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Apresentação 
 

Joseli Lima Magalhães 1 
 
 

A presente obra reúne artigos relacionados a diversas áreas 
do conhecimento jurídico. É fruto de apurado senso crítico colhido 
ao longo de anos de estudos de seus autores – professores da 
Universidade Estadual do Piauí. 

O mais importante desta coletânea é apresentar à 
comunidade jurídica brasileira e, em especial, à comunidade 

piauiense, o que pensa boa parte do corpo docente do Curso de 
Direito da Universidade Estadual do Piauí, não deixando, pois, que 
seus escritos fiquem guardados nas escrivaninhas, nas memórias de 
computadores, o que infelizmente ainda é muito comum em nosso 
Estado. 

Tenho dito que há necessidade de se (re)modelar o modo de 
pensar o direito no Estado do Piauí. No que se refere à produção 

jurídica acadêmica, precisamos, urgentemente, de uma Editora 
Jurídica – a qual seja capaz de divulgar mais os autores da terra de 
Coelho Rodrigues. Há muitos trabalhos de excelência que acabam 
esquecidos, principalmente por não serem publicados em revistas 

ou livros à comunidade acadêmica. 
Tem surgido no Estado do Piauí nova geração de profissionais 

da área jurídica, a qual tem mudado consideravelmente não 
somente o ensino universitário, mas, sobretudo, o modo de pensar 
(e de praticar) da própria atividade forense. Advogados, 
magistrados, assessores jurídicos, membros do Ministério Público e 
delegados de polícia têm passado a atuar numa linha técnica mais 

                                                       
1 Doutor em Direito Processual PUC-MINAS. Professor de Direito Processual da UESPI. Professor de 

Direito Processual da UFPI. Advogado. 
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aprimorada, não se vinculando apenas ao conteúdo meramente 
dogmático ou praxista, ainda que alguns deles, infelizmente, só 

pensam em ganhar dinheiro, em ter sucesso profissional a todo 
custo. 

É desta revolução cultura/acadêmica que estamos precisando 
– aliar a teoria à prática, aspecto que raramente tem-se visto nos 

currículos da faculdades de direito, no país em geral. 
É certo que não houve uma linha de pesquisa própria, um 

vetor a ser seguido, na medida em que são abordados temas que vão 
desde a teoria do direito, passando pelo direito administrativo, 
trabalho, tributário, constitucional, entre outros, até se chegar ao 
direito processual e direito civil, mas há de se considerar que esta é 
apenas a primeira de muitas obras que serão produzidas e 

apresentadas à comunidade jurídica, resultado de 
comprometimento sério com a pesquisa e com o ensino 
universitário que todos os autores e co-autores demonstram ao 
longo de suas carreiras acadêmicas. 

Somente assim, por meio da pesquisa (mas da pesquisa séria), 
é que se pode mudar o vies dogmatizante o qual, abruptamente, 
encontra-se presente em boa parte do ensino de graduação e pós 
graduação em direito, imprimindo-se um teor mais democrático e 
constitucionalizante. 

Espera-se, assim, com a publicação desta importante obra 
jurídica contribuir para o aperfeiçoamento e engrandecimento do 
direito em nosso País, constituindo primeiro passo, por sinal 

bastante importante, à implementação, em um futuro não distante, 
do curso de mestrado em direito da Universidade Estadual do Piauí, 
cujto objetivo principal não poderia ser outro senão propiciar a 
melhora na qualidade do próprio ensino jurídico de nosso Estado.  

De parabéns, pois, todos os professores de direito integrantes 
deste livro, por mais esta importante contribuição à comunidade 
jurídica de nosso país. 

 



 
 
 

Capítulo 1 
 

Protagonismo judicial brasileiro: 

o domínio do Supremo Tribunal Federal 
sobre a “última palavra”. 

 

Clarissa Fonseca Maia  
 
 

Introdução 
 
O artigo tem por escopo analisar o papel da jurisdição no 

Brasil dentro de um contexto que se desenvolve no século XXI em 
escala mundial acerca do protagonismo e expansão da atividade 
jurisdicional para além dos assuntos tradicionalmente afeitos a esta 
competência, destacando neste aspecto a função centralizadora e 
definitiva da Corte Constitucional.  

Desta forma, pretende-se criticar as razões que fundamentam 
a atuação do Poder Judiciário como ator principal da malha 
institucional que se sub-roga à função de realização dos direitos 
fundamentais. Para tanto, convém examinar a evolução da teoria 

geral do direito e da hermenêutica jurídica em democracias 
constitucionais no estágio, para alguns denominado 
“neoconstitucionalismo”, em que a jurisdição constitucional possui 
reconhecido destaque.  

                                                       
 Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza-UNIFOR (2016); Mestre em 
Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza-UNIFOR (2010); Especialista em Direito Público 

e Privado pela Universidade Federal do Piauí- UFPI (2005); Bacharela em Direito pelo Centro de 

Ensino Unificado de Teresina- CEUT (2003); Professora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí -
UESPI.  Email: clarafonsecamaia@hotmail.com 
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Portanto, o ensaio intenta descrever sobre o padrão de 
protagonismo judicial evidenciado nas atuais democracias 

constitucionais e a preocupação em relação à função messiânica 
atribuída às Supremas Cortes. Neste sentido, busca discorrer sobre 
a problemática desta questão em graus variáveis no 
constitucionalismo brasileiro, advertindo-se às ameaças da 

supremacia judicial ao esvaziar o debate político de se aproximar da 
idealização de um regime de guardiões. 

A metodologia utilizada foi bibliográfica, pura, qualitativa, 
descritiva e exploratória, desenvolvendo-se por leitura e 
recolhimento de dados obtido de livros, trabalhos acadêmicos em 
sites e revistas científicas especializadas, bem como com a crítica de 
jurisprudência selecionada do Supremo Tribunal Federal.  

Propôs-se, assim, uma análise qualitativa na qual foram 
investigados fatores históricos e fundamentos habituais que 
permeiam as discussões mais elementares sobre a revisão judicial e 
suas implicações para a democracia. 

Espera-se que ao fim das ideias aqui expostas seja possível 
perceber com clareza a crítica sincera sobre como se manifesta o 
protagonismo judicial brasileiro e sob quais parâmetros se 
desenvolve a atuação do Supremo Tribunal Federal para reafirmar 
a sua supremacia no arranjo institucional contemporâneo, sem 
deixar de se alertar para os perigos que esta formulação causa ao 
Estado Democrático de Direito.  

 

2. A expansão do protagonismo judicial 
 
Especialmente após a segunda guerra mundial, diante da 

triste constatação que regimes totalitários e supressores de 

liberdades individuais poderiam se construir e se perpetuar com 
adesão democrática, percebeu-se que a simples vontade da maioria 
não seria suficiente para assegurar a dignidade humana a todos os 
cidadãos. Desta forma, as democracias constitucionais despertaram 
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para a necessidade de reintroduzir os valores morais e as liberdades 
fundamentais ao direito.  

Neste contexto, expandiu-se a jurisdição constitucional até 
mesmo em ambientes cujo o predomínio do estado legal e da 
supremacia do parlamento eram marcantes, pois confiou-se às 
Cortes Constitucionais a preservação e guarda da supremacia da 

Constituição, agora firmada em uma teoria normativa efetiva sobre 
direitos fundamentais.   

Apresenta-se, então, o que Luís Pietro Sanchís (2003) 
denomina de Estado de Direito Constitucional, cujas bases se 
assentam na supremacia e juridicidade da Constituição e dos 
princípios nela contidos, bem como na garantia da sua preservação 
a cargo do poder mais neutro do Estado, o Judiciário. 

Desta forma, a crise da lei e a ascensão normativa da 
Constituição favorecem uma nova teoria do direito que se guia mais 
por princípios que regras, mais ponderação que subsunção, 
onipresença da Constituição em todas as áreas jurídicas, onipotência 
judicial em lugar da autonomia do legislador ordinário e 
coexistência de uma constelação plural de valores (SANCHÍS, 2003, 
131-132). 

Portanto, neste contexto descrito por Sanchís (2003), a 
normatividade dos princípios e o método da ponderação 
comprometem a supremacia do Legislador, ao tempo em que põe 
em destaque o papel do Juiz. Contudo, ressalta o autor, esse é o preço 
por um ordenamento jurídico no qual se defenda a aplicabilidade 

imediata de normas constitucionais substantivas: “una Constitución 
transformadora que pretende condicionar de modo importante las 
decisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no 
corresponde al legislador, sino a los jueces” (SANCHÍS, 2003, p. 127). 

