionais, pautada somente por 
considerações individuais, em desconsideração a outros Estados. Significa ter “completa li-
berdade de ação sem obrigação de comprometer-se ou cooperar” (BERTELE; MEY, 1998). 
Multilateralismo, portanto, difere-se de unilateralismo porquanto neste as decisões visam a 
maximizar os ganhos, independentemente dos interesses de outrem, e, naquele, as decisões 
são estabelecidas de acordo com interesses comuns, e ainda que tais decisões limitem os 
ganhos individuais.

Bilateralismo, ou plurilateralismo, bem como o multilateralismo, é coordenação de polí-
ticas entre dois ou mais membros; entretanto deste se distingue porque as decisões tomadas 
no grupo de Estados são resultantes da apreciação dos benefícios e dos custos decorrentes de 
cada caso, ou seja, são pautadas pela discriminação (RUGGIE, 1992).

Deixaremos reservado o conceito que acabamos de delimitar para retomá-lo em momento 
posterior, em que cotejaremos a configuração teórica da intervenção humanitária e sua exe-
cução na realidade.

3. DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA

Não há uma delimitação clara sobre quais tipos de ações podem ser classificadas sob o 
rótulo de intervenção humanitária. Consoante indica a Comissão Internacional sobre In-
tervenção e Soberania Estatal (International Commission on Intervention and State Sove-
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reignty - ICISS) em relatório sobre o direito de intervenção humanitária103, poderiam ser 
listados como exemplos de intervenções o exercício de pressão, imposição de condições para 
conclusão de acordos de auxílio, qualquer interferência em assuntos internos, e, finalmente, 
reações militares (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE 
SOVEREIGNTY, 2001). Todavia, a ICISS aperfeiçoa essa enumeração, considerando inter-
venção humanitária a atuação coercitiva, ainda que militar, empreendida contra um Estado 
no qual se verificam graves violações dos direitos humanos e com o objetivo de proteger as 
vítimas das infrações (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STA-
TE SOVEREIGNTY, 2001).

A intervenção humanitária não se confunde com as operações de manutenção de paz, já 
que suas atividades podem tomar formas mais recrudescidas, nas quais não está restrita a 
permissão do uso de armas somente à legítima defesa. Menos se assemelha a um combate 
propriamente dito, porque não almeja destruir alvos inimigos (INTERNATIONAL COMMIS-
SION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 2001). 

Sua finalidade advém de um imperativo moral que obriga à interferência em esfera in-
terna de um país para proteção das pessoas e com o intuito de impedir graves violações de 
seus direitos humanos (MERRIAM, 2001).

Intervenção humanitária é, portanto, a medida coercitiva aplicada a um Estado com a 
intenção de salvaguardar as pessoas que nele se encontram e que padecem atentados contra 
sua vida e integridade física.

4. CONTROVÉRSIAS E JUSTIFICATIVAS PARA A INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA

O instituto da intervenção humanitária não é novidade nem em teoria, nem na prática 
das relações internacionais. Há menção à intervenção humanitária nos escritos de Hugo 
Grotius, no século XVII (MERRIAM, 2001). A atuação da França na Síria, em 1860, para 
impedir a continuação do massacre de cristãos é comumente citada como primeiro exemplo 
de realização prática da intervenção de um Estado com objetivos humanitários (MERRIAM, 
2001). Não obstante sua existência relativamente longa, o instituto continua sendo fonte de 
profundas controvérsias.

A primeira questão que se apresenta quanto à intervenção humanitária é a ausência de 
previsão legal que a fundamente. Não há menção à intervenção humanitária, tampouco a sua 
interdição, nem na Carta da ONU, nem em convenções internacionais. Há argumentações no 
sentido de fundamentar o instituto no direito costumeiro (MERRIAM, 2001), considerando 
presentes os dois requisitos para formação de um costume: a prática generalizada e o elemen-
to subjetivo que considera a prática como obrigatória (opinio juris). Assertiva que encontra 
divergência (HILPOLD, 2001; INTERNATIONAL COMISSION ON INTERVENTION AND 
STATE SOVEREIGNTY, 2001), negando-se haver práticas bastantes para dar ensejo ao sur-
gimento de um costume.

Demais questionamentos suscitados pela intervenção humanitária originam-se de um 
provável conflito entre o dever de assegurar a efetividade dos direitos humanos, enunciado 
no artigo 1(3) da Carta da ONU – a qual se impõe à comunidade internacional como um todo 
- e alguns dos principais mandamentos que regem o direito internacional contemporâneo: o 
princípio da soberania estatal (WELSH, 2002) e a proibição do recurso à força. Analisaremos 
algumas dessas alegações.

103 The responsibility to protect: report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Dec, 
2001. Disponível em: <http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf>.
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4.1. INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA CONTRARIA O PRINCÍPIO DA SOBERANIA 
ESTATAL

A soberania estatal é o princípio fundador da configuração do direito e das relações in-
ternacionais. Dela decorrem como corolários o princípio da não-intervenção, que determina 
que os Estados se abstenham de imiscuir-se nas questões internas de outros, e o princípio 
da autodeterminação, significando a prerrogativa que gozam os Estados de determinar livre-
mente suas políticas internas.

A intervenção humanitária, por se tratar de ação de um Estado dentro da esfera de 
competências internas de outro, seria destarte uma violação à soberania do Estado que sofre 
atuação.

Quando uma intervenção é determinada para resolver um litígio entre dois ou mais Es-
tados trata-se de caso de ameaça à paz e segurança internacional – cuja consequência é 
prevista na Carta da ONU - e não cabe conjeturar se há perturbação da soberania dos países 
envolvidos. A complicação advém do fato que, na atualidade, a maioria dos casos que dão 
ensejo a intervenções humanitárias se trata de conflitos internos (INTERNATIONAL COM-
MISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 2001).

Se o próprio Estado palco dos conflitos demanda ou concorda com a instalação da inter-
venção, a possibilidade de violação da soberania resta afastada (WELSH, 2002). No entanto, 
as intervenções humanitárias podem ocorrer independentemente do consentimento do Esta-
do. Para essas situações, há uma série de argumentações para demonstrar que a intervenção 
não perturba a soberania, e que passaremos a enumerar.

Nos eventos em que as infrações aos direitos humanos configuram genocídio ou outro 
crime internacional, a persecução interessa a toda a comunidade internacional, sendo que 
para eles é prevista a jurisdição universal, o que significa dizer que todo e qualquer Estado 
é competente para proceder a seu julgamento. Diante do exposto, pode-se afirmar que a in-
tervenção humanitária efetuada para impedir atividades que configurem crimes aos quais se 
aplica a jurisdição universal é não só legitimada, como exigível (AGBAKWA, 2005).

 Em outros casos, argumenta-se que a soberania implica a responsabilidade do Estado 
em relação a seus nacionais, competindo-lhe ampará-los (INTERNATIONAL COMMISSION 
ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 2001). Se o país é incapaz de provi-
denciar essa proteção ou se as violações advierem do comando estatal, a responsabilidade 
passará às mãos da comunidade internacional, a quem caberá tomar medidas que assegurem 
a integridade das vítimas (WELSH, 2002).

Ainda que se desconsidere a existência de tal responsabilidade, a intervenção humani-
tária seria ainda legitimada pela alegação de que as violações cometidas dentro de um país 
podem ter repercussão nos Estados vizinhos, por exemplo, em decorrência do fluxo de refu-
giados, amparando a atuação internacional para terminar as infrações (MERRIAM, 2001).

Soberania hoje não mais pode ser tomada como princípio absoluto, o Estado possui am-
pla liberdade de tomar decisões internamente, desde que estas não importem graves ofensas 
aos direitos humanos (WELSH, 2002). A intervenção pretende proteger pessoas que sofrem 
massacres, e esse fim é defensável ainda que em violação à soberania de um Estado, porque, 
em uma escala de valores, vidas humanas possuiriam importância maior que a soberania 
(MERRIAM, 2001).
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4.2. INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA CONTRADIZ A PROIBIÇÃO DO RECURSO À 
FORÇA

A Carta da ONU, em seu artigo 2(4), estabelece a proibição do uso de força nas relações 
internacionais. Esse instrumento legal dispõe também sobre a possibilidade de afastamento 
da ilegalidade em caso de legítima defesa (art. 51) ou de autorização do Conselho de Segu-
rança (art.42).

A intervenção humanitária pode configurar-se como atuação militar no território em que 
cometidos os massacres. Assim, seria uma ação conflitante com a proibição erigida na Carta 
da ONU.

A Carta dispõe que se deve evitar a ameaça ou uso da força “contra a integridade territo-
rial, a independência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com 
os propósitos das Nações Unidas” (artigo 2(4)). Nesse sentido, argumenta-se que a interven-
ção humanitária não contrariaria a proibição do recurso à força porque não atenta contra o 
território, independência do Estado, e tampouco é incompatível com os propósitos da ONU 
(MERRIAM, 2001), sendo a promoção do respeito aos direitos humanos mais uma das orien-
tações da organização.

A intervenção humanitária através de meios militares encontra, em adição, justificati-
va se for ratificada por aquelas pessoas que pretende proteger (INTERNATIONAL COM-
MISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 2001). Faz-se necessário, 
no entanto, que os meios militares a serem utilizados não causem mais sofrimento que seria 
causado se não houvesse uma reação. 

Em última análise, o escopo da proibição do uso de força pela Carta da ONU coincide 
com a finalidade dos dispositivos sobre direitos humanos, tanto este regime quanto aquele 
têm o fim de proteger os seres humanos (HILPOLD, 2001), razão pela qual os dois preceitos 
são conciliáveis

5. INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA: TEORIA X PRÁTICA

A ICISS apontou alguns critérios que legitimariam a execução da intervenção humani-
tária (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIG-
NTY, 2001), quais sejam: 

a) justa autorização: no caso das intervenções humanitárias autorizadas pela ONU, com-
pete primordialmente ao Conselho de Segurança expedir a autorização (artigo 24 da Carta). 
Em alguns casos, subsidiariamente, caberia à Assembleia Geral, em conformidade com o 
artigo 11(3) da Carta, notando-se que somente as decisões do Conselho a esse respeito são 
obrigatórias (artigo 25 da Carta). 

 b) justa causa: a intervenção seria justificada quando houvesse, ou fossem previsíveis, 
atentados contra a vida em larga escala ou limpeza étnica em larga escala, ou seja, só é 
justificável quando houver graves violações à vida e integridade de um grupo expressivo 
de pessoas (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVE-
REIGNTY, 2001); 

c) adequação do motivo: o objetivo da ação deve ser o de cessar ou impedir o sofrimento 
das pessoas (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVE-
REIGNTY, 2001); 
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d) exaustão de outros recursos: todos outros meios disponíveis devem ser tentados antes 
de optar pelo militar (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STA-
TE SOVEREIGNTY, 2001); 

e) proporcionalidade dos meios: “a escala, duração e a intensidade da intervenção militar 
planejada devem ser o mínimo necessário para assegurar o objetivo humanitário em ques-
tão.” (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGN-
TY, 2001, p.37, tradução nossa)104; e 

f) razoabilidade dos resultados: a decisão pela ação militar deve ser baseada na presença 
de razoáveis chances de sucesso (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION 
AND STATE SOVEREIGNTY, 2001).

Conquanto não questionável a validade da verificação da legitimidade baseada nesses 
critérios, ela repousa principalmente em análise de formalidades a serem cumpridas, deven-
do ser complementada pela comprovação de que a finalidade pretendida com a intervenção 
consistia em propósitos humanitários, e nesse trabalho, optamos por fazê-lo através da veri-
ficação do grau de multilateralismo constante das intervenções humanitárias.

Para conferir se a prática da intervenção humanitária se encaixa dentro das balizas do 
multilateralismo, vamos retomar o conceito conferido acima: a coordenação das políticas na-
cionais de dois ou mais Estados com base em princípios gerais e comuns, ou seja, os princípios 
da indivisibilidade, da não-discriminação, e da reciprocidade difusa, e conferir se as decisões 
que determinam a intervenção são pautadas pelos princípios referidos. 

a) Princípio da indivisibilidade: A conclusão de que presente o princípio da indivisibi-
lidade nos casos de intervenção humanitária é a que decorre mais facilmente, visto que o 
instituto foi erigido dentro de um contexto de segurança coletiva, o qual é apontado como 
exemplo tradicional de indivisibilidade (MARTIN, 1992), e de manutenção da paz e seguran-
ça internacional, bens que se tornaram indivisíveis em função da facilidade de disseminação 
de um conflito por vários países (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION 
AND STATE SOVEREIGNTY, 2001). 

b) Não-discriminação: No que toca o princípio da não-discriminação, cabe lembrar que 
o objetivo da Carta da ONU era impedir a realização de ações coercitivas por um só Estado, 
e para tanto instituiu a tutela do Conselho de Segurança sobre as ações militares (WELSH, 
2002), por isso, as decisões sobre a intervenção competem a esse órgão. 

A representatividade do Conselho de Segurança em relação à comunidade internacional 
é questionável (AYOOB, 2001), principalmente porque serve, em alguns casos, diretamente 
a interesses essencialmente políticos de seus membros (WELSH, 2002). 

Visto que pairam dúvidas quanto ao órgão ser porta-voz dos interesses de todos os Esta-
dos, não se pode dizer que o processo seja igualitário, mas que, ao contrário, é essencialmente 
discriminatório (AYOOB, 2001), e na opinião de AYOOB (2001) é um processo que privilegia 
os Estados mais fortes em detrimento dos mais fracos, assim que os motivos humanitários 
alegados acabam por ser, na realidade, uma tentativa de revisão de “dominação colonialista” 
(AYOOB, 2001, p. 226).

104 The scale, duration and intensity of the planned military intervention should be the minimum necessary to secure 
the humanitarian objective in question.
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Outra questão que pode ser assinalada e que diz respeito à discriminação resultante da 
atuação do Conselho de Segurança versa sobre o fato de que cabe a ele determinar quando 
ocorrem rupturas da paz e segurança internacional e igualmente lhe compete impor as deci-
sões sobre a reação que as rupturas engendrarão (AYOOB, 2001); esse acúmulo de competên-
cias gera mais dúvidas quanto a sua isenção (HILPOLD, 2001).

Pelo que exposto, é temerário dizer que a determinação de intervenção humanitária seja 
não-discriminatória.

c) Reciprocidade difusa: a proteção do indivíduo vítima de massacres seria a expressão 
da reciprocidade difusa em discussões sobre intervenção humanitária, a motivação comum a 
toda comunidade internacional. 

Não se pode, porém, afirmar que a decisão de empreender uma intervenção humanitária 
seja tomada em conformidade com o princípio da reciprocidade difusa. Ao contrário, a reali-
dade das intervenções executadas até então demonstra que, em muitos casos, os argumentos 
que contam são juízos de oportunidade (AYOOB, 2001) e a possibilidade de ameaça aos inte-
resses daqueles que tomarão a decisão (MERRIAM, 2001). Se a motivação para a interven-
ção fosse realmente humanitária, não haveria tanta relutância em decidir pela intervenção 
quando fossem patentes as evidências de cometimento de massacres (CORTEN; BETTATI, 
1999). 

O problema torna-se mais crítico quando esses “representantes” da “comunidade in-
ternacional” escolhem alvos para intervenção seletivamente enquanto ignoram vio-
lações de direitos humanos de igual ou maior magnitude em outro lugar. (AYOOB, 
2001, p. 225, tradução nossa)105

Conclui-se que, embora o princípio da indivisibilidade esteja respeitado nos processos 
de decisão das intervenções humanitárias, o mesmo não acontece com a não-discriminação 
e a reciprocidade-difusa; a prática da intervenção não condiz com a teoria que defende sua 
atuação pautada pelo multilateralismo (MERRIAM, 2001).

6. O GENOCÍDIO EM RUANDA E A RESPOSTA DA COMUNIDADE INTERNACIO-
NAL

O Estado ruandês era composto por três etnias: os hutus, os tutsis e os twa, que corres-
pondiam a menos de 1% da população. Dentre esses, os hutus eram maioria, no entanto, 
eram os tutsis que gozavam do status de elite política (HUMAN RIGHTS WATCH, 2006).

Em 1959, próximo do período em que Ruanda se tornou independente, os hutus tomaram 
o poder. Essa mudança provocou a fuga de grande contingente de tutsis, os quais, todavia, 
voltavam a Ruanda com o intuito de tentar retomar o governo (KUPERMAN, 2000). A admi-
nistração hutu reagia a essas tentativas por meio da adoção de várias medidas de repressão 
contra os tutsis ainda residentes em Ruanda (HUMAN RIGHTS WATCH, 2006).

Em 1990, problemas climáticos e econômicos (HUMAN RIGHTS WATCH, 2006) agra-
varam as animosidades internas. O governo começou a sofrer ataques da Frente Patriótica 
Ruandesa (FPR) - formada por tutsis que haviam fugido para Uganda (KUPERMAN, 2000). 
O governo hutu, diante do avanço da FPR dentro do território ruandês e de pressões inter-
nacionais, concordou em assinar o acordo de Arusha, em agosto de 1993, por meio do qual 

105 The problem becomes more acute when these “representatives” of the “international community” choose targets for 
intervention selectively while ignoring human rights violations of equal of greater magnitude elsewhere.
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procederia a uma transição do governo, para compartilhar o poder com os tutsis (KUPER-
MAN, 2000). Nesse mesmo momento, governo e FPR consentiram que a ONU enviasse ao 
país tropas de manutenção da paz.106

Apesar do acordo para o estabelecimento da paz, os preparativos para a guerra civil 
não cessaram em nenhum dos lados, ambos empenhavam-se no recrutamento e treinamen-
to de combatentes (HUMAN RIGHTS WATCH, 2006). Os hutus aproveitavam-se da admi-
nistração estatal para incitar o ódio contra os tutsis, e iniciaram a propaganda radiofônica 
anti-tutsi; também tentavam congregar outros representantes de sua etnia que ainda não 
haviam aderido à campanha contra os tutsis, levantando suspeitas de ataques planejados 
pelos rivais contra os hutus (HUMAN RIGHTS WATCH, 2006), formariam, então, a “Hutu 
Power”, cujo objetivo declarado era justamente o de defesa contra esses ataques tutsis, mas 
seu móvel real era o extermínio da etnia adversária.

Em abril de 1994 começaram os conflitos. Os hutus assassinaram integrantes do governo 
que se opunham ao “Hutu Power” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2006), inclusive a primeira 
ministra e um grupo de dez soldados belgas da UNAMIR que cuidava de sua proteção pes-
soal.

Os ataques contra os tutsis logo se generalizaram e tomaram quase todo o país, obrigan-
do a um deslocamento massivo de pessoas para campos de refugiados. Em duas semanas, 
cerca de 250.000 tutsis tinham sido assassinados (KUPERMAN, 2000), e no fim de abril, em 
torno de dois terços da população tutsi já havia sido exterminada (KUPERMAN, 2000).

O genocídio terminou em fins de julho, quando a FPR ocupou a capital e obrigou o go-
verno hutu a fugir do país. O resultado que deixou foi o extermínio de aproximadamente 
três quartos dos tutsis (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999) e número estimado entre 10.000 e 
100.000 hutus mortos (KUPERMAN, 2000).

6.1. A UNAMIR E A OPERAÇÃO TURQUESA

Em agosto de 1993, na ocasião da assinatura do acordo de Arusha, hutus e tutsis con-
cordaram com a presença de uma missão da ONU para acompanhar o cessar-fogo. Porém, 
discussões entre os membros do Conselho de Segurança, determinadas por motivos econômi-
cos (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999), atrasaram a criação da missão, que só foi votada pelo 
Conselho em outubro de 1993.107 

O resultado dessas dificuldades levantadas no seio do órgão foi a criação de uma missão 
cujo mandato e tropas eram restritos em comparação ao que foi acordado em Arusha. 

Exigências de economia, anunciadas em bom som pelos EUA e outros, conduziram 
ao estabelecimento de uma força de somente um terço do tamanho daquela origi-
nalmente recomendada e com um mandato que foi também diminuído em relação 
ao que especificado nos acordos de paz. (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999, tradução 
nossa)108

106 S/RES/812 (1993)
107 S/RES/872 (1993).
108 Demands for economy, loudly voiced by the U.S. and others, led to the establishment of a force only one third the 
size of that originally recommended and with a mandate that was also scaled down from that specified by the peace 
accords.
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A UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) chegou ao país no fim de 
1993, formada por aproximadamente 2.500 soldados (KUPERMAN, 2000), quando era pre-
ciso um número muito maior – assevera-se que um reforço de 5.000 soldados deslocados a 
tempo seria capaz de impedir o genocídio (KUPERMAN, 2000). No início, sua atuação prin-
cipal consistia em garantir que fosse cumprida a transição do governo e suas funções con-
sistiam basicamente em: colaborar com a segurança da cidade de Kigali; monitorar o acordo 
de cessar-fogo, monitorar o mandato do governo e a transição, acompanhar a repatriação de 
refugiados ruandeses e de pessoas deslocadas, e auxiliar atividades de assistência humani-
tária.109

Aliado ao fato que a estrutura da missão era menor do que seria necessário, o governo 
hutu criou obstáculos à aplicação do acordo com os únicos fins de atrasar a transição e per-
mitir que os preparativos para o confronto fossem concluídos (HUMAN RIGHTS WATCH, 
1999).

Desde novembro de 1993, o comando da UNAMIR recolhia evidências sobre a escalada 
do conflito. Reiteradas vezes pediu ao Conselho de Segurança o fortalecimento das tropas e a 
ampliação de seu mandato para permitir que procedessem à apreensão de armas (HUMAN 
RIGHTS WATCH, 1999). Pedidos que foram negados em razão da determinação norte-ame-
ricana e britânica de não aumentar os custos da missão (KUPERMAN, 2000).

Depois do incidente em que foram mortos os dez soldados belgas, foi decidido o término 
da participação dos soldados dessa nacionalidade na UNAMIR (HUMAN RIGHTS WATCH, 
1999). Em 21 de abril de 1994110, o Conselho de Segurança declarou-se preocupado com a 
proteção dos soldados da missão e decidiu diminuir o efetivo das tropas, e restringir o man-
dato da UNAMIR à mediação para implementação do cessar-fogo, assistência às operações 
humanitárias e segurança dos civis que se refugiaram junto à missão.

Em maio, quando notícias sobre o genocídio em Ruanda chegaram ao conhecimento da 
comunidade internacional, a ONU foi pressionada para enviar uma nova missão (KUPER-
MAN, 2000). O Conselho de Segurança, em face da dificuldade para conseguir contribuições 
para formação e manutenção da UNAMIR II, autorizou que uma operação sob comando da 
França interviesse para tentar estabelecer a ordem  (KUPERMAN, 2000)111. Essa autoriza-
ção para o funcionamento da Operação Turquesa, pertencente ao âmbito do Capítulo VII da 
Carta da ONU, continha a permissão para que fossem tomados todos os meios necessários 
para alcançar os fins humanitários pretendidos.

A decisão para finalmente estabelecer uma missão para Ruanda demorou demasiada-
mente, em parte por causa dos Estados Unidos que não queriam se comprometer a enviar 
tropas para uma região fora de seus interesses (KUPERMAN, 2000).

109 Cf. S/RES/872 (1993): (a) To contribute to the security of the city of Kigali inter alia within a weapons-secure area 
established by the parties in and around the city;
(b) To monitor observance of the cease-fire agreement, which calls for the establishment of cantonment and assembly 
zones and the demarcation of the new demilitarized zone and other demilitarization procedures; 
(c) To monitor the security situation during the final period of the transitional government’s mandate, leading up to 
the elections;
(d) To assist with mine clearance, primarily through training programmes;
(e) To investigate at the request of the parties or on its own initiative instances of alleged non-compliance with the pro-
visions of the Arusha Peace Agreement relating to the integration of the armed forces, and pursue any such instances 
with the parties responsible and report thereon as appropriate to the Secretary-General;
(f) To monitor the process of repatriation of Rwandese refugees and resettlement of displaced persons to verify that it 
is carried out in a safe and orderly manner; 
(g) To assist in the coordination of humanitarian assistance activities in conjunction with relief operations;
(h) To investigate and report on incidents regarding the activities of the gendarmerie and police;
110 S/RES/912 (1994).
111 S/RES/929 (1994).
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Mesmo depois de estabelecida a missão, seu alcance foi muito limitado para conter a 
extensão da destruição provocada. Há hipóteses que afirmam que, se as tropas da força de 
manutenção de paz tivessem sido reforçadas desde o início, o genocídio poderia ter sido con-
trolado ou, pelo menos, largamente minimizado (KUPERMAN, 2000). Esses pedidos para 
ampliar a estrutura da missão, entretanto, foram rejeitados pelos Estados Unidos e Grã-Bre-
tanha, contrários ao aumento dos custos das tropas.

Ruanda em 1994 colocou a descoberto o completo horror da inação. O Secretariado 
das Nações Unidas (ONU) e alguns membros do Conselho de Segurança sabiam 
que oficiais ligados ao governo estavam planejando um genocídio; as forças da ONU 
estavam presentes, embora não em número suficiente no início; e estratégias críveis 
estavam disponíveis para prevenir, ou ao menos, mitigar em grande medida o mas-
sacre que se seguiu. Mas o Conselho de Segurança se recusou a tomar as ações ne-
cessárias. Foi uma falha da vontade internacional – de coragem cívica – no mais alto 
nível. Sua consequência não foi somente uma catástrofe humanitária para Ruanda; 
o genocídio desestabilizou toda a região dos Grandes Lagos e continua a fazê-lo. Em 
consequência, muitos povos africanos concluíram que, apesar de toda essa retórica 
acerca da universalidade dos direitos humanos, algumas vidas humanas acabam 
importando menos para a comunidade internacional que outras. (INTERNATIO-
NAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 2001, 
p.1, tradução nossa) 112 

O caso de Ruanda foi um fracasso (AGBAKWA, 2005) cujos efeitos recaem não somente 
sobre o país, mas também sobre a teoria da intervenção humanitária e sobre a importância 
conferida aos direitos humanos nas relações internacionais.