Assim, percebe-se no pós-segunda guerra mundial, que a 
clássica reserva em relação ao controle de constitucionalidade 
fundada no positivismo-liberal sucumbe à expansão do 
protagonismo judicial em dimensões globais, tal qual atestado em 
estudo comparativo feito por Neal Tate e Torbjorn Vallinder (1995). 
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Segundo os autores, o fenômeno se verifica na judicialização da 
política, processo que se revela na crescente ampliação dos 

horizontes de apreciação judicial em assuntos que remetem à 
produção de políticas públicas, ou outros que tradicionalmente eram 
decididos pelo Executivo ou Legislativo (TATE; VALLINDER, 1995, 
p. 28). 

Decerto, constata-se atualmente que o controle de 
constitucionalidade judicial é realidade nos mais diversos 
ordenamentos, pois existem 191 sistemas constitucionais, dos quais 
158 adotam a positivação formal de algum instrumento de jurisdição 
constitucional (BRANDÃO, 2012, p. 65).  

Destaca-se também como causa da expansão judicial a 
mudança de paradigmas do Estado de viés liberal, essencialmente 

absteísta, para Estado intervencionista e provedor. É que as 
mudanças sociais, econômicas e políticas influenciaram de modo 
fundamental a construção da teoria do direito a ser implementada 
em cada momento histórico e, ao mesmo tempo, serviram de 
sustentáculo apropriado à ordem vigente, fazendo crer que a ordem 
política é que gesta e gera a ordem jurídica (MAIA; POMPEU, 2013).  

Disto pode-se afirmar que a passagem do Estado Liberal ao 
Social, a partir do fim do século XIX, além dos conflitos de ordem 
política, econômica e social, já bastante conhecidos, trouxe consigo 
também uma crise ao modelo jurídico vigente que, fundado em 
princípios tipicamente liberais, como a liberdade e a igualdade, 
passaram a conviver no mesmo sistema com disposições normativas 

conflitantes (econômico-sociais), cujo destinatário passou a ser o 
próprio Estado.  

Observa-se que os diretos sociais e a cidadania inclusiva 
continuam em constante ascendência, sobretudo após a Segunda 

Guerra Mundial1, sendo também favorecida a sindicabilidade dos 

                                                       
1 Com isso, o respeito à dignidade humana, passou a ser considerado princípio basilar das 

Constituições promulgadas neste período, disciplinando a ordem econômica e social. A Constituição 
brasileira de 1988 destaca a dignidade da pessoa humana no art. 1º, III, no título I, relativo aos 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Para ilustrar a intensidade em consagrar 
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mesmos com a redemocratização de países soviéticos e latino-
americanos. É o que explica Lênio Luiz Streck (2004, p. 171):  

 
A democratização social, fruto das políticas do Welfare State, o 

advento da democracia no segundo pós-guerra e a 
redemocratização de países que saíram de regimes 
autoritários/ditatoriais, trazem a lume Constituições cujos textos 

positivam os direitos fundamentais e sociais. Esse conjunto de 
fatores redefine a relação entre os Poderes do Estado, passando o 

Judiciário (ou os tribunais constitucionais) a fazer parte da arena 
política.  

 
Conclui-se, pois, como razões que apontam para o 

protagonismo judicial no controle de constitucionalidade em escala 
mundial: a) a aproximação do civil law ao comon law com a 

aceitação mais tranquila da revisão judicial; b) a mudança de 
paradigmas na teoria normativa do direito (princípios são normas); 
c) a adoção de técnicas interpretativas próprias aos princípios 
constitucionais (proporcionalidade, razoabilidade, concordância 
prática, máxima efetividade); d) a reintrodução da moral ao direito 
pela firmação da dignidade da pessoa humana (neokantinismo) com 
reflexos para todos os ramos do direito (constitucionalização do 
direito); e) a priorização das funções intervencionistas, 
impulsionadoras e reflexivas do Estado, que autorizam a 
judicialização das promessas descritas nas Constituições. 

 

3. O contexto de supremacia judicial no Brasil 
 
O Judiciário ascende e ganha relevo destacado no transcurso 

da história brasileira com uma característica peculiar: trata-se da 

                                                       
o princípio, basta observar os textos de algumas Constituições: na França o princípio ficou implícito 

nos incisos 10º e 11º do Preâmbulo da Constituição de 1946, na Itália de 1947 (art. 3º), Alemanha de 

1949 (art. 1.1), Portugal de 1976 (art. 1º), Espanha de 1978 (art. 10), Colômbia de 1991 (art. 1º), Rússia 
de 1993 (art. 21), África do Sul de 1996 (arts. 1º, 10º e 39º) e Venezuela de 1999 (Preâmbulo). 
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forte vinculação desta instituição à política, que remonta à formação 
desse poder já no Brasil colônia.  

Afirma-se que o juiz se apresenta na história brasileira 
sempre como um ator político referencial, embora com papel 
diferenciado ao longo dos anos. Porém, mesmo que com graus 
distintos, o Judiciário brasileiro sempre se colocou como importante 

agente definidor das relações dos indivíduos com o estado, 
sobretudo, para manutenção da ordem dominante.  

Examinando-se a memória judicial brasileira e seus reflexos 
contata-se a contribuição desta instituição para a manutenção da 
sociedade escravocrata, da estagnação política e da inacessibilidade 
à justiça, bem como sua passividade diante de regimes autoritários 
e de graves violações aos direitos civis.  

Observa-se, pois, em relação ao Judiciário brasileiro a sua 
caracterização como elite burocrática profissional com viés 
clientelista, que se mostra contrária a ideia de órgão infalível na 
garantia de direitos do constitucionalismo contemporâneo. 
Contudo, deve-se reconhecer a virada paradigmática desta 
instituição após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 
que revela apenas o início de um viés garantista, que deve ser 
cuidadosamente analisado, especialmente quando confrontado com 
dita tradição clientelista e elitista da magistratura.  

Destarte, a Constituição Federal de 1988 consagrou um 
extenso rol de direitos em perspectivas abstencionistas e 
prestacionais. Pode-se afirmar que o entendimento acerca da 

efetividade e normatividade dos preceitos constitucionais, aliado a 
uma concepção de cidadania inclusiva que foi fomentada nas 
experiências pós-redemocratização lançaram um novo olhar sob a 
perspectiva de realização desses direitos fundamentais.  

Das inovações constantes na Lei Maior de 1988, aponta-se, 
especialmente: a firmação das garantias da magistratura e sua 
constitucionalização; a ampliação do controle de constitucionalidade 
e do rol de legitimados, abrangência do acesso à justiça e de 
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instituições, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, 
dentre outras. 

As modificações acima descritas foram fundamentais para 
estabelecer uma nova visão política do Judiciário, seja pelas 
mudanças no texto constitucional, propriamente dito, mas 
principalmente pela inovação no comportamento institucional e 

pela crença efetiva nas possibilidades advindas do controle de 
constitucionalidade. 

Neste sentido, ressalta-se o fomento da jurisdição 
constitucional brasileira que por adotar os dois modelos clássicos de 
controle de constitucionalidade revela-se abrangente e complexa, 
permitindo que inúmeras questões, inclusive políticas e morais, 
sejam apreciadas pela Corte Constitucional. Por esta razão que é 

recorrente no Supremo Tribunal Federal o debate de questões 
afeitas a políticas governamentais e a constitucionalidade de 
escolhas de ações de políticas públicas. Também se resguarda a este 
Tribunal a definição dos limites de atuação dos demais órgãos 
estatais2 e, ainda, relações entre poderes, os critérios de atuação de 
outras instituições, como o Ministério Público, a feição normativa de 
direitos fundamentais, entre outros diversos temas pontuais. 

Verifica-se, então, a partir da Constituição Federal de 1988, a 
existência de um arcabouço normativo garantista que se desenvolve 
em uma expectativa objetiva, geral e inspiradora para o 
funcionamento do estado, da política e das relações sociais. Esse 
fenômeno, tal qual já citado, tem um cunho universal e se 

desenvolve nas esteiras do que se proclama de judicialização da 
política com variáveis comuns, como destacam Tate e Vallinde 
(1995), tais como: a institucionalização de uma ordem democrática; 
um sistema de orientação vigente na opinião pública – que concede 

uma maior respeitabilidade e legitimação ao Judiciário; uma 

                                                       
2 Sobre esta questão, Luiz Werneck Viana et al. (1997, p.12) afirmam que a ambiguidade constitutiva 

da Constituição de 1988 entre os sistemas presidencialista e parlamentarista ampliou a centralidade 
do Judiciário, ao judicializar inúmeros impasses institucionais entre o Executivo e o Legislativo  
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consciente delegação de responsabilidade do Poder Legislativo ao 
Judiciário em matérias fortemente controversas; e conjunturas 

políticas que manifestam uma ineficiência do governo e das 
instituições de representação majoritária. 

Diante desse cenário, percebe-se no contexto brasileiro atual 
o Judiciário como a instância mais referencial de poder público. É 

como se a ideia republicana de Estado e contrato social só 
funcionasse em relação a essa instituição. Os demais poderes se 
enquadrariam em um sentido negativo de “política”, pois a crise de 
representatividade os desqualifica, fazendo com que a confiança da 
sociedade seja depositada justo em relação ao órgão que não tem 
vinculação com a soberania popular. Desta forma, o Judiciário 
brasileiro, antes inerte e essencialmente técnico, atua claramente 

motivado também por uma racionalidade política, de forma 
proativa. 

Portanto, faz-se necessário analisar qual a lógica que move o 
Judiciário na sua inserção social e política no desenvolvimento do 
país. Pois se atualmente depara-se com um órgão garantidor da 
efetividade de direitos fundamentais, que rompe as barreiras da 
racionalização jurídica e de um cunho tecnicista em nome da 
concretização de ideais substanciais propugnados pela Constituição 
Federal de 1988, por outro lado, vivenciou-se até a redemocratização 
do Brasil um Judiciário clientelista que favorecia a manutenção da 
ordem e do regime de domínio, inclusive, tendo papel fundamental 
para a manutenção tardia da sociedade escravocrata.  

Destarte, o próprio fundamento para a prática ativista do 
Judiciário brasileiro é confuso, vez que, ao tempo o qual se alinha a 
doutrina contemporânea alemã, defendendo ser a Constituição uma 
ordem concreta de valores a serem imediatamente aplicados através 

de interpretação reveladora e concretista; também segue o ativismo 
estadunidense que favorece a judicialização da política, ampliando-
se as discussões afeitas a outros poderes dentro das atribuições do 
juiz. 
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Com a congruência desses dois modelos a inspirar o 
comportamento da jurisprudência brasileira, verifica-se, na 

verdade, que o ativismo judicial neste país se caracteriza pelo 
voluntarismo dos magistrados e pelo pragmatismo dos Tribunais. 
Neste sentido, adverte Clarissa Tassinari (2013, p. 13), ao afirmar 
que este problema “é carregado de pragmatismo que torna a 

interferência judicial, nos moldes de um ativismo judicial à 
brasileira, perigosa, porque vinculada a um ato de vontade do 
julgador” 

A questão é ainda mais problemática, visto que, diante da 
configuração elitista, bem como a manutenção de admissão e 
ascensão excessivamente formalistas e dogmáticas do Judiciário 
brasileiro, ainda não há como se afirmar, de forma homogênea, qual 

o perfil atual do seu magistrado. 
 

4. O Supremo Tribunal Federal e o predomínio da “última 
palavra” 

 
Percebe-se na atualidade que o protagonismo judicial 

brasileiro se desenvolve e se fortalece primordialmente no vértice 
institucional do Judiciário, ou seja, no Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, Luiz Werneck Vianna e outros (1997, p. 47) 
manifestam sua preocupação, ao constatar que “em uma elite, ao se 
investir do papel de intérprete privilegiado da reta razão, reclama 
obediência da sociedade em nome dos seus ditames superiores”.  

No caso do Judiciário brasileiro, em especial o Supremo 
Tribunal Federal, observa-se em decisões constitucionais3, que esta 
Magna Corte tem frequentemente se referido em seus julgados às 
técnicas de interpretação (interpretação conforme a constituição, 

mutação constitucional, método da ponderação) e fundamentos 
principiológicos (proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, 

                                                       
3Em relação à confusa prática jurídico-constitucional do Supremo Tribunal Federal, conferir Marcelo 
Neves (2013). 
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moralidade pública) sem, entretanto, criar uma jurisprudência 
racional, coerente e lógica, deixando-se conduzir apenas pelo “caso 

concreto sub judice”4 (NEVES, 2013, p.1999).  
Denuncia-se, pois, a lógica que posiciona o Supremo Tribunal 

Federal como instituição central e detentora da “última palavra” 
com base, sobretudo, em um mero argumento de autoridade, cujo 

fomento dar-se pela própria Corte em seus julgados e mais 
atualmente, com relevante destaque, a imagem por esta 
disseminada e às constantes manifestações públicas 
extraprocessuais de membros do próprio Judiciário.  

Neste sentido, evoca-se o padrão de protagonismo judicial que 
Ran Hirshl (2012, p. 133-138) denomina de judicialização da 
megapolítica. Segundo o autor, nessas hipóteses, há deliberada 

transferência ao Judiciário de temas de significância política 
patentes, tal quais as questões eleitorais, com a aceitação explícita 
ou tácita de agentes com interesses políticos, transformando, assim, 
os Supremos Tribunais em uma parte crucial dos aparatos políticos 
nacionais. 

Desta forma, Ran Hirshl (2004) afasta-se do debate 
puramente normativo e se arrisca em uma abordagem institucional, 
na qual observa interesses corporativos presentes em favor da 
hegemonia judicial (juristocracia). Assim, denuncia o doutrinador 
que: 

 
O poder judicial não cai do céu; ele é politicamente construído. 

Acredito que a constitucionalização dos direitos e o fortalecimento 
do controle de constitucionalidade das leis resultam de um pacto 
estratégico liderado por elites políticas hegemônicas 

continuamente ameaçadas, que buscam isolar suas preferências 
políticas contra mudanças em razão da política democrática, em 

                                                       
4Afirma Marcelo Neves (2013, p.199), referindo-se às decisões do Supremo Tribunal Federal, que: 
“Não oferecem critérios para que se reduza o ‘valor surpresa’ das decisões de futuros casos em que 

haja identidade jurídica dos fatos subjacentes. Dessa maneira, começa a história, novamente, a cada 

caso, ao sabor das novidades metodológicas e doutrinárias. Não se sedimenta uma jurisprudência que 
construa precedentes orientadores de futuros julgamentos”. 
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associação com elites econômicas e jurídicas que possuem 

interesses compatíveis. (Tradução livre) (HIRSCHL, 2004, p. 49). 

 
Destaca Hirschl (2012, p. 139) que a Suprema Corte, neste 

movimento de judicialização, busca ressaltar a sua influência 
política, notadamente quando decide sobre “dilemas políticos e 
morais profundos”, que na concepção do doutrinador levam a 
resolução judicial além da aplicação de disposição de direito ou de 
normas de justiça processual, pois se revela substantivamente em 
exercício político. 

Verifica-se, então, a pertinência da reflexão de Hirschl (2012) 
para a crítica da judicialização da megapolítica no contexto brasileiro 
contemporâneo, porquanto se reconhece em decisões ativistas da 
jurisdição constitucional a predisposição do Supremo Tribunal 

Federal em alargar a sua competência institucional.  
Em adesão a este raciocínio, observa-se no protagonismo 

judicial da Corte Constitucional a presença constante de um ideal 
republicano que se fundamenta em valores morais, cuja 
racionalidade não é perceptível em um modelo de construção 
jurisprudencial de integridade, tal qual defendido por Dworkin, mas 
sim em aspectos de pretensões corretivas escolhidos 
voluntariamente pelos Ministros como padrão apropriado de 
interesse público, com vistas não só à solução do caso em análise, 
mas também motivado a formular novas práticas políticas e sociais.  

Desta forma, nota-se que a hermenêutica predominante nas 

decisões recentes do STF segue o modelo de pragmatismo 
jurisprudencial, sem compromisso com um perfil de 
comportamento de decisão ou mesmo com a estabilidade e 
previsibilidade dos seus julgados. O único escopo comum 
perceptível nas manifestações deste Tribunal é o moralismo, que, 
por vezes, acompanha-se da promoção de “demonização da 

política”. 
Destarte, em nome da pauta vinculada à moralidade, percebe-

se que a jurisdição constitucional se arroga da missão de promover 
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um novo perfil político, moral e social ao estado brasileiro. Para 
tanto, lança-se mão de motivações corretivas, educadoras e 

disciplinantes, observadas em suas decisões, as quais apontam o 
predomínio do pragmatismo em uma jurisprudência, como tal, 
excessivamente cambiante e casuística. 

Exemplo desta atuação norteada pelo moralismo e 

pragmatismo que ora se denuncia ocorreu nas discussões sobre a 
constitucionalidade da Lei Complementar n. 135/2010, denominada 
“lei da ficha limpa”, que ampliou o rol de inelegibilidades legais 
baseada na inidônea vida pregressa de candidato e tornou a 
disciplina sobre o assunto mais rigorosa. Ressaltou-se nos debates 
judiciais sobre a questão ou mesmo na participação extraprocessual 
de juízes e organizações classistas da magistratura, a preocupação 

central de veicular, por meio desse instituto, a salvaguarda moral da 
política.  