[…] o apelo e legitimidade dos direitos humanos depende, entre outras coisas, da 
aplicação não-discriminatória de suas normas. Como princípio normativo do direito 
internacional, a legitimidade da intervenção humanitária será prejudicada se per-
cebida como imposta seletivamente. (AGBAKWA, 2005, p.527, tradução nossa)113

Uma das críticas que pesa sobre a UNAMIR fundamenta-se na orientação de preferen-
cialmente proteger as tropas em lugar de tentar impedir a continuação do genocídio, como se 
as vidas dos ruandeses tivessem valor menor que a de seus soldados (HUMAN RIGHTS WA-
TCH, 1999). Padece de críticas, também, a Operação Turquesa proposta pelos franceses sob a 
alegação de se tratar de um dever de salvar vidas; todavia, era interesse dos franceses que os 
hutus, com os quais mantinham ligações políticas e comerciais de longa data, não fossem der-
rotados pela FPR (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). Assim, até a única iniciativa de socorro 
aos ruandeses não fica ao abrigo de especulações sobre se seu real móvel era o humanitário. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde fins de 1993 a ONU tinha conhecimento de que os ruandeses estavam “vivendo 
sobre um barril de pólvora”, no entanto, pouco fez para impedir o início do conflito.

112 Rwanda in 1994 laid bare the full horror of inaction. The United Nations (UN) Secretariat and some permanent 
members of the Security Council knew that officials connected to the then government were planning genocide; UN 
forces were present, though not in sufficient number at the outset; and credible strategies were available to prevent, or 
at least greatly mitigate, the slaughter which followed. But the Security Council refused to take the necessary action. 
That was a failure of international will – of civic courage – at the highest level. Its consequence was not merely a hu-
manitarian catastrophe for Rwanda: the genocide destabilized the entire Great Lakes region and continues to do so. In 
the aftermath, many African peoples concluded that, for all the rhetoric about the universality of human rights, some 
human lives end up mattering a great deal less to the international community than others.
113 […] the appeal and legitimacy of international human rights depend on, among other things, the non-discrimina-
tory application of its norms. As a normative principle of international law, the legitimacy of humanitarian interven-
tion is likely to be undermined if it is perceived as selectively enforced.
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Apesar da constatação de que a crise em Ruanda consistia ameaça à paz e segurança 
da região, conforme foi posteriormente classificada pelo próprio Conselho de Segurança, os 
membros do Conselho tardaram em deliberar uma solução. De início, evitou-se a própria 
denominação de genocídio porque esse rótulo acarretaria a obrigação de agir para cessar o 
crime.

A reação da ONU ao genocídio em Ruanda corrobora a conclusão de que as decisões 
para instituir intervenções humanitárias não são pautadas pelo multilateralismo. Como já 
mencionado, a atuação das tropas da ONU, que primavam pela proteção dos soldados belgas 
e não pela interrupção do massacre dos ruandeses, bem como os reais interesses franceses 
para apoiar o fim do conflito, coloca em pauta que a atuação dos países que prestaram socorro 
foi, em verdade, movida por interesses seus, e não interesse em salvar as vidas ruandesas.

Se fosse somente o escopo humanitário que provocasse a intervenção, logo que houvesse 
evidências que comprovassem a veracidade dos massacres, o processo para estabelecimento 
da intervenção seria iniciado. No entanto, o que aconteceu foi uma demonstração de que falta 
vontade aos países de levar socorro àqueles que pouco têm a lhes oferecer em troca.

Não se pode negar que um sistema de proteção às pessoas esteja em construção, no en-
tanto, ao menos nesse âmbito, ele ainda é insuficiente para sobrepor-se às considerações de 
interesse nacional. 
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CAPÍTULO XIII

ROBERT ALEXY E ARIANO SUASSUNA: A “JURISPRUDÊNCIA DOS VALO-
RES” ESTAMPADA EM “O AUTO DA COMPADECIDA”

ALEXANDER JOHN BONY 

VICTOR SALLES 

LUCAS LADISLAU FERREIRA 

ALANA CARLECH CORREIA 

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de artigo resultante dos estudos realizados na matéria Hermenêutica e Argu-
mentação Jurídica, do Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
em que coube aos autores analisar a jurisprudência dos valores de Robert Alexy.

O problema levantado foi encontrar em obras da literatura discursos que se coadunam 
com a teoria alexyana. A hipótese levantada é que a obra “O Auto da Compadecida”, de 
Ariano Suassuna, em seu trecho final, quando do julgamento dos personagens, utilizou-se de 
recursos condizentes com a jurisprudência dos valores. 

A pertinência do tema encontra-se no fato de que teorias jurídicas estão presentes no 
discurso, mesmo que não intencionalmente, o que pode bem ilustrar os argumentos do autor 
estudado. 

Como técnica, adotou-se a análise de conteúdo, pela qual se buscou trabalhos teóricos. 
Buscou-se, ainda, identificar as unidades de informação relevantes, com destaque de trechos 
tanto da obra de Robert Alexy, quanto de Ariano Suassuna, a fim de investigar e solucionar 
com o problema sugerido. 

Assim, o trabalho relatará, em primeiro momento, a jurisprudência dos valores. Em se-
gundo momento, analisará trechos importantes para a solução do problema na obra de Aria-
no Suassuna para, por fim, demonstrar a existência da teoria de Alexy dentro de “O Auto da 
Compadecida”.

2. A JURISPRUDÊNCIA DOS VALORES

2.1. CONTEXTO

Robert Alexy nasceu na Alemanha em 1945, onde graduou-se em Direito e se destacou 
como filósofo contemporâneo a partir de sua tese “Uma Teoria da Argumentação Jurídica” de 
1976 e “Teoria dos Direitos Fundamentais” de 1984 (ALEXY:2014).

Como representante da Escola da Jurisprudência dos Valores, Robert Alexy, filósofo con-
temporâneo, teve grande contribuição para o pós-positivismo.

Em “Teoria da Argumentação Jurídica”, sua tese de doutorado, Alexy estabelece como 
tema central a hipótese de uma fundamentação racional das decisões jurídicas, ou seja, a 
existência ou não da possibilidade de se determinar critérios passíveis de serem impostos ao 
discurso jurídico, em que existem questões valorativas em debate, de modo que esse discurso 
possa ser racional (ALEXY: 2008).
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Já em “Teoria dos Direitos Fundamentais”, Alexy elabora uma teoria geral dos princípios 
e direitos fundamentais presentes na constituição alemã e constrói, através da ponderação 
de princípios, uma resposta ao problema da época, o conflito aparente entre princípios cons-
titucionais (ALEXY: 2008). 

Segundo Natália Braga Ferreira, Alexy “aponta a ponderação como o pilar que permite 
não apenas resolver eventuais colisões de princípios, como também manter sua normativida-
de sem que sejam excluídos do ordenamento jurídico”. (FERREIRA: 2010, p. 118).

Desta feita, a aplicação desta teoria proporciona um ordenamento constitucional compos-
to não somente de regras, conforme assinala Ferreira:

Não é por outra razão que aprofundar seu pensamento constitui um imperativo 
para todos aqueles que pretendam conceber o ordenamento constitucional como algo 
mais que um rol exaustivo de regras. (FERREIRA: 2010, p. 118).

Segundo, Rafael Fonseca Ferreira, o período que ele chama de “pós-queda do Terceiro 
Reich” (FERREIRA: 2013, p. 92) foi permeado por uma ideologia antiliberal, de modo que 
esta influenciou diretamente a metodologia jurídica, fazendo com que o intérprete da lei se 
calcasse nos ideais nacional-socialistas. Desta feita, instaura-se um sistema positivista, em-
bora não estritamente legalista, mas para além da legalidade, em sentido estrito, de modo a 
preservar a ideologia nazista (FERREIRA: 2013, p.91).

Ainda segundo Rafael Fonseca Ferreira, este cenário propiciou o que ele classifica como 
vazio ético, vez que os valores orientadores do nazismo estavam incrustados na figura dos 
juízes, “que não apenas foram simpáticos a eles quando consolidados nas leis, mas também 
encarregaram de introduzi-los pela via interpretativa na legislação preexistente, inclusive, 
para contrariá-la.”(FERREIRA: 2013, p.92).

Impulsionada por Rardbruch (1999), surge a Escola da Jurisprudência dos Valores, como 
opção metodológica de interpretação do direito (FERREIRA: 2013, p. 92). Assim, a referida 
escola surge como oposição ao positivismo abjeto que vigorava no pós-guerra, tendo nos valo-
res externos às leis a ideia de justiça, que deveria ser alcançada na aplicação da lei.

2.2. ARGUMENTOS DE ALEXY

Apoiada na diferenciação da norma entre regras e princípios, a escola da jurisprudência 
dos valores surge como oposição ao positivismo e traz uma nova forma de se interpretar e 
aplicar o direito.

Segundo o filósofo Robert Alexy, normas se dividem entre regras e princípios, havendo 
três teses para tal dicotomia, conforme elucida Natália Braga Ferreira:

A primeira alega a impossibilidade de divisão das normas em classes de regras 
e princípios, devido a pluralidade existente. Já a segunda é sustentada pelos que 
consideram que pode haver uma distinção relevante entre regras e princípios, mas 
que essa distinção é meramente de grau. Por fim, a terceira afirma que as normas 
podem dividir-se em regras e princípios, porém a diferença não é meramente gradu-
al, mas também qualitativa (FERREIRA: 2010, p.118-119).

Para Alexy, tendo em vista o critério qualitativo, a terceira tese é a mais adequada para 
traçar, de maneira segura, as diferenças entre as regras e os princípios.
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Ainda segundo o autor alemão, os princípios devem ser atendidos, em maior ou menor 
grau, mas nunca negligenciados, de modo que as regras, quando aplicadas, atinjam um fim 
determinado pelos princípios. Desta feita, trata os princípios como mandados de otimização, 
enquanto as regras como mandados definitivos.

Assim, a diferença qualitativa se faz perceber, conforme argumenta Alexy:

Princípios são, por  conseguinte, mandados de otimização, que são caracterizados 
por poderem ser satisfeitos em  graus variados e pelo fato de que a medida devida 
de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicos é determinado pelos 
princípios e regras colidentes (ALEXY: 2008, p.90).

Regras, enquanto mandados definitivos, devem ser cumpridas em sua integridade, des-
de que sejam válidas. Desta forma entram em conflito quando sua aplicação é possível no 
mesmo caso concreto, de modo que produzam resultados contraditórios. Em consequência, 
não importa a forma como sejam fundamentados, não é possível que dois juízos concretos de 
dever-ser contraditórios entre si sejam válidos. (ALEXY: 2008, p. 92). 

À priori, deve-se buscar inserir uma cláusula de exceção em uma das regras em conflito, 
de modo que seja afastada a sua aplicação em um dado caso concreto. Entretanto, caso a 
cláusula de exceção não seja suficiente para suprir a contradição entre regras, pelo menos 
uma delas deve ser excluída do sistema jurídico, conforme adverte Alexy:

[...] se constata a aplicabilidade de duas regras com consequências jurídicas concre-
tas contraditórias entre si, e essa contradição não pode ser eliminada por meio da 
introdução de uma cláusula de exceção, então pelo menos uma das regras deve ser 
declarada inválida. (ALEXY: 2008, p.92)

No caso dos princípios, entretanto, verifica-se que estes aceitam ser observados em graus 
variados. Desta feita, quando em conflito aparente de princípios, utilizar-se-á o sopesamento 
para que um dos princípios seja utilizado em detrimento do outro sem, entretanto, propiciar 
sua exclusão do ordenamento jurídico. Ora, conforme dito anteriormente, os princípios, en-
quanto mandados de otimização, aceitam ser satisfeitos em maior ou menor medida. Sem 
embargos, através do sopesamento, um princípio será aplicado em maior grau que outro, 
quando verificado um conflito aparente, mas, frise-se, sem que um dos princípios seja inva-
lidado.

Lado outro, para a aplicação dos princípios, necessário se faz lançar mão do juízo da pro-
porcionalidade, conforme ensina Guilherme Guimarães Ludwig, “o manejar com princípios 
reclama o recurso à máxima da proporcionalidade.” (LUDWIG: 2011), sendo ela composta por 
três submáximas, quais sejam a da adequação, a da necessidade e a da proporcionalidade em 
sentido estrito.

Quanto à máxima da adequação, podemos dizer que consiste na exclusão de meios de 
aplicação de princípios que prejudiquem outros princípios, sem que promovam a realização 
daquele ao qual o meio deve atender, conforme explica Ferreira:

Em relação ao princípio da idoneidade ou adequação, o autor explica que ele exclui a 
utilização de meios que, visando à realização de um princípio, acabem prejudicando 
outro, sem, no entanto, fomentar o princípio ao qual eles devam servir. (FERREIRA: 
2010, p.127).
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Em contrapartida, a máxima da necessidade diz respeito à interferência do meio escolhi-
do em um dado princípio. Em outras palavras, pela máxima da necessidade, o meio escolhido 
para promoção de um dado princípio deve ser o menos gravoso para os demais.

Desta feita, se, aplicando-se a máxima da adequação, chegarmos a dois meios possíveis 
para realização de um dado princípio, utilizar-se-á, através da máxima da necessidade, aque-
le que menos afete, de forma negativa, os demais princípios.

Por fim temos a proporcionalidade em sentido estrito, conforme Ferreira, “consiste na 
ponderação entre as vantagens e os prejuízos causados pela adoção de uma determinada 
medida. Segundo Alexy, esse princípio identifica-se com a ponderação.” (FERREIRA: 2010, 
p.128).

Assim, a máxima da proporcionalidade em sentido estrito tem como papel a ponderação 
na aplicação ou não de determinado princípio em detrimento de outro, de forma que no juízo 
de proporcionalidade, haja a mensuração dos efeitos da promoção de um dado princípio.