A constitucionalidade da Lei Complementar n. 135/2010, foi 
analisada dois anos após sua promulgação e prestes à ocorrência das 
eleições municipais de 2012, no julgamento conjunto da ADC 29 e 
30. Na oportunidade, argumentaram os favoráveis à pauta 
moralista que não se poderia afastar a vontade da opinião clamando 
por mudanças políticas eficientes no combate à corrupção, razão 
pela qual deveria o STF referendar a lei de iniciativa popular, pois 
além de qualificada do ponto de vista moral, também era no aspecto 
procedimental, o que lhe traria um plus de legitimidade 
democrática. Em adesão, destacam-se as palavras do Ministro 

Joaquim Barbosa (BRASIL, 2015, online): 
 

Somando-se a outros projetos já existentes sobre o assunto, não se 

pode negar que um projeto de lei de iniciativa popular que trata 
especificamente de um tema diretamente ligado à escolha dos 

nossos representantes, revela muito mais do que uma simples 
mobilização social. Revela, sobretudo, um despertar de consciência 
a respeito do real significado da democracia e de um dos seus 

elementos constitutivos essenciais que é a representação política. 
Sem dúvida, há na sociedade brasileira um clamor pela superação 
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do nosso passado clientelista e patrimonialista e pela transição 

para um futuro de virtude e de coparticipação. O que se busca é o 
abandono da complacência e da conivência com a falta de moral, 
de honestidade, que aqui e ali ganham foros de aceitação até 

mesmo pela via de expressões jocosas que não raro caem no gosto 
popular, como é o caso da execrável ‘ROUBA MAS FAZ’. [...] O 
objetivo é avançar rumo a uma exigência efetiva de ética e 

transparência no manejo da ‘coisa pública’, da res pública. Volto, 
pois, a enfatizar, não foi a iniciativa dos senhores parlamentares, 

mas sim a mobilização de um número expressivo de nossos 
concidadãos que fez com que a Lei Complementar 135/2010 viesse 
finalmente a dar efetividade ao comando constitucional, 

homenageando um dos valores fundamentais da República que é 
a moralidade e a honestidade no exercício das funções públicas. 

 
Neste mesmo sentido, decidiu por maioria a Corte 

Constitucional, relevando quaisquer outros questionamentos sobre 
a presunção de inocência e a irretroatividade da lei para fatos 
geradores constituídos antes da sua publicação, que questionavam a 
constitucionalidade do diploma.  

Aduziram os Ministros os quais seguiram a tese vitoriosa que 
o juízo de ponderação da iniciativa popular havia privilegiado a 
inelegibilidade com base na inidônea vida pregressa, cuja restrição 
direcionava-se a um único cidadão, enquanto que os ganhos 
advindos dessa prévia seleção moral seriam benéficos a toda 
coletividade.  

Verificou-se, então, que para chegar a essas conclusões os 

Ministros do STF lançaram mão dos permissivos de fluidas técnicas 
argumentativas de interpretação com nítido caráter pragmático, e 
ainda da retórica moralista, fomentada pela mídia e amparada na 
iniciativa popular.  

A tese vencedora acolhida pela Corte Constitucional revela, 
sem margens de dúvida, o pernicioso pragmatismo que domina a 

discussão. Ao se acuar diante da opinião popular e midiática, o STF 
contradiz o fundamento contramajoritário que se encontra na base 
de sua própria existência. De certo, sendo o guardião da 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823283/lei-ficha-limpa-lei-complementar-135-10
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Constituição, a este competiria a salvaguarda das paixões ocasionais 
da maioria frente à integralidade dos direitos fundamentais, 

especialmente das minorias.  
Divergir da opinião popular é suportável ao Judiciário, pois 

afastado da escolha eletiva dos seus membros, tem fundamento na 
neutralidade política e na tecnicidade intelectiva de racionalidade 

jurídica. Portanto, o constrangimento de invalidar um projeto de lei 
de iniciativa popular adverso à Constituição Federal se justificaria 
na proteção “dos eleitores em relação a eles mesmos”, tal qual se 
atribui à Justiça eleitoral, sem qualquer acanhamento, a função 
messiânica de proteger “a política dos políticos”. 

Por rejeitar a solução contramajoritária e deixar-se seduzir 
pelo apelo popular, o Supremo Tribunal Federal encontra-se ainda 

hoje acossado na difícil tarefa de compatibilizar a lei da ficha limpa 
às garantias fundamentais e à democracia preconizada na 
Constituição Federal de 1988, sob o signo norteador do sufrágio 
universal.  

Com apoio no caso relatado, afirma-se que decisões do STF, 
frequentemente, vem seguindo o padrão voluntarista da 
hermenêutica pragmática adotada. Neste diapasão, os objetivos são 
meramente contingenciais em relação aos diversos contextos em 
que manifestações ativistas são pronunciadas, mas há identidade no 
propósito de fazer do pronunciamento judicial uma reserva moral 
da política e da sociedade e a última palavra em interpretação 
constitucional. 

Nota-se, pois, que as razões mais pontuais para o 
protagonismo judicial ocorrem por opção voluntarista dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e que são, por vezes, contraditórias, 
pois, via de regra, têm sua raiz na tradição madisoniana que 

adjudica função contramajoritária para proteção das minorias. 
Porém, como há na concepção de reserva moral o intento de 
promover a correção da política, esta jurisdição tem se manifestado 
também de forma restritiva em relação ao exercício de direitos, tal 
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qual se verificou no debate sobre inelegibilidades por inidônea vida 
pregressa.  

Mesmo que com formas e graus diferentes de atuação, o 
Supremo Tribunal Federal se apresenta ativista. O problema que se 
revela nesse comportamento é a desqualificação sumária que essa 
instituição promove ao autoafirmar o predomínio da sua decisão 

sobre as demais.  
Com efeito, há que se pensar, não necessariamente, na 

superação da última palavra judicial em questão constitucional, mas 
ao menos na possibilidade sincera que esta possa vir acontecer e que 
tenha igual dignidade por todos os intérpretes da Constituição 
Federal, sem que haja barreiras prévias patrocinadas por conceitos 
icônicos ou argumentos messiânicos fundados na salvaguarda 

moral. 
 

Conclusão 
 
Como visto, no estágio atual do constitucionalismo, a 

formulação liberal clássica da separação dos poderes não mais 
responde à complexidade das relações sociais, políticas e 
institucionais das democracias contemporâneas, pois não há 
linearidade e equilíbrio nas funções dos órgãos estatais diante dos 
desafios patrocinados por uma nova compreensão em relação a 
teoria do direito, seus princípios e a efetividade da Constituição, bem 
como pelas promessas de realização da cidadania inclusiva. 

Contudo, há que se preservar o padrão democrático na 
definição de estado de direito. Destarte, sabe-se que a democracia 
engendra o conflito, constrói-se em uma pluralidade que se revela 
em um contínuo “dilaceramento interno”. Assim, o protagonismo 

judicial com aspectos paternalistas traz também questões 
problemáticas, pois, tal qual denuncia Antoine Garapon (1999, p. 
53), o excesso de direito pode desnaturalizar a democracia: “A 
justiça não pode se colocar no lugar da política; do contrário, arrisca-
se a abrir caminho para uma tirania das minorias, e até mesmo para 
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uma espécie de crise de identidade. Em resumo, o mau uso do direito 
é tão ameaçador para a democracia como o seu pouco uso”.  

Portanto, a questão que se estabelece na atualidade é calcular 
o custo da primazia do Judiciário na expectativa de realizações de 
direitos. Afinal, quais são os danos causados ao Estado democrático 
de direito, diante das decisões oriundas da hipertrofia do Judiciário? 

Pois, observou-se, especialmente no desenvolvimento histórico da 
instituição no Brasil, que a atuação protagonista do juiz para a 
realização das “promessas da democracia” não se refunda em uma 
teoria firme do direito, sendo, por vezes, anárquico, divergente e 
inseguro. 

Com a redemocratização na década de oitenta no Brasil, 
reconhece-se, sem qualquer margem de dúvidas, que a cidadania 

inclusiva e o respeito à dignidade humana, patrocinadas pela 
evolução constitucional e pela consagração de realizações sociais, 
deságuam em maior participação do Poder Judiciário para a 
configuração de direitos fundamentais. Revela-se, então, 
frequentemente a adoção pelo Judiciário de racionalidade política, 
de forma proativa, e muitas vezes ativista. 