Em conclusão, a aplicação da teoria de Alexy cria uma hierarquia entre os princípios a 
partir do caso concreto e os relativiza, criando assim a chamada regra de precedência condi-
cionada, conforme ensina Ferreira:

[...] quando um princípio limita a possibilidade jurídica de cumprimento do outro, 
deve-se, observadas as circunstâncias do caso concreto, estabelecer uma relação de 
precedência condicionada entre ambos, ou seja, devem ser indicadas as condições 
necessárias para que um princípio seja aplicado em detrimento de outro (FERREI-
RA: 2010, p. 125-126).

3. O AUTO DA COMPADECIDA

3.1. SINOPSE DA OBRA

O Auto da Compadecida foi escrito em 1955 por Ariano Suassuna que, a partir daí, pas-
sara a ser prestigiado perante o cenário nacional. Os leitores da obra, posteriormente trans-
formada em filme, logo se identificaram devido ao seu caráter popular e moderno que tinha 
como ferramenta a coloquialidade e o regionalismo nordestino brasileiro. A peça mistura a 
literatura popular nordestina com os autos medievais resultando em um texto marcado por 
humor e caráter moral.

O filme (ARRAES, 1999) se passa no sertão nordestino, região de baixa renda e devas-
tada pela seca. A trama revela-se cômica quando dois amigos, João Grilo e Chicó começam a 
trabalhar numa padaria e passam a se relacionar com o padeiro e sua mulher, Dora, conheci-
da infiel da região. Explorados pelos patrões, que lhes concedem tratamento inferior aos ani-
mais da casa, os dois, tentados pela irresistível ambição, vêem uma chance de ganhar alguns 
trocados quando a cadelinha de estimação da mulher morre e os dois organizam um enterro 
de luxo, em latim – o que vai criar um conflito no âmbito da Igreja, entre o padre e o bispo, 
assim como com o coronel, todos engabelados por João Grilo, na sua tentativa ‘’deslavada’’ de 
emendar o malfeito, sempre obtendo vantagens.

A situação se complica para João Grilo, quando ele tenta enganar o cangaceiro Severino, 
mas é morto pelo homem que trabalha para o cangaceiro, João Grilo então vai parar no tribu-
nal celeste e não aceita as acusações do diabo diante de Manuel (Cristo) e chama por Nossa 
Senhora (Compadecida). Com toda sua esperteza, consegue superar o diabo. 
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Vão para o purgatório: o bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e sua mulher; Severino e ‘’o 
cabra” vão para o céu; e João Grilo, graças à intervenção de Compadecida, volta à vida com a 
promessa de viver uma vida digna.

É interessante notar a palavra ‘’auto’’ empregada por Ariano Suassuna para compor 
o título da obra, pois tem-se que o autor procura demonstrar teatralmente uma passagem 
bíblica, que no caso do livro, faz uma representação da Nossa Senhora, que se compadece 
dos sofrimentos dos humanos e auxilia Jesus Cristo durante a reflexão de cada personagem, 
demonstrando os valores de cada indivíduo e as suas dificuldades vividas no sertão. Hênio 
Tavares (1974) esclarece que auto significa toda obra representativa e dramática de assunto 
religioso muito comum na idade média. Procede de ‘’actum’’- aito-auto. Este termo assume, 
hoje, um sentido geral se referindo a peças teatrais populares e, no meio jurídico, ganhou o 
seguinte significado:

AUTO. Na terminologia jurídica, em acepção genérica, significa toda solenidade, 
ou ação pública, executada ou promovida com o intuito de se cumprir um imperati-
vo legal, ou ordem emanada de autoridade constituída. [...] Mas, em acepção mais 
estrita, notadamente na linguagem forense, indica todo termo ou toda narração cir-
cunstanciada de qualquer diligência judicial ou administrativa, escrita por tabelião 
ou escrivão, e por estes autenticada, mostrando-se, assim, as várias peças ou assen-
tos de um processo, lavrados para prova, registro ou evidência de uma ocorrência 
(SILVA: 2004, 172).

3.2. TRECHOS SIGNIFICATIVOS DA OBRA

O primeiro trecho importante da obra demonstra a clara ironia expressa nas palavras do 
palhaço que afirma, mesmo na contramão do que demonstra o próprio núcleo da peça, em que 
os personagens são totalmente ao contrário do que pretende demonstrar o palhaço: 

[...] Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e refor-
mem suas vidas, se bem que eu tenho certeza de que todos os que estão aqui são 
uns verdadeiros santos, praticamente da virtude, do amor a Deus e ao próximo, sem 
maldade, sem mesquinhez, incapazes de julgar e de falar mal dos outros, generosos, 
sem avareza, ótimos p patrões, excelentes empregados, sóbrios, castos e pacientes 
(SUASSUNA: 1999, p.137).

Os próximos trechos escolhidos serão a base para demonstrar as atitudes de João Grilo 
que, com a sua esperteza e técnica de persuasão, levou várias pessoas ao erro, o que afinal 
serviu de munição ao Diabo para levá-lo ao inferno e depender de um forte compadecimento 
da Nossa Senhora: 

Esse era um cachorro inteligente. Antes de morrer, olhava para a torre da igreja 
toda vez que o sino batia. Nesses últimos tempos, já doente para morreu, botava uns 
olhos bem compridos para os lados daqui, latindo na maior tristeza. Até que meu pa-
trão entendeu, como a minha patroa, é claro, que ele queria ser abençoado e morrer 
como cristão. Mas nem assim ele sossegou. Foi preciso que o patrão prometesse que 
vinha encomendar a benção e que, no caso de ele morrer, teria um enterro em latim. 
Que em troca do enterro acrescentaria no testamento dele dez contos de réis para o 
padre e três para o sacristão (SUASSUNA: 1999, p. 63-64).

Cumpre mencionar também a chantagem de João Grilo feita ao Padre João, em que 
aquele, quando chamado de safado por este, diz que safadeza é enterrar cachorro em latim, 
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como se fosse cristão, para obter os benefícios de dez contos de rés para ajudar a igreja e que 
nem por isso Jõao Grilo o rotulou de safado (SUASSUNA: 1999). 

Como se não bastasse, João Grilo também apronta com o Bispo e sem titubear convence 
o Bispo a proceder ao enterro do cãozinho de seus patrões em Latim, argumentando que o ca-
chorro havia deixado um testamento com o desejo de deixar seis contos de réis para o Bispo, 
proposta esta que atentou o ilustre membro do clero (SUASSUNA: 1999). 

Não se pode esquecer também de uma das piores armações articuladas por João Grilo e 
Chicó, inexperiente que só, sempre embarcava nas peripécias de João Grilo, que conseguem 
vender para a mulher do padeiro, que acabara de perder seu cachorro, um gato que “desco-
me” dinheiro, enganando, assim, a senhora (SUASSUNA: 1999).

 Por fim, destaque para o último ato da peça, que ocorre no tribunal celestial após a morte 
de João Grilo pelo cangaceiro Severino de Aracaju. Impossível não pensar no "Auto da Barca 
do Inferno", de Gil Vicente, em que uma série de personagens é julgada por seus atos em 
terra e tem como juízes um anjo e um demônio (VICENTE, 2005). 

Neste trecho da história, João Grilo, graças à intervenção da Compadecida, volta à vida 
com a promessa de se portar direito, reencontrando-se com Chicó, que acabara de fazer uma 
promessa pela volta de seu amigo, comprometendo todo o dinheiro para Nossa Senhora (SU-
ASSUNA: 1999).

4. RECONHECIMENTO DA TEORIA DE ALEXY EM O AUTO DA COMPADECIDA 

A obra de Ariano Suassuna, intencionalmente ou não, tem grandes traços da obra de 
Alexy, em especial, a Jurisprudência dos valores, levando-se em conta o atual modelo consti-
tucional e hermenêutico-constitucional. 

A superação do positivismo em sentido estrito é evidente e explícita na própria Constitui-
ção brasileira de 1988, que já traz, em seu texto, princípios que devem nortear o intérprete 
da lei e que podem ser relativizados para esse mesmo objetivo hermenêutico. E é essa análise 
principiológica que é tratada no livro, em seus momentos finais.

João Grilo, personagem principal da obra de Suassuna, durante diversos momentos age 
de forma desleal e egoísta, e isso influencia de forma fervorosa no momento de seu julgamen-
to. Entretanto, é necessário que se faça menção a alguns princípios previamente para criar 
a o elo entre as obras.

Destarte, o princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, bom senso e que 
parece ser o norteamento moral, se é que assim podemos tratar, da jurisprudência de valores 
de Alexy. Embora não seja tratada por esse específico princípio, este parece ser o que balan-
ceia o quantum um princípio deve ser aplicado ou suprimido, já que trata expressamente do 
afastamento da regra de “tudo ou nada”, conforme já ponderado alhures.

Outro princípio, que será fruto de objeto da análise entre as obras, é o princípio da dig-
nidade da pessoa humana. Este princípio, que emerge da teoria de Immanuel Kan (2004), 
sendo solidificado na contemporaneidade, incorpora um valor moral e espiritual inerente a 
cada pessoa, sendo tal princípio a máxima do estado democrático de Direito, também estam-
pado na Constituição brasileira de 1988. A nenhuma pessoa pode ser negada este princípio 
e este é outro princípio que será responsável pela relativização e ponderação no julgamento 
de João Grilo.



COLETÂNEA DE ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Página 186

A relação entre as obras de Suassuna e Alexy se desenvolve, efetivamente, na parte final 
do livro, que é onde ocorre o julgamento das pessoas que estão aguardando para tomarem um 
caminho pós-vida, seja o céu, seja o inferno. 

Quando chega a vez de João Grilo responder pelos fatos, considerados sancionáveis pe-
rante o juiz divino, o promotor - o Diabo - tenta convencer o juiz, valendo-se de uma interpre-
tação positivista baseada puramente em regras. O diabo fixa sua argumentação na idéia do 
ser e dever-ser apresentada por Hans Kelsen (2006), o silogismo lógico de verificação da regra 
e sua infração diante das atitudes de João Grilo na Terra. 

Ora, como João Grilo havia praticado condutas sancionáveis com a pena de ir para o 
inferno, ele deveria ir, pois a lei assim determina. 

No entanto, o personagem principal da referida obra chama por sua “advogada”, no caso, 
Nossa Senhora, ou a mãe dos Nordestinos, como João Grilo afirma (SUASSUNA: 1999).

Com a chegada de Nossa Senhora, esta impõe um discurso baseado em princípios, a 
fim de fundamentar a defesa de João Grilo. Ela fundamenta seu pleito com os princípios da 
razoabilidade e dignidade da pessoa humana, visando criar uma relativização da regra, rom-
pendo com o silogismo lógico aplicado pelo Diabo. 

Quando Nossa Senhora rompe a máxima positivista, afirmando que seu “cliente” deveria 
ser absolvido pela relativização da regra e aplicação dos princípios, pois que estes devem nor-
tear as regras e sua interpretação, e não o contrário, faz uso dos postulados de Alexy. 

A possibilidade de flexibilização da norma é o ponto máximo de encontro do livro de Su-
assuna com a obra de Alexy. O Diabo que investiu seu discurso na condenação via positivista, 
valendo-se das idéias de Kelsen, foi contestado pela corrente Alexyana de Nossa Senhora, 
que buscava entender a realidade fatídica num contexto amplo, e não apenas se alicerçar em 
um silogismo ineficiente e insuficiente para o novo entendimento do Direito.

Em sede de defesa, Nossa Senhora afirma que João Grilo sempre foi pessoa pobre e que 
suas ações, em sua maioria, serviam para se beneficiar em cima de outras pessoas, sendo 
esta sua forma para sobreviver. Portanto, não seria razoável que ele fosse punido por estes 
fatos, já que as circunstâncias devem ser avaliadas para que os fatos se tornem efetivamente 
passíveis de punição. 

A dignidade de João não podia ser descartada, o mesmo, não tinha o que comer, portan-
to, seu comportamento é amparado, principalmente, pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana que, nesse caso específico, foi espécie do princípio da razoabilidade, que serviu como 
gênero. A idéia de Alexy foi consagrada, implicitamente, no julgamento, que foi exposta por 
meio de visão mais ampla e pessoal do Direito por parte do julgador, Deus, que não se ateu 
apenas aos fatos, mas também às circunstâncias que devem ser avaliadas para que haja uma 
condenação ou absolvição, decidindo por relativizar a regra. 

O julgador aplicou uma “medida alternativa”, que seria a volta à vida para João Grilo, 
para que este tivesse outra chance de tentar ser honesto. Esta medida aplicada, que diverge 
da regra positivada, mas coaduna-se com os objetivos principiológicos, ilustra a superação do 
dogma puramente positivista e trabalha com o direito operando de forma a levar em conta 
valores através de princípios, que é a base dos ensinamentos doutrinados na “Jurisprudência 
dos Valores” de Robert Alexy.
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5. CONCLUSÃO

A jurisprudência dos valores considera que a norma jurídica pode se externar por meio 
de uma regra ou de um princípio, sendo a diferença principal entre os dois o grau de otimi-
zação, já que o princípio permite maior flexibilização da norma, ao passo que a regra tem 
contornos mais rígidos.

Tal Escola rompe com o positivismo legalista, entendendo que o fato de uma regra ter 
sido descumprida não significa, necessariamente, o descumprimento do ordenamento jurídi-
co, eis que este pode abarcar princípios que, diante daquele caso concreto, podem amparar 
determinada atitude. 