Porém, há que se ressaltar que tradicionalmente não houve 
na formação do Judiciário brasileiro a preocupação com a defesa 
efetiva para a fruição das mais elementares liberdades civis, menos 
ainda para assegurar direitos políticos e de participação aos 
cidadãos. Conforme destacado, o que caracterizou esta instituição 
no predomínio de sua existência foi um viés clientelista e 

subserviente à manutenção da ordem e do domínio do poder estatal.   
Mesmos diante das novas demandas provocadas pela 

transição democrática, o Judiciário brasileiro ainda se apresenta 
elitista, inacessível e sob forte influência do princípio da separação 

dos poderes, o que o coloca em crise pela “sua súbita adaptação à 
feição contemporânea da sociedade brasileira, sem estar equipado 
material, conceitual e doutrinariamente para dar conta da carga de 
novos problemas que a sociedade passou a lhe apresentar.” 
(VIANNA et al., 1997, p. 12). Ou seja, vivencia-se um protagonismo 
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judicial desacompanhado de um aparato ideológico e material, pois 
não há uma lógica interna que equilibre essa judicialização. 

Assim, percebe-se notadamente em relação ao Supremo 
Tribunal federal a sua crescente hipertrofia e centralidade em 
relação aos demais órgãos, atribuindo-o ações não típicas a sua 
competência tradicional. Por outro lado, nota-se o enfraquecimento 

do Legislativo em virtude da crise do sistema representativo e da 
crescente “demonização da política”. Verifica-se, então, que não há 
uma compreensão correta sobre o exercício e as potencialidades dos 
poderes como um projeto comum para realização da vontade 
constitucional, mas sim uma “queda de braço” entre as instituições 
em que o principal intento é a autoafirmação de primazia de um 
órgão sobre os demais. 

Esta constatação se demonstrou, por exemplo, nos debates e 
julgamento sobre a constitucionalidade da “lei da ficha limpa”. Neste 
caso, especialmente, comprovou-se como o STF se vincula a uma 
postura moralista que, inclusive, se choca com o fundamento 
contramajoritário da jurisdição constitucional. Mais uma vez, 
destacou-se no julgado a preocupação da instituição em se 
autolegitimar como instância corretiva da política, até mesmo por 
meio de comportamentos ativistas extraprocessuais, nos quais se fez 
mais importante alinhar-se à opinião pública, mesmo que em 
detrimento à fruição individual de direitos políticos. 

Ressalta-se, assim, que se admitindo o empoderamento do 
Supremo Tribunal Federal em relação aos demais poderes estatais, 

em certa medida justificável por sua posição central, privilegiada e 
racional, exige-se ao mesmo tempo absoluta submissão a sua 
neutralidade e imparcialidade, pois, ao politizar-se, conduzindo-se 
por paixões e por clamores populares, esse órgão nega-se a si 

mesmo, perdendo a razão de existir a própria revisão judicial.  
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Capítulo 2 
 

Direito administrativo e equidade na 

atualidade: uma possibilidade 
 

Liana Chaib1 
 
 
1.Introdução 

 
A equidade foi a grande mola propulsora do desenvolvimento 

do Direito Administrativo nos seus primórdios. Ocorre que, com o 
crescimento do prestígio da lei e do positivismo dominante, com as 
ideias de um sistema fechado e não valorativo, a sua utilização foi 
banida. Restou evidente o descompasso entre o princípio da 
legalidade estrita e equidade, simbolizando esta o verdadeiro caos, a 
incerteza e a insegurança. A equidade somente poderia ser invocada 
onde a própria lei a permitisse (aequitas constitua).  

Entretanto, a equidade percorreu um longo caminho, nem 
sempre retilíneo. Ao sabor do momento e das circunstâncias 
históricas, ora encontra acolhimento em alguns sistemas jurídicos, 

ora vê-se desacolhida. Mas os tempos mudaram: a lei já não paira 
sobranceira; a Constituição e os princípios entram em evidência e 
com eles emerge toda a sua carga valorativa, o Estado legal cede 

espaço ao Estado Constitucional de Direito e a Administração 
Pública assume um papel ativo, no sentido de por em prática, de 

                                                       
1 Doutora em Direito Constitucional/Universidade de Fortaleza, Professora da Universidade Estadual 
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concretizar o conjunto de finalidades constitucionais a ela dirigidas. 
O homem passa a ser o referencial de todo o sistema e o direito 

administrativo não é mais o direito do Poder Público, mas um direito 
que garante as condições necessárias à própria existência do 
indivíduo. 

 

2.Surgimento paulatino e obscuro do direito administrativo 
 

A França, no final do século XVIII, ocupava posição 
proeminente. A sua grande extensão territorial, a importância da 
língua e a concentração de uma gama de intelectuais e filósofos, bem 
como a explosão de suas atividades ultramarinas, possibilitaram a 
divulgação dos ideais da Revolução Francesa no mundo ocidental. 

O direito administrativo surge, pois, nesse período luminoso, 
na França, com influência de sua doutrina em todo o continente 
europeu. Em meio a obscuridades, contradições e incongruências, 
estabelece-se como ramo pertencente ao direito público, 
“constituindo um regime derrogatório do direito comum para reger 
as relações de desigualdade entre os particulares e a Administração 
Pública.” (BAPTISTA, 2003, p. 10). 

A obscuridade advém do momento em que se vincula  sua 
origem com o surgimento do Estado de Direito e o princípio da 
separação de poderes, tendo este último, como uma das funções, o 
controle dos atos administrativos. Este nexo, amiudadas vezes 
citado pela doutrina, seria um grande mito, uma ilusão, já que o 

direito administrativo não surge como fruto do Estado de Direito, 
mas se firma lentamente, do nada, entre a Revolução Francesa e o 
fim do Segundo Império, sendo mero “fruto de um milagre”. (WEIL, 
1977, p. 10). 

Diante dessa visão, o surgimento do direito administrativo e 
de suas categorias - como supremacia do interesse público, 
prerrogativas da Administração, discricionariedade, 
insindicabilidade do mérito administrativo, dentre outras - seriam 
muito mais uma forma de reprodução e de sobrevivência das 
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práticas do Antigo Regime que a sua superação. (BINENBOJM, 2006, 
p. 11).  

O objetivo da burguesia sabe-se, não era a extinção da 
monarquia ou mesmo da aristocracia. Seu real objetivo era ter 
acesso às benesses e se fundir com ela, mesmo porque esta 
burguesia nunca foi democrática. Na verdade, não combatiam a 

nobreza e a aristocracia como classe social. Queriam a igualdade dos 
direitos de gozarem dos mesmos privilégios. Um dos fatores que 
mais revoltava o Terceiro Estado, formado pela burguesia 
enriquecida e pelos artistas, operários, camponeses e “sans 
coulottes” (sem calções)2, era o injusto e cruel sistema tributário, já 
que arcavam com quase toda a carga tributária.3  

A preocupação dos revoltosos era, portanto, a varredura do 

autoritarismo e da situação de desigualdade, instalada pela 
monarquia absoluta, trazendo, a reboque, a consagração das 
liberdades e a garantia dos direitos dos cidadãos contra o Estado, 
que passou a sofrer limitações.4  

Em verdade, os atos da Administração não restaram sujeitos 
ao controle de um órgão judicial, mas a um órgão de jurisdição 
administrativa singular, diretamente ligado ao Executivo, integrante 
de suas entranhas, o Conselho de Estado, concebido, inicialmente, 
como órgão de consulta jurídica do executivo. Era o controle do 
poder executivo pelo próprio poder, ou nas palavras de Prosper Weil 
(1977, p. 14-15), “é a administração que se julga; é a ‘consciência 

                                                       
2 Grupo heterogêneo, formado por trabalhadores autônomos, pequenos comerciantes, artesãos, 
operários, oficiais artífices e aprendizes. 

3 Carta de reclamações do Terceiro Estado da Paróquia de Longey, “[...] pedimos também que as talhas 

com as quais a nossa paróquia está sobrecarregada sejam abolidas; que este imposto que nos oprime, 

e que só é pago pelos infelizes, seja convertido num só e único imposto ao qual devem ser submetidos 
todos os eclesiásticos e nobres sem distinção, e que o produto deste imposto seja levado diretamente 
ao Tesouro [...]” (MATTOSO, 1977, p. 155). 

4 Diogo Moreira Neto (2000, p. 8-9) chama a atenção para o fato de que cada uma das Revoluções 
percorreu caminhos distintos, em razão de suas peculiaridades. A Inglesa deu ênfase ao reforço do 

Parlamento e da representação, construindo as bases do Legislativo contemporâneo; a americana 

dedicou-se à consolidação da teoria da separação dos Poderes, de tal forma a mantê-los equilibrados, 
com o prestígio do Judiciário. 



34 | Direito administrativo e equidade na atualidade 
 

interior’ da administração, situação que contraria, a olhos abertos, a 
noção mais ampla da separação de poderes. A administração 

subtraía-se das garras do judiciário.”  
A criação de uma jurisdição administrativa própria, distinta 

do Judiciário, deu-se em razão do receio e da desconfiança aos 
tribunais judiciais, que eram reacionários aos objetivos da burguesia 

na retirada dos privilégios das castas superiores, razão mais 
consentânea com a realidade do que a teoria da separação dos 
poderes.5 6 7 

A partir da criação do Conselho de Estado, através da lei de 24 
de maio de 1872,  confere-se a este órgão a justice délégue: desde 
então, o direito administrativo francês demarca uma fase de 
consolidação, por obra de sua sólida jurisprudência. Inicia a sua 

“belle époque.” (WEIL, 1976, p. 16). A isso contribuiu o prestígio dos 
componentes do Conselho de Estado, prestígio consagrado por 
intermédio de lúcidas decisões, que descortinaram institutos, 
princípios e postulados próprios, prevalecentes como “essência” do 
direito administrativo até nossos dias. Por meio do célebre “caso 
Blanco” (1873), instituiu o princípio da responsabilidade do Estado, 
dissociada daquela do direito civil, bem assim a noção de serviço 

                                                       
5 Rivero e Pablo (2011, p. 46-47) registram que: “[...] el edicto de Saint Germain (1614) en el que el Rey 
afirma que el Parlamento de Paris y otras Cortes están sólo establecidos para hacer justicia a sus 

súbditos, prohibiéndoles el conocimiento de todo asunto concerniente al Estado, a la Administración o 

al Gobierno. Los parlamentos son, para los revolucionários de 1789, fuerzas reaccionarias que se 
opusieron a las reformas contrarias a los privilegios nobiliários.” 

6No mesmo sentido, Gustavo Binenbojm (2006, p. 13): “[...] a consequente subtração dos litigios 
jurídico-administrativos da alçada do Poder Judiciário não teve qualquer conteúdo garantístico, mas 

antes se baseou na desconfiança dos revolucionários franceses contra os tribunais judiciais, 

pretendendo impedir que o espírito de hostilidade existente neste último contra a Revolução limitasse 
a ação das autoridades administrativas revolucionárias.” 

7  O princípio de separação de poderes (“a la francesa”) entre autoridades administrativas e judiciais 

se introduz no direito francês com a Lei 16-24, de agosto de 1790, nesses termos: “As funções 
judiciárias são distintas e permanecerão sempre separadas das funções administrativas. Os juízes não 

poderão, sob pena de prevaricação, perturbar, seja de que modo for, as operações dos corpos 

administrativos, nem citar perante si os administradores por motivo das suas funções.” (WEIL, 1977, 
p. 12). 
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público, que contaminará todo o direito administrativo francês, 
sobretudo no que se refere aos contratos administrativos. 

Fortalece-se por força de construção pretoriana, que, pouco a 
pouco, foi elaborando um direito próprio, especial e derrogatório do 
direito civil, melhor adaptado às circunstâncias das novas 
necessidades.8A aplicação do direito civil vai ficando à margem, 

restando inadequada às situações que se apresentavam junto à 
Administração na realização do interesse público, bem como na 
execução dos serviços públicos, prestados em posição de 
supremacia.  

Na Espanha, sob influência do Direito francês, Martin-
Retortillo (1996, p. 26) aponta que o desenvolvimento e 
amadurecimento do sistema administrativo espanhol, desde o 

século XIX, também ocorreu de maneira similar, demandando um 
contínuo reafirmar-se como direito próprio e comum da 
Administração Pública e da atividade administrativa e, ao longo de 
um processo, vai eliminando o direito privado como causa do seu 
atuar.  

Lentamente, nessa senda de readaptações do direito civil, o 
direito administrativo constrói sua teoria. Mas o direito 
administrativo passa a caminhar pari passu com as  
 
3.A equidade como ferramenta do conselho de estado na 
evolução do direito administrativo francês e fonte inspiradora 
de princípios 

 
O direito administrativo, assim, nasceu da destituição do 

antigo regime pela Revolução francesa, a qual deixou como legado a 
primazia da lei e a instalação da magistratura administrativa, 

                                                       
8 Estorninho (1996, p. 334-335) afirma que “ao longo de todo o século XIX, o direito Civil continuou 
a aparecer como direito comum, que não era afastado senão excepcionalmente, através de regras 

derrogatórias especiais. Foi assim necessário um enorme esforço para libertar o Direito 

Administrativo do seu estatuto de ]menoridade em face do Direito Civil, passando a assumir a sua 
independência. Tal esforço ficou, sem dúvida, a dever-se à jurisprudência administrativa.” 
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através do Conselho de Estado. Ocorre que a situação causava uma 
certa perplexidade, já que o direito administrativo não possuía 

normas autônomas e tampouco o Conselho via-se vinculado ao 
Código Civil.  

Cabe ressaltar que Napoleão deixou, no século XIX, o Código 
Civil, que se constituiu em um robusto legado legislativo, bem 

elaborado quanto à regência das relações particulares, sobretudo no 
que se refere à pretensão de construção de um sistema amplo, capaz 
de abordar as mais diversas situações jurídicas e de dar vazão aos 
litígios que se apresentavam. 

No Direito Administrativo, essa codificação não se fez 
presente; tudo estava por surgir.  As leis não gozavam de boa técnica 
administrativa, consistindo o sistema em um emaranhado de 

normas desordenadas e casuísticas, exigindo do juiz uma tarefa 
hercúlea na sua ordenação e aplicação. Além disso, quando 
existentes, não correspondiam à apreensão, no campo abstrato, das 
vicissitudes do caso concreto, deixando aberto ao juiz administrativo 
uma atividade construtiva: quer pela inexistência de lei, quer pela 
sua imperfeição. 

Foi exatamente esta ausência de normas próprias, o vazio e a 
lacuna de prescrições adequadas à regência dos conflitos entre o 
Poder Público e o administrado que ocasionou a grande eclosão do 
direito administrativo. Pouco a pouco, desgarrou-se do direito civil 
e construiu seu próprio caminho.9 

Esta situação de ocaso legislativo propiciou a busca de 

soluções decorrentes do enfrentamento entre a necessidade de 
resguardar, de um lado, as liberdades dos cidadãos, recentemente 
conquistadas, e, de outro, colocar em prática as atividades estatais. 
Esta tensão passou a ser resolvida com uma construção teórica 

                                                       
9 Cretella Júnior (1966, p. 239) destaca que o direito administrativo, propriamente dito, “principia a 

apresentar-se, com características bastante típicas a partir da segunda década do século XIX. [...] se 
vai elaborando, na França, sem publicidade, a denominada justiça administrativa.” 
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própria, embasada nas singularidades do caso concreto, dada à 
inaptidão das normas do código civil.10 11 

Assomando-se a essa inadequação normativa, o próprio solo 
do direito administrativo é inóspito a uma codificação, sendo 
consentâneo com a sua natureza uma legislação mais contingente, 
adequada às necessidade ocasionais. Hauriou (1933, p.565), 

retratando esta tipologia, dizia que “Le domaine de la vie 
administrative est le domaine du provisoire, du révocable [...]”. 

Sensível aos reclamos da sociedade, o Conselho de Estado não 
deixava sem soluções os litígios que se lhe apresentavam e que não 
possuíam enquadramento legal. Pouco a pouco passa a decidir, 
buscando na equidade e nos princípios gerais de direito a sua fonte 
criativa. Entretanto, apenas em 1945, período em que as liberdades 

públicas ficaram ameaçadas, é que o Conselho de Estado constrói 
uma verdadeira teoria dos princípios gerais de direito, extraindo do 
silêncio da lei, da equidade, da Declaração dos direitos do homem e 
dos cidadãos e dos preâmbulos constitucionais, os princípios que 
dariam sustentação às suas decisões.12 13 

Assim, diante destas circunstâncias, estava aberto o caminho 
para a aplicação da equidade, utilizada antes mesmo da 

                                                       
10 Não é de estranhar, afirma Weil (1977, p. 4), que o Conseil d´Etat recorra muitas vezes à métodos 

que desorientam. Umas vezes, estabelece uma definição em termos aparentemente precisos, mas cujo 

conteúdo concreto deve ser definido em cada caso específico – é o processo que se poderia chamar das 
definições estáveis de conteúdo variável.  

11 Surpreendentemente, pois, a pátria do legalismo, e em um ramo do direito profundamente marcado 
pela exigência de uma “organização” das fontes jurídicas, França nos oferece hoje um inesperado e 

autêntico “case-law”presidido por uma  técnica matizada e sutil de emprego dos princípios gerais do 
direito.” (ENTERRIA, 1963, p. 207).  

12 Ferrer (1986, p. 443) identifica duas causas crônicas, que se solidarizam uma com a outra e que 

permitiram essa libertação dos textos legais e o abeberar-se nos princípios gerais do direito: “a 
insuficiência característica da lei em matéria administrativa e a parte importante que por isso 
corresponde ao juiz na elaboração da norma jurídica.”  