Por isso falar-se em jurisprudência dos valores, já que entende que o Direito abrange 
valores que estão além do texto legal positivado, capazes de também legitimar a atuação do 
homem. 

Exemplifica-se essa afirmação com a parte final de o Auto da Compadecida, em que, a 
fim de justificar as suas atitudes que contrariam as regras da Igreja no que diz respeito ao 
julgamento no reino dos Céus, o personagem João Grilo evoca, como defesa, valores que são 
apontados por Nossa Senhora como justificadores de seus atos: dignidade da pessoa humana 
e razoabilidade. 

Desse modo, ao sentenciar o personagem, ao invés de aplicar a sanção prevista para o 
descumprimento da regra, em razão dos valores considerados, lhe é dada uma pena diferente 
da prevista pelo silogismo lógico, contrariando o legalismo estrito, porém, coadunando-se aos 
valores que orientam o mundo. 
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CAPÍTULO XIV

A PROTEÇÃO JURÍDICA ESPECIAL AOS PORTADORES DE DOENÇAS 
GRAVES SOB A PERSPECTIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO: ANÁLISE DA 

SÚMULA N. 443 DO TST À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

DÉBORA CAROLINE PEREIRA CHAVES 

ISABELLE TEOBALDO DE CARVALHO 

1. INTRODUÇÃO

A discriminação, desde sempre, é fenômeno muito comum na vida em sociedade, e infe-
lizmente repercute e espraia efeitos também nas relações de trabalho, em especial quando se 
trata de trabalhador portador de alguma doença.

Por esta razão, o Tribunal Superior do Trabalho – TST - editou a Súmula n. 443 após rei-
terados pleitos perante o Poder Judiciário Trabalhista relativos a discriminação de trabalha-
dores portadores de doenças graves e/ou que causam estigmas, tais como vírus HIV e AIDS, 
Hepatite C, esquizofrenia, cardiopatias graves, dentre outras, como forma de dar resposta 
protetiva ao trabalhador dispensado arbitrariamente do trabalho, garantindo-lhe direitos 
referentes à reintegração ao emprego ou indenização substitutiva, diante do reconhecimento 
presumido da ilicitude do ato praticado pelo empregador.

Por isso, justifica-se o presente estudo. Diante das mudanças sociais e da constante evo-
lução do Direito, necessário o estudo dos motivos que levaram o TST a editar a referida sú-
mula, analisando-a segundo os princípios jurídicos norteadores da proteção ao trabalhador 
nas relações laborais, base do ordenamento jurídico vigente, a saber, a dignidade da pessoa 
humana e a igualdade, partindo-se da perspectiva do neoconstitucionalismo.

Ademais, almeja-se demonstrar ao leitor que a proteção jurídica especial atribuída aos 
trabalhadores portadores de doenças graves e estigmatizantes, por meio da inversão do ônus 
da prova e da presunção juris tantum da dispensa como discriminatória, é importante ins-
trumento para a concretização dos direitos fundamentais do homem durante o processo; da 
harmonia na sociedade; da justiça social e do bem comum, a partir do momento em que se 
busca disseminar a todas as pessoas, inclusive no local de trabalho, a necessidade do respeito 
às particularidades, à intimidade e à dignidade de cada indivíduo, independentemente das 
situações que lhe afetam.

2. O DIREITO DO TRABALHO NA PERSPECTIVA NEOCONSTITUCIONALISTA

Desde os idos de 1951, nos áureos tempos que seguiam à metade do séc. XX, o Direito 
Constitucional tem passado por constantes mudanças relacionadas, principalmente, ao modo 
de interpretar, compreender e aplicar suas regras e normas. Em razão disso, todo o orde-
namento jurídico passou a receber influências diretas acerca da nova tratativa das normas 
constitucionais, uma vez que a Constituição, ao advento da Carta de 1988 - CRFB/88 -, passa 
a ser base, vértice e fundamento do Estado brasileiro. Isto porque

Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX foi a atri-
buição à norma constitucional do status de norma jurídica. [...] Superou-se, assim, o 
modelo que vigorou na Europa até meados do século passado, no qual a Constituição 
era vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação dos Po-
deres Públicos. A concretização de suas propostas ficava invariavelmente condicio-
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nada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do adminis-
trador. Ao Judiciário não se reconhecia qualquer papel relevante na realização do 
conteúdo da Constituição. Com a reconstitucionalização que sobreveio à 2ª. Guerra 
Mundial, este quadro começou a ser alterado. [...] Atualmente, passou a ser premis-
sa do estudo da Constituição o reconhecimento de sua força normativa, do caráter 
vinculativo e obrigatório de suas disposições. Vale dizer: as normas constitucionais 
são dotadas de imperatividade, que é atributo de todas as normas jurídicas, e sua 
inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação, de cumprimento 
forçado. [...] Coube à Constituição de 1988, bem como à doutrina e à jurisprudência 
que se produziram a partir de sua promulgação, o mérito elevado de romper com a 
posição mais retrógrada. (BARROSO, 2015, p. 7-8). 

Nota-se, portanto, que este novo contexto jurídico, político, filosófico e social que circunda 
o modo de compreender o Estado e a Constituição; de interpretar e aplicar suas normas e 
que, agora, mais do que em qualquer outro tempo, se preocupam sobremaneira com a tutela 
à pessoa humana, a fim de garantir-lhe a efetividade de um bloco de direitos humanos e fun-
damentais que constroem a teia da dignidade que se deve atribuir a qualquer ser humano, 
caracteriza-se no que se tem compreendido como novo constitucionalismo ou neoconstitucio-
nalismo, cenário este que fundamentará todas as discussões referentes ao Direito do Traba-
lho e à Súmula n. 443 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a partir de então.

2.1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O NEOCONSTITUCIONALISMO

Precipuamente, mister trazer à discussão algumas características pontuais acerca do 
neoconstitucionalismo para melhor compreensão das discussões que serão levantadas adian-
te sobre a atuação do Judiciário Trabalhista na feitura do enunciado n. 443 do TST, sem, 
contudo, a pretensão de exaurir a matéria, mas apenas para elucidar pontos essenciais para 
a tratativa da temática proposta.

Cumpre-se iniciar as considerações pelos novos objetivos do Estado: além de garantir 
direitos em seu texto constitucional, o Estado passa a se preocupar com os modos de tornar 
tais garantias e direitos aplicáveis e efetivos na esfera prática, não reduzindo direitos apenas 
à seara do abstrato, permitindo o surgimento e criação de outros métodos capazes de atribuir 
concretude e eficácia às suas normas, tais como maior (e legítima) atuação jurisdicional (para 
a garantia da efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana), sempre pautada 
na fundamentação de suas decisões; a reaproximação da moral e da ética com as questões 
jurídicas; além, outrossim, de uma hermenêutica mais aberta, menos subsuntiva, em que os 
princípios passam a ter caráter obrigatório, vinculante, determinando que todas as regras 
não sejam elaboradas ou aplicadas em sentido contrário aos seus. Neste último método, o 
magistrado passa a ter atuação essencial para a (re)construção do Direito posto, uma vez que

Com o avanço do direito constitucional, as premissas ideológicas sobre as quais se 
erigiu o sistema de interpretação tradicional deixaram de ser integralmente satis-
fatórias. Assim: (i) quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos proble-
mas jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo. Mui-
tas vezes só é possível produzir a resposta constitucionalmente adequada à luz do 
problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente; (ii) quanto ao papel do juiz, 
já não lhe caberá apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar 
a solução contida no enunciado normativo. O intérprete torna-se co-participante 
do processo de criação do Direito, completando o trabalho do legislador, ao fazer 
valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções 
possíveis. Estas transformações noticiadas acima, tanto em relação à norma quanto 
ao intérprete, são ilustradas de maneira eloqüente pelas diferentes categorias com 
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as quais trabalha a nova interpretação. Dentre elas incluem-se as cláusulas gerais, 
os princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a argumentação 
(BARROSO, 2005, p. 12).

Portanto, o que se percebe é que a Constituição passa a ser o centro do ordenamento jurí-
dico, irradiando efeitos em todas as searas e ramos do Direito, tomando para si imensa força 
normativa capaz de concretizar as previsões dispostas em seu texto. 

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si – com 
a sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar 
todos os demais ramos do Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores 
como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e 
apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagra-
dos. Como antes já assinalado, a constitucionalização do direito infraconstitucional 
não tem como sua principal marca a inclusão na Lei Maior de normas próprias de 
outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica 
constitucional (BARROSO, 2005, p. 27).

Com isso, toda e qualquer norma de caráter infraconstitucional deve ser interpretada e 
aplicada segundo o que normatiza a Constituição, sob pena de ser declarada a sua inconsti-
tucionalidade.

2.2. AS INTERFERÊNCIAS DO NOVO CONSTITUCIONALISMO NA ESFERA JUS-
LABORAL

Precipuamente, ao Direito do Trabalho cumpre a missão de diminuir as desigualdades 
presentes nas relações de trabalho para que se (re)estabeleça equilíbrio entre as partes desta 
relação jurídica, especialmente no que tange ao trabalhador, considerado como o vulnerável 
- razão pela qual o ordenamento jurídico lhe atribui maior proteção. Quando esta “missão” é 
cumprida, torna-se efetivo o disposto no art. 1º, III e IV c/c art. 3º, III da CRFB/88, em que se 
constituem como fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito, respectivamen-
te, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a redução das desigualda-
des sociais e regionais.

E quando a questão envolve a seara trabalhista, em que os Direitos Sociais do traba-
lhador são tratados pela Constituição de 1988 como Direitos e Garantias Fundamentais da 
Pessoa Humana (Título II, Capítulo II), não há como não remeter os Direitos trabalhistas à 
atuação do Judiciário, por meio da edição de súmulas e orientações jurisprudenciais emana-
das do Tribunal Superior do Trabalho.

Essa atuação mais proativa do Judiciário trabalhista caracteriza nitidamente uma das 
vertentes desse novo constitucionalismo, a partir do momento em que, se analisados com 
maior acuidade os precedentes e os enunciados editados pelo Tribunal Superior, e também 
pelos Tribunais Regionais -TRT-, notar-se-á que nos fundamentos das decisões o sentido é, 
na maioria das vezes ,  o mesmo: garantir a efetividade dos direitos fundamentais do traba-
lhador enquanto pessoa detentora de dignidade, em especial quando da omissão ou lacuna 
legislativa decorre a violação ao direito. 

Cediço, portanto, o relevante papel do Judiciário para que se faça operar e realizar, no 
mundo prático, os direitos e garantias previstos no mundo abstrato das normas. Mas para 
tais fins, o Direito necessita acompanhar as mudanças da realidade social, pois, como ciên-
cia social que é, tem a função de reger as relações humanas quando as situações envolvidas 
possam repercutir na esfera jurídica. Em outros termos, não basta fazer previsões abstratas, 
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necessita-se, igualmente, garantir meios para se colocar em prática os direitos previstos no 
ordenamento jurídico. Caso contrário, os princípios, as regras e demais institutos não passa-
rão de letra morta, já que padecem de efetividade.

Desta feita, partindo de tais pressupostos, desenvolver-se-á o estudo pormenorizado da 
Súmula n. 443 do TST e sua conexão com o novo contexto constitucional vigente.

3. ASPECTOS GERAIS DA SÚMULA N. 443 DO TST E DA VEDAÇÃO À DISCRIMI-
NAÇÃO E DISPENSA ARBITRÁRIA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Inicialmente, analisa-se o significado genérico da palavra discriminação, que constitui 
“ato ou efeito de discriminar; tratamento preconceituoso dado a certas categorias sociais e 
raciais”. (FERREIRA, 2001, p. 239).

De forma mais ampla, Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns (2010) alega ser a discrimi-
nação uma exclusão em que se nega a cidadania e a própria democracia. Portanto, o ato de 
discriminar possuiria dois elementos estruturantes: “o elemento subjetivo, que relaciona-se 
à intenção de discriminar. E o elemento objetivo, que caracteriza-se pela preferência efetiva 
por alguém em detrimento de outro ‘sem causa justificada’, em especial por ‘motivo eviden-
ciado’”. (GUNTHER, 2013, p. 115).

Em outra esteira, a tratativa jurídica do termo encontra maior atenção nos instrumentos 
internacionais que versam sobre a condição humana e as relações de trabalho, tais como na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. II e VII), na Convenção 111 da OIT (art. 
2º) e na Recomendação n. 200 da OIT (art.s 3º, 9º, 10 e 11).

Já a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como forma de proibir atos 
discriminatórios, trouxe em seu texto dispositivos que vedam a referida prática, haja vista 
os seus efeitos e impactos negativos causados à vida da pessoa discriminada e à vida em 
sociedade.

Observando-se, então, os inúmeros instrumentos normativos que versam sobre o tema, 
tem-se que o “combate à discriminação é uma das mais importantes áreas de avanço do di-
reito característico das modernas democracias ocidentais. [...] também o direito do trabalho 
tem absorvido essa moderna vertente de evolução da cultura e práticas jurídicas”, sendo que 
no Brasil, especialmente, “essa absorção ampliou-se, de modo significativo, apenas após o 
advento da mais democrática carta de direitos já insculpida na história política do país, a 
Constituição da República de 1988”. (DELGADO, 2010, p. 108).