13 O Conselho Constitucional, regulado pelo título VII da Constituição de 1958, criado na V República, 
em sua jurisprudência de transcendência constitucional, passou a utilizar os princípios gerais de 

direito como “elemento integrante do bloco de constitucionalidade”. O bloco de constitucionalidade 

era uma referência do Conselho Constitucional ao examinar a conformidade de uma lei com a 
Constituição e com os princípios de valor constitucional. (FERRER, 1986, p. 454). 
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incorporação da noção de princípios gerais do direito no direito 
administrativo.14 A equidade passou a ter uma íntima relação com a 

jurisprudência administrativa, matéria prima básica para a solução 
dos conflitos, “podendo ser possível pensar que, na jurisprudência 
administrativa – a equidade – é assim uma técnica, um instrumento 
utilizado pelo juiz para chegar à solução do litígio”. (RIBOT, 2003, 

p. 93).  
O marco inicial ocorreu, como mencionado, com o arret 

Blanco, em 1873, onde a decisão que atribuiu responsabilidade ao 
Estado, condenando-o à uma indenização pela amputação que a 
garota Agnes Blanco, de 05 anos, sofreu, ao atravessar a via e  ser 
atropelada  pelo vagão manejado por empregado da manufatura de 
tabacos de Burdeos, foi baseada em razões de equidade. O Tribunal 

de Conflitos inicialmente negou o pedido, por entender não ser 
possível exigir responsabilidade do Estado ante a jurisdição civil, 
baseada no direito comum, tendo tal decisão sido reformada pelo 
Conselho de Estado, que admitiu a responsabilidade do Estado, por 
atos praticados por seus agentes, condenando-o no valor de 40.000 
francos, a título de indenização.15 

Esta decisão pioneira foi logo seguida por outra, no arret 
Cames, onde o Comissário Romeu, em 21 de junho de 1895, apelou 
ao princípio de justiça e reconheceu ser devido  pensão a um 
empregado público, vítima de acidente laboral. A Jurisprudência da 
Corte de Cassação, até então, não imputava nenhuma 
responsabilidade ao Estado, em casos de inexistência de negligência 

                                                       
14 Segundo apontam Ysern e Pablo (2011, p. 29) o marco inicial dá-se pelo arret Aramu, de 26 de 
outubro de 1945. 

15 Christian Autexier: “L´arrêt Blanco, une étape dans la recherce du critère de compétence  de la 

juridiction administrative française”. Afirma o autor que: “Le tribunal des conflits peut attribuer la 

connaissance de ce dossier aux juges administratif. Sous l´influence du commissaire du gouvernement, 

David, le tribunal dês conflits va estimer qu´il n´est pás concevable de traiter à tout propôs des 
fonctionnaires devant la juridiction judiciaire à propôs des fonctions devant le service public, c´est la 

compétence du juge administratif. De revés, Il serait inéquitable que devant le juge administratif, on 

continue à opposer aux victimes le principe d´irresponsabilité de l´etat du fait du dysfonctionnement 
du service public alors que cela permettrait d´indemniser ses victimes”. (YSERN; PABLO, 2011, p.53) 
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por parte do empregador. Consagravam-se as bases da 
responsabilidade objetiva. O Comissário justificou que:  

 
a base da responsabilidade do Estado, tanto pela via de terceiros 

quanto de seus agentes, não se funda em nenhum texto positivo 
do direito civil, mas em princípios superiores de justiça que são 
eles próprios textos positivos que o juiz deve aplicar. Encontra-se 

em uma legislação de equidade e não de direito escrito. [...]. Se o 
Estado não está vinculado ao direito civil e à interpretação que lhe 

dão os tribunais ordinários, cabe ao juiz administrativo examinar 
diretamente, conforme as  próprias luzes  de sua consciência e 
conforme o princípio da equidade que rege os direitos e as 

obrigações recíprocas do Estado e de seus empregados na execução 
dos serviços públicos....Em resumo, a solução que vos proponho 
não entra em conflito com qualquer proibição de lei escrita, mas 

decorre dos  princípios gerais do nosso direito e ao mesmo tempo 
está de acordo com as regras de equidade e de humanidade. 

(RIBOT, 2003, p 91-92, tradução nossa). 16  

 
Um dos julgamentos que fizeram história, rendendo folhetins, 

ataques e ao mesmo tempo aplausos, deu-se no famoso arret 
Menard, no Tribunal Château-Thierry, pronunciado pelo Juiz 
Magnaud, que tinha a alcunha de “o bom juiz”, embasado em razões 
de equidade, traçando as diretrizes do “furto famélico”, encorpado 
mais tarde pelo “estado de necessidade”.17 A Sra. Louise Menard 
compareceu ao Tribunal por ter sido acusada de ter roubado um 
pão. Defendeu-se alegando que seus filhos não haviam ingerido 

nenhum alimento, por mais de trinta e seis horas. O Juiz Magnaud, 
ao absolvê-la, equacionou os fatos e destacou: “Atentai: é lastimável 
que, dentro de uma sociedade bem organizada, um dos membros 

                                                       
16 Esta decisão é considerada o marco da legislação sobre acidente de trabalho de 1898.  (RIVERO; 
PABLO, 2011, p.56) 

17 Dá-se conta de que sua esposa mandou cravar em sua lápide, como epitáfio: “Le bon juge”, Rene 
Constant, em uma manifestação periódica.  (RIVERO; PABLO, 2011, p. 23). 
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desta sociedade, sobretudo uma mãe de família, possa faltar-lhe um 
pão e a ela ser atribuída culpa.” (RIVERO; PABLO, 2011, p. 22.)18 

Um estudo da jurisprudência do Conselho de Estado francês 
demonstra que a equidade sempre permeou as suas decisões, 
constituindo-se em ferramenta própria e adequada para a busca da 
solução do litígio. Ribot (2003, p. 94) ao analisar profundamente a 

construção pretoriana do Conselho de Estado conclui que “é possível 
afirmar que a equidade é um conceito essencial à formação do 
direito administrativo moderno.”19 

Jean-Pierre Girard (2003, p. 80) menciona um acórdão 
recente, onde a jurisprudência constantemente considerava que o 
proprietário de um veículo que causaava danos ao domínio público 
– rodovia -  devia ser condenado a reparar, mesmo que o veículo 

tivesse sido roubado, a menos que ele mesmo tenha tomado todas 
as precauções no sentido de se proteger do roubo. Era uma solução 
particularmente isenta de equidade, porque as evidências “das 
necessárias precauções” nunca eram realmente fornecidas pelo 
proprietário. Assim o Conselho de Estado, em decisão de 5 de Julho 
de 2000, considerou que o proprietário de um veículo roubado, uma 
vez que já não tem a guarda do veículo, não pode ser 
responsabilizado pelo autor da violação da rodovia causada pelo 
veículo. Nesta situação, a decisão foi claramente inspirada na busca 
da equidade. 

A equidade é também precursora dos grandes princípios 
gerais do direito administrativo.20 Toda teoria da responsabilidade 

                                                       
18 Geny, um dos maiores opositores do bom Juiz, vem a afirmar que “sob a influência dissolvente de 
seu humanitarismo flutuante, o Presidente Magnaud conduz a uma espécie de impressionismo 
anárquico a aplicação do direito positivo.” (RIBOT, 2003, p. 85). 

19 Braibant (1992, p. 687.) nos dá conta de que a expressão “suum cuique” dos romanos, ilustra a 
imagem da sala do contencioso francês). 

20 Ribot (2003, p. 95) afirma que “A equidade é incontestavelmente um dos fundamentos dos 
princípios gerais do direito embora raramente as decisões se referem expressamente a ela. Numerosos 

autores reconhecem que os princípios gerais do direito são “ um trabalho construtivo da 

jurisprudência realizado por motivos superiores de equidade, a fim de assegurar e salvaguardar os 
direitos individuais dos cidadãos”.  
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do Estado adveio muito mais da sua aplicação do que de normas 
postas do direito civil. Em matéria contratual, a teoria da imprevisão 

ou do fato do príncipe foi utilizada como forma de restabelecer a 
igualdade entre os contratantes. No tocante ao Arret Compagnie 
Générale D´éclairage de Bordeaux, de 30 de março de 1916, o caso 
tratava-se de uma companhia de gás que se viu impossibilitada de 

cumprir o contrato nas condições estabelecidas, em razão do 
aumento imprevisível do preço do gás, ocasionado pelas 
conseqüências da duração da guerra e da dificuldade do transporte 
da matéria prima , pela via marítima.  O Conselho de Estado 
entendeu que a companhia deveria, por um lado, assegurar o serviço 
concedido, mas, por outro, suportar as conseqüências provenientes 
da situação de força maior citadas, apenas dentro de uma 

interpretação razoável do contrato, e durante um certo período 
transitório. (YSERN; PABLO, 2011, p. 59-61). 