Nesse sentido, o Direito atua com regras positivas e negativas. As positivas são aquelas 
que trazem alguma vantagem jurídica a favor do seu titular, e as negativas são aquelas que 
vedam a prática de alguma conduta que agride o patrimônio material e moral da pessoa, 
sendo a discriminação uma das regras negativas mais importantes e enfáticas do texto cons-
titucional. (DELGADO, 2010).

Assim, um dos artigos basilares da Constituição que veda a prática discriminatória de 
forma geral é o art. 5º, caput, que consagra o princípio da isonomia, ao prever que “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 [...]”. Acerca disto, tem-se que 

A expressão todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
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enuncia um dever ético-jurídico de respeito ao outro. Esse dever – base da digni-
dade da pessoa humana – se materializa juridicamente através dos mandamentos 
constitucionais de não-discriminação, de tolerância, de respeito às diferenças e de 
combate ao preconceito e ao racismo. (MARMELSTEIN, 2008, p. 79). 

Urge destacar, todavia, que existem discriminações permitidas e proibidas no ordena-
mento jurídico vigente. Nesse ponto, vale mencionar a máxima de que “todos são iguais pe-
rante a lei na medida de suas desigualdades”, e é por esta razão que existem algumas discri-
minações admitidas, cujo escopo primevo é o de justamente se alcançar a igualdade.

Nessa toada, o artigo 5º, caput, da CRFB/88 trata da chamada igualdade formal, assim 
entendida como 

[...] a igualdade perante a lei, com a preocupação e o comando legal do tratamento 
igualitário sem aferições sobre qualidades ou atributos pessoais e explícitos dos des-
tinatários da norma. A igualdade formal resulta da perspectiva política do Estado 
de Direito, que é fundado na lei, no sentido da lei igual para todos. Assim, todos são 
iguais perante a lei como forma de garantia dos direitos fundamentais estabelecidos 
por este Estado legal (SILVA, 2013, p. 1).

Contudo, o referido artigo deve ser interpretado substancialmente e não somente em sua 
literalidade, para que seja verificado, em cada caso concreto, se há de ocorrer ou não trata-
mento diferenciado a determinadas pessoas ou grupos. Desta forma, o tratamento desigual 
apenas deverá ser concedido àqueles que se encontram em situação e condição distinta em 
relação aos demais.

Portanto, necessário é que se busque a igualdade substancial ou material, pois

Por algum tempo a igualdade perante a lei foi identificada como a garantia da con-
cretização da liberdade, de modo que bastaria a simples inclusão da igualdade no rol 
dos direitos fundamentais para tê-la como efetivamente assegurada. Nesses moldes, 
a igualdade, em termos concretos, não passava de mera ficção, uma vez que se resu-
mia e se satisfazia com a ideia de igualdade meramente formal. Assim, percebeu-se 
que o princípio da isonomia necessitava de instrumentos de promoção da igualdade 
social e jurídica, haja vista que a simples igualdade de direitos, por si só, mostrou-se 
insuficiente para tornar acessíveis aos desfavorecidos socialmente, as mesmas opor-
tunidades de que usufruíam os indivíduos socialmente privilegiados. Para alcançar 
a efetividade do princípio da igualdade, haveria que se considerar em sua opera-
cionalização, além de certas condições fáticas e econômicas, também certos com-
portamentos inevitáveis da convivência humana. Apenas proibir a discriminação 
não garantiria a igualdade efetiva. Daí surgiu o conceito de igualdade material ou 
substancial, que se desapegava da concepção formalista de igualdade, passando-se a 
considerar as desigualdades concretas existentes na sociedade, de maneira a tratar 
de modo dessemelhante situações desiguais. (SILVA, 2013, p. 1). 

Assim, a igualdade material prevista no art. 5º da CRFB/88 tem por finalidade conce-
der tratamento igual a todos, na medida de suas diversidades, pois desta maneira torna-se 
possível alcançar de forma efetiva a igualdade e a justiça social. Alexandre de Moraes traz 
argumentos relevantes sobre a temática e preconiza que

[...] o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, 
pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, 
é exigência tradicional do próprio conceito de justiça [...]. [...] A desigualdade na 
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lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um 
tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas 
possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista 
uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos 
genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efei-
tos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma razoável relação 
de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre 
em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. (MO-
RAES, 2009, p. 36 e 37)

Sendo assim, a própria súmula n. 443 do TST é exemplo de discriminação jurídica per-
mitida, no momento que prevê tratamento diferenciado para determinadas pessoas que se 
encontram em circunstâncias distintas das demais, e que por isso necessitam de norma dife-
renciada como forma de tutelar seus direitos fundamentais e as igualar perante a sociedade, 
buscando a concretude do direito posto.

Ademais, a Constituição trouxe diversos outros dispositivos específicos que vedam igual-
mente a prática discriminatória, a começar pelo preâmbulo que “faz menção a uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos. O art. 3º, inc. IV inclui como objetivo da República 
Federativa do Brasil ‘a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".(MARMELSTEIN, 2008, p. 79).

Acompanhando os preceitos constitucionais, o ordenamento justrabalhista também pas-
sou a contar com leis e dispositivos que protegem o trabalhador contra a discriminação no 
trabalho - situação esta que se vier a ocorrer afeta sobremaneira o ânimo e a saúde psico-
lógica do obreiro, que se encontra ali por necessidade, pois é através do seu trabalho que 
sustentará a si mesmo e à sua família.

Precipuamente, cita-se a Lei n. 9029/1995 que proíbe a exigência de atestados de gra-
videz, de esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de 
permanência da relação jurídica de trabalho. A referida lei atua em dois momentos distintos: 
o primeiro refere-se ao pré-contrato, ou seja, quando o trabalhador ainda está à procura do 
emprego. Já o segundo momento se relaciona à fase contratual, em que existe faticamente 
vínculo jurídico entre as partes. (VIANA e PIMENTA, 2010).

Lado outro, infere-se que a legislação supracitada não inclui como ato discriminatório 
a dispensa de trabalhador em razão de seu estado de saúde, sendo a matéria por enquanto 
abordada pela súmula n. 443 do TST que dispõe114:

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE 
DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO 
- Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Presume-se discriminató-
ria a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que 
suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegra-
ção no emprego.

Desta forma, diante da inércia do legislador ao criar lei específica sobre a dispensa arbi-
trária e sem justa causa, conforme determina o art. 7º, I da CRFB/88, o TST buscou expressar 
através desta súmula (ressalte-se, sem regulamentar o referido dispositivo constitucional) a 

114 De qualquer forma, ainda que infelizmente “deixado de lado”, encontra-se em tramitação o importante projeto Lei 
n. 41/1999 que dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do vírus HIV.
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proteção ao empregado socialmente vulnerável, cujos fundamentos encontram-se sólidos e 
estruturados no princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade, pois tais princípios 
vedam tratamento degradante e diferenciado que possa trazer constrangimento ao empre-
gado (LAZZARIN e SIQUEIRA, 2012), estabelecendo que a dispensa em razão de doença 
presuma-se discriminatória, além de inverter o ônus da prova em benefício do trabalhador (e 
em desfavor do empregador), conforme se verá adiante.

Tal proteção exarada pelo C. TST leva em consideração, também, que a partir da nova 
hermenêutica constitucional dos direitos fundamentais à vida e trabalho dignos, à igual-
dade e ao valor social do trabalho, com vistas a se alcançar uma sociedade fraterna, justa e 
solidária, sem discriminações injustificadas de qualquer natureza, a “perspectiva neocons-
titucionalista ainda nos leva à compreensão de que a centralidade assumida pelos direitos 
fundamentais na Constituição exige interpretação diferenciada dos mesmos”, visto a neces-
sidade de que o “Direito seja também um instrumento a ser utilizado para a emancipação 
do homem, da pessoa humana. O fenômeno jurídico não pode se postar apenas a garantir e 
resguardar as posições dominantes de poder, antes deve servir para transformar a realida-
de”. (ROSSI, 2008, p. 3802).

A par disto, portanto, para análise minuciosa da súmula n. 443 do TST faz-se necessário 
compreender os preceitos do Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade da 
pessoa humana, motivo basilar que levou a mencionada súmula ser editada pelo TST.

O artigo 1º da CRFB/88 prevê como fundamentos da República Federativa do Brasil, 
dentre outros, a dignidade da pessoa humana (inc. III) e os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa (inc. IV). Para Alexandre de Moraes (2009) Estado Democrático de Direito é 
a exigência de ser aquele Estado regido por normas democráticas, com eleições livres e peri-
ódicas pelo povo, devendo ser respeitadas as autoridades, bem como os direitos e garantias 
fundamentais. Portanto, os fundamentos da República nada mais são do que fortes e impor-
tantes alicerces que devem ser observados em todo o texto constitucional.

Nesse diapasão, importante destacar que o fundamento da dignidade da pessoa huma-
na, “concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente à personalidade 
humana”, tratando-se a dignidade de um “valor espiritual e moral próprio de cada pessoa”. 
Desse modo, o referido princípio precede a qualquer ordenamento jurídico e sua força deve 
ser o vértice de todo o sistema de leis, normas e regras. (MORAES, 2009, p. 21). Logo, todos 
os indivíduos possuem direito à dignidade, independentemente da situação que vivenciam.

Em sendo assim, pode-se afirmar que a proteção e a garantia à dignidade humana é im-
posta como tarefa ao Estado, fazendo com que o mesmo guie suas ações de acordo com este 
princípio. Desse modo, o Estado deve propiciar meios que permitam ao indivíduo usufruir 
plenamente de sua dignidade. (SARLET, 2004).

Por esta razão é que se deve ressaltar que embora o empregador tenha o direito de 
dispensar seus trabalhadores sem quaisquer justificativas (por força da autorização da dis-
pensa imotivada, por deter o poder de resilição unilateral do contrato de trabalho e o poder 
diretivo), já que a vedação da dispensa arbitrária e sem justa causa ainda padece de regula-
mentação complementar, esta liberdade não é irrestrita e ilimitada, nem pode se sobrepor ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, em especial quando a circunstância fática envolve 
a dispensa de empregado portador de doença grave.

Logo, o empregador não poderá utilizar estes direitos para praticar atos discriminató-
rios, dispensando trabalhador única e simplesmente pelo fato de ser doente, sob pena de, 
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agora, sofrer os efeitos previstos na súmula n. 443. Nesse sentido, também entende Hugo 
Carlos Scheuermann ao asseverar ser

[...] certo que a Constituição confere ao empregador, como regra geral, o poder de 
despedir sem justa causa ou imotivadamente (art. 7º, I), porque ainda não houve 
edição de lei complementar para que a relação de emprego seja protegida contra a 
despedida arbitrária ou sem justa causa. Nada obstante, o poder de despedir sem 
justificar uma causa não autoriza todas as formas de rupturas. O empregador detém 
a prerrogativa de não justificar, mas não pode utilizar esse poder para praticar ato 
discriminatório, pois, se assim for, o ato jurídico é nulo de pleno direito. [...] chance-
lar a justificativa de que “não preciso justificar para despedir”, em detrimento de um 
exame mais acurado no próprio sentido da vontade de despedir, seria afrontar prin-
cípios constitucionais fundamentais, em especial no que diz respeito às garantias do 
direito à vida e ao trabalho e da dignidade da pessoa humana, além de desconside-
rar os objetivos fundamentais da nossa República que combate a todas as formas 
de discriminação (art. 3º, IV, da Constituição) (SCHEUERMANN, 2013, p. 225).

Por fim, corroboram com o entendimento alhures Márcio Túlio Viana e Raquel Betty de 
Castro Pimenta ao afirmarem precisamente que “somos livres para decidir se, quando, como 
e quem contratar. Mas é uma liberdade, digamos assim, vigiada, e em boa parte flexionada 
pelo legislador”. E continuam, dispondo que “de certo modo, é o que acontece com todas as 
liberdades. São sempre relativas, na medida em que se interagem com outras liberdades, ou 
mais propriamente com as liberdades dos outros”. (VIANA e PIMENTA, 2010, p. 136).

3.1 ABRANGÊNCIA DO TERMO “PORTADOR DE DOENÇA GRAVE OU ESTIGMA-
TIZANTE”

Ponto que suscita maior atenção é a abrangência que se deve dar à Súmula n. 443 do 
TST, no que tange à previsão do termo “empregado portador do vírus HIV ou de outra doença 
grave que suscite estigma ou preconceito”.

Se observados os precedentes da súmula, ter-se-á por doenças graves e estigmatizantes 
a AIDS e o vírus HIV, as neoplasias, as cardiopatias graves, a hepatite C e a esquizofrenia. 
No entanto, muitas outras doenças que instigam o preconceito, a discriminação e causam 
estigma na mesma ou até mesmo em maior proporção, não foram tratadas nos precedentes 
da súmula. Neste ponto, cabe a reflexão: apenas as doenças previstas nos precedentes são 
abrangidas pela súmula n. 443 do TST?

Segundo “análise objetiva dos precedentes que fundamentam a edição da Súmula, ape-
nas portadores de doenças previstas nos casos julgados” (CANÇADO, 2014, p. 1) podem se 
beneficiar dos efeitos da súmula n. 443. Contudo, a nosso ver, e com a devida venia, esse não 
deve ser o melhor entendimento. Defende-se neste estudo a aplicação abrangente da Súmula 
n. 443 a todos os portadores de doenças graves e que suscitam preconceito ou estigma, e não 
apenas naqueles casos previstos nos processos precedentes do enunciado em tela.

Isto porque, com abrangência ampla, haverá maior e mais concreta proteção ao trabalha-
dor, partindo-se da nova concepção do princípio da proteção, pois atualmente a percepção que 
se tem sobre a constitucionalização do Direito do Trabalho é a de que se “concebe a pessoa 
que trabalha não como mero trabalhador, mas como cidadão. Ao trabalhador, portanto, de-
vem ser garantidos não somente os direitos constitucionais de ordem trabalhista, mas todos 
os direitos fundamentais concedidos ao cidadão”. (PAGANI, 2013, p. 108).
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Em sendo assim, relevante a aplicação da proteção e dos efeitos previstos na Súmula n. 
443 do TST a todos os casos de doenças graves previstas, por exemplo, nas políticas de isen-
ções de imposto de renda estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, a saber: AIDS (Síndro-
me da Imunodeficiência Adquirida); alienação mental; cardiopatia grave; cegueira; contami-
nação por radiação; doença de Paget em estados avançados (osteíte deformante); doença de 
Parkinson; esclerose múltipla; espondiloartrose anquilosante; fibrose cística (mucoviscidose); 
hanseníase; nefropatia grave; hepatopatia grave (observação: nos casos de hepatopatia grave 
somente serão isentos os rendimentos auferidos a partir de 01/01/2005); neoplasia maligna; 
paralisia irreversível e incapacitante; tuberculose ativa. (RECEITA FEDERAL DO BRA-
SIL).115 

Além das doenças alhures, todas altamente estigmatizantes, defende-se a inclusão dos 
transexuais e transgêneros na proteção jurídica especial atribuída pela Súmula, já que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) compreende o transexualismo como doença psiquiá-
trica116. A extensão da proteção contra dispensa arbitrária e discriminatória, com a aplicação 
dos efeitos da Súmula n. 443 a esses trabalhadores, é forma de garantir-lhes o acesso digno 
ao trabalho, o respeito pelo próximo e a igualdade de oportunidades, já que como se sabe, os 
trabalhadores transgêneros e transexuais, em razão do preconceito enraizado na sociedade 
brasileira e o estigma que sua condição acarreta, são exemplos das maiores atrocidades e 
discriminações no ambiente de trabalho (tanto no mercado formal, quanto, e pior ainda, na 
informalidade), o que torna justa e necessária a extensão da tutela especial como forma de 
fazerem-se concretas as previsões constitucionais fundamentais ao ser humano durante o 
processo.

Salutar enfatizar, desse modo, que o “bem jurídico tutelado pelo Direito do Trabalho 
não é o trabalho, mas o homem que se utiliza de sua força de trabalho para alcançar a vida 
digna”. (PAGANI, 2013, p. 108). Tal assertiva nos leva à conclusão de que “o Direito do Tra-
balho não pode ser compreendido de forma minimalista, pois trata-se de um ramo jurídico 
democrático e plural, cujo centro de tutela deve abarcar o maior número de trabalhadores 
possível”. (PAGANI, 2013, p. 108).

Frise-se, por fim, que as previsões da Súmula em comento ilustram o que se entende por 
ativismo judicial positivo, caracterizando-se, segundo magistério de Luís Roberto Barroso em 
“um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e al-
cance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo 
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais 
sejam atendidas de maneira efetiva”. (BARROSO, 2005, p. 6). Tal propositura nos remonta 
à ideia de que o “ativismo judicial está associado a uma participação mais ampla e intensa 
do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 
espaço de atuação dos outros dois Poderes”. (BARROSO, 2005, p. 7).

115 Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/IsenDGraves.htm> Acesso em 21.06.2014.
116 A OMS entende o transexualismo como “um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo 
se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico 
e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão 
conforme quanto possível ao sexo desejado.” Assim, compreende-se na categoria de transtorno de identidade sexual, no 
grupo de transtornos da personalidade e do comportamento do adulto, e no capítulo de transtornos mentais e compor-
tamentais do Cadastro Internacional de Doenças (CID 10 F 64.0). Disponível em< http://cid10.bancodesaude.com.br/
cid-10-f/f640/transexualismo> Acesso em 21.06.2014.
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Em outros termos, tem-se que o “Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la 
valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, in-
clusive em face dos outros Poderes. Eventual atuação contramajoritária, nessas hipóteses, 
se dará a favor, e não contra a democracia”. Porém, o agir do Judiciário limita-se, e isso deve 
sempre ser ressaltado, pelas “fronteiras procedimentais e substantivas do Direito: racionali-
dade, motivação, correção e justiça”. (BARROSO, 2005, p. 19).

3.2 O REAL AVANÇO DA SÚMULA N. 443 DO TST: PRESUNÇÃO JURIS TANTUM 
DE DISCRIMINAÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO MÉTODOS DE ATRI-
BUIR EFETIVIDADE ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS DURANTE O PROCESSO

Salutar destacar, neste momento, que a vedação à discriminação já se encontra consoli-
dada em todo o sistema jurídico brasileiro, não exigindo a feitura de outras normas comple-
mentares.

O que se quer demonstrar com este estudo, porém, é que a Súmula n. 443 do TST não 
apenas prevê ser a dispensa de trabalhador doente discriminatória (como já o faz todo o 
sistema jurídico vigente), mas vai além, ao estabelecer a presunção juris tantum da discri-
minação, invertendo o dever da prova em desfavor do empregador. “Sendo assim, ao empre-
gador caberá comprovar que a dispensa não foi discriminatória, sob pena de ser condenado à 
reintegração”. (CANÇADO, 2014, p. 2).

Portanto, a defesa do empregador em processos deste cunho deve remontar-se ao art. 165 
da CLT, que determina não ser a dispensa arbitrária quando fundada em motivo disciplinar; 
técnico; econômico ou financeiro. Não se provando a licitude da dispensa, presumir-se-á dis-
criminatória a despedida do empregado, aplicando-se os efeitos de reintegração ao trabalho 
ou indenização substitutiva.

Quanto ao ônus da prova, mister enfatizar que

A CLT não prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Como mencionado, 
há um único artigo que trata do ônus da prova que é o 818, da CLT. Não obstante, no 
processo do trabalho tem grande pertinência a regra da inversão do ônus da prova, 
pois, muitas vezes o estado de hipossuficiência do empregado reclamante o impede 
de produzir comprovação e suas alegações em juízo, ou esta prova se torna exces-
sivamente onerosa, podendo inviabilizar a efetividade do próprio direito postulado. 
(SCHIAVI, 2007, p. 1002).

O que torna justa e necessária a inversão do dever probatório em desfavor do emprega-
dor, constante do mandamento sumular em análise.

Ademais, relevante ressaltar que o enunciado em comento não regulamenta o que se 
encontra estatuído no art. 7º, I da CRFB/88, que assim dispõe:

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melho-
ria de sua condição social: I - relação de emprego protegida contra despedida arbi-
trária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos. (BRASIL, 1988)

Entretanto, em razão de reiteradas violações aos direitos de trabalhadores, com dis-
pensas arbitrárias por motivo de doença ou situação estigmatizante, e diante da omissão e 
inércia do legislativo em regulamentar a vedação à despedida arbitrária e sem justa causa, o 
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TST editou a súmula com o escopo primevo de garantir o direito fundamental ao emprego, à 
dignidade humana, à intimidade e à vida privada, até que a regulamentação legal seja feita, 
assim como ocorreu com a súmula 331 do TST, que versa sobre a terceirização (ainda sem 
regulamentação legal).

Conclui-se, dessa maneira, que “não se deve descurar que é papel do Poder Judiciário no 
Estado Democrático proteger e conferir efetividade às normas constitucionais, através da in-
terpretação da Constituição, das leis e dos atos administrativos”. Para que tal finalidade seja 
alcançada, esse agir proativo do Judiciário necessitará decorrer, principalmente, de casos de 
“inobservância dos preceitos da Constituição, bem como de omissão total ou parcial do Exe-
cutivo ou do Legislativo”, estando determinantemente “legitimado a intervir para preservar 
a supremacia constitucional. Nesse caso, não há que se falar em ofensa ao princípio da se-
paração dos poderes ou excesso de judicialização” (MACHADO, 2011, p. 68), visto não haver 
previsão constitucional de que o princípio da separação das funções estatais tenha caráter de 
norma absoluta e imperativa sobre quaisquer outras. “Portanto, a intervenção do Judiciário 
manifesta-se como uma salvaguarda institucional, a fim de garantir a existência de um modo 
de vida capaz de respaldar os direitos fundamentais dos cidadãos”. (MACHADO, 2011, p. 68).

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto neste estudo, pôde-se perceber que o Direito do Trabalho, atra-
vés da edição da súmula n. 443 pela jurisdição trabalhista superior, leva e confirma ao obrei-
ro em circunstância de vulnerabilidade social a tutela aos direitos mais essenciais à vida 
humana, concretizando-os e efetivando-os durante o processo, retirando a proteção da seara 
puramente do abstrato e trazendo-a para o mundo fático, da realidade, pois não há perigo 
maior ao Estado Democrático de Direito que o de elaborar-se uma Constituição sem que exis-
tam propósitos, instrumentos jurídicos e medidas concretas voltadas ao seu cumprimento.

Isto porque nos dias atuais, sabe-se o quão difícil é ingressar no mercado de trabalho, e 
mais difícil ainda manter-se nele. E a situação se agrava ainda mais para aquele emprega-
do que possui doença grave, o que exige do ordenamento jurídico proteção especial a estes 
sujeitos como forma de garantir-lhes o pleno exercício de direitos fundamentais expressos 
na Constituição de 1988, operando-se a tão desejada justiça social, em especial para aqueles 
que necessitam dela em caráter de urgência e que precisam de uma resposta suficientemente 
capaz de tornar operantes e eficazes seus direitos e garantias. 
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CAPÍTULO XV

MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA: VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLÊNCIA E 
FRATERNIDADE

ALEXSANDRO PRATES BATISTA

JOÃO MARCOS CASTILHO MORATO

"UM IRMÃO PODE NÃO SER UM AMIGO, MAS UM AMIGO SEMPRE SERÁ UM 
IRMÃO”. BENJAMIM FRANKLIN

1. INTRODUÇÃO

 A vida em sociedade é marcada pela diversidade, nela convivem pessoas com diferentes 
credos, pontos de vistas e perspectivas de vida diferentes. Desta forma, pode-se afirmar que 
os conflitos são inerentes as relações intersubjetivas.

Áreas marcadas por altos níveis de vulnerabilidade social tendem a resolver os seus con-
flitos de forma violenta. A ausência do Estado e a extrema carência de acesso ao judiciário, 
cria um ambiente totalmente propício aos mais diversos tipos de crime, principalmente os 
contra a vida e os contra o patrimônio. 

Diante do acima exposto, torna-se extremamente necessário que sejam estabelecidas re-
flexões acerca de mecanismos que possam contribuir para a mudança de tal cenário. Dentre 
os principais, destaca-se a mediação comunitária, forma alternativa de resolução de conflitos 
que proporciona autonomia as partes litigantes para o tratamento do conflito, fortalecendo os 
vínculos das relações interpessoais, disseminando uma cultura de paz e consequentemente 
contribuindo para a diminuição de violência.

2. VULNERABILIDADE SOCIAL

Para que se possa compreender as contribuições da mediação comunitária no tocante à 
diminuição de violência em áreas marcadas pela vulnerabilidade social é necessário antes de 
tudo, que seja estabelecida uma definição sobre o que seja vulnerabilidade social.

Katzman (2005) define vulnerabilidade social como: 

Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza se bien la incluye. Esta 
última hace referencia a uma situación de carência efectiva y actual mientras que 
la vulnerabilidad trasciende esta condción proyectando a futuro la posibilidad de 
padeceria a partir de ciertas debilidades, que se constatan em el presente. (KATZ-
MAN, 2005, p. 04).  

A UNESCO - Organização das nações unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 
um estudo realizado em parceria com o BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento, que 
resultou no livro Juventude, violência e vulnerabilidade social na América latina: desafios 
para políticas públicas, define nele a vulnerabilidade social com sendo:

Resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou 
simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de 
oportunidades sociais econômicas culturais que provêm do Estado, do mercado e da 
sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o desem-
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penho e mobilidade social dos atores (VIGNOLI e FILGUEIRA, 2001 apud AMBRA-
MOVAY, 2002, p.13.) 

O desenvolvimento dos centros urbanos, aliado à falta de oportunidades no campo, gerou 
o que a maioria dos autores denomina de êxodo rural. Desta forma, várias pessoas migraram 
para as cidades em busca de melhores condições de vida, passando a viver ao redor dos cen-
tros urbanos, em situações de vida precárias, péssimas condições habitacionais, de saúde e 
educação. 

O Observatório das metrópoles considera o território vulnerável como 

(...) aqueles pedaços das metrópoles onde estão presentes os sinais de crise do regi-
me coletivo de gestão de risco associado à fragilização das famílias e das estruturas 
sociais no plano do bairro. Tal crise resulta por sua vez da segmentação produzida 
neste mercado pelas transformações sócio-produtivas engendradas pela nossa inser-
ção subordinada ao mercado à globalização, sobretudo a partir dos anos 90 do século 
XX (RELATÓRIO OBSERVATÓRIO, 2005, p.28)

Ressalta também que 

A noção de território vulnerável ganha um sentido mais concreto, na medida em que 
falamos de lugares concentradores de condições sociais sistematicamente reprodu-
toras das desigualdades e da pobreza por nele prevalecerem condições desfavoráveis 
ao acesso e uso de recursos (RELATÓRIO OBSERVATÓRIO, 2005, p. 58) 

 O acesso a recursos que possibilitam o desenvolvimento humano, em relação a  todos 
os aspectos, não ocorre de forma igualitária, homogênea. Ele é ditado pela hierarquia social. 
Aqueles que se encontram no topo dessa pirâmide, possuem acesso a recursos de excelente 
qualidade, por outro lado, aqueles indivíduos excluídos, seja pelo mercado de trabalho, pela 
escolaridade ou por questões históricas, possuem acesso a serviços de péssima qualidade, 
quando existem. 

O resultado desse quadro são áreas de verdadeira exclusão social, onde os conflitos so-
ciais são resolvidos de forma cada vez mais violentas, uma vez que a vulnerabilidade social 
proporciona o desenvolvimento de sentimentos de incerteza, de insegurança, de não-perten-
cimento a determinado grupo, de fragilidade dos atores.

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Maria que resul-
tou na publicação do artigo Violência e Vulnerabilidade Social: Um panorama da produção 
científica. 

(...) os artigos analisados apresentaram dados que identificam o Estado como gera-
dor de violência e vulnerabilidade quando apontam para uma ação do poder públi-
co, caracterizada pela opressão física e psíquica na tentativa de manter a ordem. 
Nessa perspectiva, as pesquisas revelam que os cidadãos, por encontrarem-se em 
condições sociais desfavoráveis de insegurança, buscam na ilegalidade uma forma 
de sobrevivência (BUDÓ M. L. D et al, 2010, p.16 )

 Este estudo também aponta 

 (...)a vulnerabilidade social como causa de violência, considerando o contexto social 
onde estão inseridos os sujeitos das pesquisas como determinante da vulnerabilida-
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de. Ainda é revelado em um dos estudos, que o gênero feminino e a raça negra não 
são fatores determinantes, mas favorecem o desencadeamento do  ato,(BUDÓ M. L. 
D et al, 2010, p.16).

3. O QUE É MEDIAÇÃO?

Segundo Lalande (1993) a palavra mediação advém do adjetivo inglês mediade, admi-
tindo também possível ligação com o termo francês mediat, derivando a expressão interme-
tiation.

A mediação em sentido lato sensu, segundo Vasconcelos-Sousa (2002), pode ser entendi-
da como:

(...) um processo em que os indivíduos envolvidos numa negociação utilizam uma 
pessoa, o mediador, que é neutro em relação ao resultado da negociação, para os 
apoiar e guiar nas diversas fases da mesma. O mediador ajuda as partes na procura 
de soluções que permitam valorizar de forma positiva os desacordos. Um aspecto 
que distingue a mediação de outros  processos reside no facto de o poder final de 
decidir sobre o que será acordado entre as partes mediadas estar nas mãos dos inte-
ressados e não nas do mediador (VASCONCELOS-SOUSA, 2002. p.14).

Segundo Calmon:

 o papel do mediador é o de um facilitador, educador ou comunicador, que ajuda a 
clarificar questões, identificar e manejar sentimentos, gerar opções e, assim se espe-
ra, chegar a um acordo sem a necessidade de uma batalha adversarial nos tribunais. 
(...) É papel do mediador ser facilitador, criador de canais de comunicação, tradutor 
e transmissor de informações, reformulador, diferenciador de posição e interesses, 
criador de opções e agente da realidade (CALMON, 2007, p.15) 

Morais, por sua vez, considera que através da mediação:

(...) busca-se solucionar conflitos mediante a atuação de um terceiro desinteressado 
e neutro. Este terceiro denomina-se mediador e exerce uma função como que de 
conselheiro, pois pode aconselhar e sugerir, porém, cabe às partes constituir suas 
respostas (MORAIS, 1999, p.17)

Em suma, a mediação pode ser entendida como uma forma de resolução de conflitos onde 
as próprias partes constroem a solução para a demanda, utilizando para isso a figura de um 
terceiro desinteressado, o mediador. O mediador irá facilitar o diálogo, utilizando de técnicas 
próprias para organizá-lo da melhor forma possível, fazendo com que os pontos de vistas, as 
expectativas, as causas do conflito sejam expostas de forma clara e objetiva, otimizando as 
potencialidades do diálogo.

4. MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA

O art. 5º da Constituição da República (CR) em seu inciso XXXV prevê o direito de acesso 
à justiça, cabendo, portanto ao Judiciário implantar políticas públicas com o objetivo de pro-
mover o tratamento dos conflitos de forma adequada, seja pelo acesso ao judiciário, seja pelas 
formas alternativas de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação.  Por sua vez, a 
resolução nº. 70 de 18 de Março de 2002 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecem 
que o acesso ao sistema de justiça e a responsabilização social são objetivos do Poder Judiciário.



COLETÂNEA DE ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Página 205

Reis afirma que

[...] o acesso à justiça complementa a necessária providência quanto à qualidade de 
vida de todos, já que a sustentabilidade do Estado de Direito, mormente o caráter 
democrático, é, também, um contributo social. (REIS; FONTANA, 2010, p. 3317)

Porém, o acesso ao judiciário não ocorre de forma homogênea por parte de toda a po-
pulação. Áreas de baixa renda, de extrema desigualdade social, carentes de equipamentos 
públicos, não possuem o mesmo acesso ao judiciário do que as camadas mais abastadas da 
sociedade. Segundo Waltrich, devido essa condição de desigualdade:

(...) desenvolvem-se conflitos que são peculiares e constantes nas comunidades mais 
carentes, dentre eles percebem-se problemas com ameaça de morte, conflitos con-
jugais, violência doméstica e dificuldade com a disciplina dos filhos (WALTRICH, 
2012, p.82)

Bubber define comunidade como sendo  

(...) a união de homens ligados pela própria essência e pela vontade essencial, uma 
união que é o resultado de um processo natural e não algo imposto; é algo baseado 
em sua origem comum, costumes, propriedades, etc (BUBBER, 2008, p. 83).

O emprego da mediação nas comunidades marcadas pela vulnerabilidade social propor-
ciona grandes vantagens. Dentre elas, podemos destacar: o desenvolvimento da autonomia 
das partes envolvidas no conflito, onde elas mesmas possuem a capacidade de resolver os 
seus próprios conflitos de forma construtiva e não através da imposição de uma sentença 
como ocorre através da prestação jurisdicional tradicional, o fortalecimento dos vínculos, 
pela promoção da fraternidade interpessoal por intermédio de um discurso de paz e até mes-
mo a promoção de cidadania.

Nesse sentido Waltrich afirma que a 

(...) mediação comunitária não surge em razão da procura suprimida de acesso ao 
judiciário, mas em razão da consciência dos direitos, e, mais ainda, da consciência 
de que tais direitos podem ser satisfeitos de forma autocompositiva, ou seja, de for-
ma que quem irá decidir serão as próprias pessoas envolvidas (WALTRICH, 2012, 
p.82). 

Desta maneira, a mediação comunitária não busca ser a "alternativa pobre de resolução 
de conflitos" que busca compensar a carência do acesso ao judiciário em áreas de grande 
vulnerabilidade social. Ela apresenta-se como um elemento potencializador do diálogo, pro-
motora de uma justiça cidadã, onde os conflitantes não necessitam, pela autonomia que lhes 
é atribuída, obrigatoriamente recorrer ao Judiciário para o tratamento do conflito. 

Waltrich também afirma que:

No tocante à realização da Justiça, a Mediação Comunitária é capaz de oferecer 
uma justiça cidadã, alterando-se a visão negativa que se tem acerca do conflito, com 
fundamento da alteridade e na percepção do todo. Ademais, é possível, a partir da 
Mediação Comunitária, desenvolver o senso no ser humano de que ele faz parte de 
um contexto maior, bem como que é capaz de reconhecer seus direitos e deveres, 
chegando, por conseguinte, à resolução dos conflitos (WALTRICH, 2012, p.82). 
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Santos, por sua vez acredita que:

A mediação comunitária possui como objetivo desenvolver entre a população valo-
res, conhecimentos, crenças, atitudes e comportamentos conducentes ao fortaleci-
mento de uma cultura político-democrática e uma cultura de paz. Busca ainda en-
fatizar a relação entre os valores e as práticas democráticas e a convivência pacífica 
e contribuir para um melhor entendimento de respeito e tolerância e para um tra-
tamento adequado daqueles problemas que, no âmbito da comunidade, perturbam 
a paz. (SALES, 2004, p. 135).

Ainda segundo ele, a mediação possui como objetivo:

(...) desenvolver entre a população valores, conhecimentos, crenças, atitudes e com-
portamentos conducentes ao fortalecimento de uma cultura político-democrática e 
uma cultura de paz. Busca ainda enfatizar a relação entre os valores e as práticas 
democráticas e a convivência pacífica e contribuir para um melhor entendimento de 
respeito e tolerância e para um tratamento adequado daqueles problemas que, no 
âmbito da comunidade, perturbam a paz. (SALES, 2004, p. 135)

5. MEDIAÇÃO E DIREITO FRATERNO

A fraternidade é um dos principais alicerces da mediação. Segundo Ghisleni (2011) isso 
se dá por que ela  "insere uma cota de complexidade no primado do justo sobre o bom, procu-
rando alimentar de paixões quentes o clima rígido das relações".

A fraternidade passa a ser valorizada no contexto da Revolução francesa, tendo sido, 
por muito tempo, considerada como a prima pobre dentre os outros dois ideais da revolução: 
igualdade e liberdade. Muito se discutiu acerca dessas últimas, já a fraternidade começa 
a ganhar novamente espaço com a implementação de formas alternativas de resolução de 
conflitos.

O Direito fraterno ganha sustentação nos Direitos humanos, devido estes terem como 
característica a universalidade. 

Ghisleni afirma que

(...) o direito fraterno pode ser a forma mediante a qual pode crescer um processo de 
auto-responsabilização, desde que o reconhecimento do compartilhamento se libere 
da rivalidade destrutiva típica do modelo dos irmãos inimigos (GHISLENI, 2011, 
p.16).

Sobre o direito fraterno nas relações interpessoais, Resta afirma que

(...) a diferença entre os singulares e o direito a não ser, por ela, discriminados, 
através, especialmente, da igualdade entre irmãos que é traduzida pela verdadei-
ra igualdade entre amigos. A igualdade fraterna, por sua vez, é ao mesmo tempo, 
pressuposto da forma jurídica da democracia e fim político último a ser alcançado 
através dos princípios normativos (RESTA, 2004, p.36).

Portanto, a mediação com a promoção do desenvolvimento de fraternidade, que ocorre 
através do fortalecimento dos vínculos entre as partes conflitantes e de sua responsabiliza-
ção, proporciona um lidar diferenciado em relação ao conflito, no qual a outra parte não é 
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mais vista como um inimigo, capaz que suprimir as suas pretensões, e sim como um amigo, 
um igual, membro da mesma comunidade que passa a ser respeitado durante o processo de 
tratamento da lide. Desta forma, consequentemente a mediação proporciona a diminuição 
dos índices de violência (uma vez que a adversidade) não é o único elemento determinante da 
violência) em áreas marcadas pela vulnerabilidade social.

6. O PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

O Programa Mediação de conflitos é uma política pública do Governo do Estado de Minas 
Gerais, desenvolvida pela diretoria do Núcleo de Resolução Pacífica de conflitos da Coordena-
doria Especial de Prevenção à Criminalidade, órgão da Secretaria de Defesa Social.

O programa possui como principal objetivo promover a diminuição dos índices de violên-
cia e da criminalidade em áreas marcadas por altos níveis de vulnerabilidade social. Para 
alcançar este objetivo a equipe técnica (formada por profissionais do Direito, da Psicologia 
e do Serviço Social) realizam mediação de conflitos, orientações jurídicas, intervenções na 
comunidade, bem como ações que fomentam o fortalecimento do capital social e  a promoção 
de cidadania no território em que atuam.

Para a implementação de cada Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) é feito pre-
viamente um estudo acerca das características de cada território, a sua dinâmica criminal e 
os seus principais fatores de risco. 

A execução do programa é realizada por intermédio de quatro eixos: atendimento indi-
vidual, atendimento coletivo, eixo de projeto temático e eixo de atendimento institucional. 

Segundo a Secretaria de Defesa Social

A atuação da Mediação de Conflitos se dá a partir da sua inserção por meio da 
Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade, uma política de segurança 
pública que busca a desconstrução de fenômenos multicausais geradores de confli-
tos, violências e processos de criminalização a partir de soluções plurais adequadas 
a cada situação destacada. A política de segurança pública da Secretaria de Estado 
de Defesa Social é viabilizada por meio de diagnósticos quantitativos e qualitativos 
sobre a criminalidade violenta na perspectiva territorial. Tais dados são produzidos 
pelo Governo de Minas Gerais em parceria com universidades e centros de estudo e 
pesquisa. (SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL, 2015).

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS

As exposições realizadas nessa obra apontam a grande contribuição que a mediação co-
munitária proporciona a áreas marcadas por altos níveis de vulnerabilidade social: a dimi-
nuição da violência através do fortalecimento dos vínculos fraternos entre as partes litigan-
tes.
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