A compensação da mais valia, em matéria de obras públicas é 
originária do princípio do enriquecimento sem causa 
(enriquecimento ilícito), o qual foi inspirado na equidade. O 
comissário Heumann, conclui no Arret Societe Sud Aviation, de 14 
de abril de 1961, pela aplicação do princípio do enriquecimento sem 
causa, mesmo sem texto legal, em matéria de obras públicas, 
estabelecendo que “dentro de certos limites razoáveis deve conhecer 
esta instituição um desenvolvimento conforme a objetiva equidade 
que está na base do contencioso da responsabilidade”. Esta decisão 
encontrou ressonância no célebre Arret de Chambre des Requêts, de 

1892, deduzindo a actio em rem verso sobre o princípio da equidade, 
diante da ausência de regulamentação em texto legal. (CINTURA, 
1972, p. 670).  A este respeito, Baracho (1998, p.5-6) afirma que “a 
restrição do enriquecimento sem causa, baseado na equidade, surge 

como princípio geral do direito, reconhecido pela jurisprudência 
administrativa, que ressaltou a noção de equilíbrio e de correlação, 
nas condições que lhe são impostas. 

O próprio reconhecimento da anormalidade do dano é 
proveniente da equidade. O que é um prejuízo anormal senão um 
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prejuízo onde se estima uma reparação equitativa? No mesmo 
sentido, o Comissário Frydamn: “Não existe, na minha opinião, 

outra definição de prejuízo anormal que não seja aquele estimado 
para reparar equitativamente” (RIBOT, 2003, p. 93). Uma outra 
derivação da equidade é o cálculo das indenizações que também é 
realizado a partir de um montante justo, exato e equitativo.  

O Conselho de Estado, curiosamente, não se refere 
expressamente à equidade, preferindo utilizá-la na formação e 
elaboração de sua jurisprudência. (BRAIBANT, 1992, p. 688) ou, 
como se refere Girard (2003, p. 79), “na verdade o juiz prefere , 
quando possível, aplicar a equidade sem dizer”. Braibant identifica 
três situações, no direito administrativo, em que é utilizada. A 
primeira delas, nos princípios gerais de direito, que são descobertos 

pela jurisprudência, a partir de um conjunto de valores que, 
aparentemente, têm um fundo comum com a nossa civilização e 
evoluem com ela. O Presidente Bouffandeau da seção do 
contencioso, refere-se a ela como “uma obra construtiva da 
jurisprudência, realizada por motivos superiores de equidade”, a fim 
de assegurar e salvaguardar os direitos dos cidadãos”;21 a segunda, 
na responsabilidade do poder público, onde a equidade encontra-se 
na base de toda a sua jurisprudência, especialmente nos casos de 
responsabilidade sem culpa., risco profissional e enriquecimento 
sem causa Por fim, é manejada também no controle do poder 
discricionário, tornando-se uma das mais eficazes ferramentas de 
controle. A própria noção de erro manifesto de apreciação ou no 

                                                       
21 No mesmo sentido, Garcia de Enterria (1963, p. 206): “A possibilidade mesma, de um Direito 

Administrativo como sistema coerente animado de valores materiais de justiça tem sido na história 

européia o resultado de duas operações paralelas, de significado inequívoco: por uma parte, o 
desenvolvimento de uma jurisprudência que sobre a massa informe das disposições casuísticas e 

perecíveis acertou a propor e destacar um sistema de autênticos princípios gerais na atuação da 

Administração e em sua relação com os súditos, desenvolvida sobretudo na obra gigantesca de um 

órgão judicial animado de uma inextinguível vitalidade, o conselho de Estado Francês; por outro lado, 
e isto teve mais importância no resto dos países continentais, onde a jurisprudência administrativa 

não há tido o mesmo alimento criador, a afirmação de um corpo de doutrina que, superando os 

primitivos problemas exegéticos, tem caminhado cada vez com maior segurança desvelando e 
depurando um sistema de autênticos princípios gerais de Direito de natureza institucional.”  
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caso de gravidade de uma sanção disciplinar ou na avaliação das 
vantagens ou desvantagens da construção de uma obra pública. 

(BRAIBANT, 1992, p. 689-670). 
A equidade, portanto, é uma constante do direito 

administrativo francês, não sendo aplicada ocasionalmente e é 
invocada sempre face a uma situação abusiva.22 O acompanhar 

rigoroso da jurisprudência mostra um evoluir  e uma busca 
constante pela equidade, permitindo afirmar, com segurança, que 
foi a mola propulsora de vários princípios gerais do direito 
administrativo. A equidade permite equilibrar a relação 
administração/administrado”, tornando-se um ponto necessário de 
intersecção entre interesses desiguais. 
 

4.O direito administrativo e o acompanhamento das feições do 
estado 

 
O Direito Administrativo, pois, está umbilicalmente ligado à 

Revolução Francesa, movimento deflagrado pela burguesia que 
entregou sua formação não a um órgão judiciário, mas ao Conselho 
de Estado, pertencente ao próprio Executivo. Este, paulatinamente, 
foi construindo e modelando o direito administrativo, de maneira a 
desgarrar-se do direito comum. O direito administrativo é fruto de 
decisões pretorianas, em contraste com sua era: a das grandes 
codificações. Neste contexto de ausência de normas próprias, abria-
se espaço para o vicejamento de outras diretrizes, com decisões 

norteadas pela própria noção de equidade. 
Por outro lado, o direito administrativo não permanece 

estático e, ao longo do tempo, segue seu fluxo diretamente atrelado 

                                                       
22 Paul Cintura (1972, p. 42), no mesmo sentido: “se existe uma noção raramente mencionada no 

estudo de direito administativo é esta de equidade [...] ela permeia todo o interior do direito 
construído pelo Conselho de Estado depois do arret Blanco até as mais recentes. Não confessada, mas 

onipresente, ela pode ajudar a desvendar, dentro de uma certa medida, as controvérsias doutrinárias 

abertas atualmente [...] a equidade não se confunde nem com a moral, nem com a moralidade, mas  
é um meio precioso para ele realizar sua missão”.  
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às feições do Estado, que se transforma à medida que a sociedade se 
modifica. Estas mudanças refletem em alguns institutos, que já não 

podem mais ser estudados considerando os mesmos pressupostos 
de então. O Estado de Direito evolui, o princípio da legalidade, diante 
do despontar dos princípios, redesenha-se e o direito 
administrativo, diante destas altercações, também há que se 

adequar aos novos parâmetros. 
A Revolução francesa de 1789, movimento orquestrado pela 

burguesia, sedenta de ocupar os privilégios destinados apenas às 
classes da nobreza e da realeza, inobstante serem detentores do 
poder econômico, trouxe consigo, então, os ideais de liberdade, 
fraternidade e igualdade e um novo modelo de Estado. 

Era a passagem de um Estado sem a prevalência da vontade 

pessoal do Rei para um Estado onde a lei tornava-se a nova 
divindade. Ela viria a ser a decisão da vontade geral e, dada sua 
impessoalidade e generalidade, seria o passaporte para, de um lado, 
a conquista da igualdade e, do outro, o limite para os detentores do 
poder, que a ela se submeteriam, posto que expressão da vontade de 
todos.  

A igualdade pregada, porém, era unicamente aquela 
igualdade formal, onde o tratamento igualitário a todos resvalava na 
fórmula: “todos são iguais perante a lei”. Era a igualdade que 
favorecia a burguesia, pois impediria o surgimento de leis que 
acarretassem privilégios direcionados às outras castas: nobreza e 
realeza. Posteriormente, a Constituição francesa sagraria, de um 

lado, a separação dos poderes, com o predomínio do poder 
legislativo; e, de outro, a garantia dos direitos individuais.23 

Ficou instituído, desde então, o princípio da legalidade e, 
consequentemente, o Estado de Direito. Este é, em sua genuína 

expressão, a submissão dos poderes estatais à lei. Mas não apenas 

                                                       
23 O artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem, contida na Constituição francesa de 3 de 

setembro de 1791, rezava: “Toda sociedade que não assegura a garantia dos direitos nem a separação 
de poderes  não possui Constituição.” 



Liana Chaib | 45 
 

isso: a possibilidade dada aos cidadãos de se oporem ao Estado, já 
que no antigo regime era vedado. Estes passam a ser titulares de 

direitos subjetivos públicos. Nasce a preocupação de conferir aos 
particulares um conjunto de garantias jurídicas, capazes de protegê-
los contra o arbítrio administrativo cometido sob a forma de 
ilegalidade. (AMARAL, 2000, p. 71).24 

Com a eclosão dessa nova ordem, redesenha-se um novo 
modelo de Estado, o Estado liberal, que traria em seu âmago as 
principais conquistas da burguesia: a liberdade, a igualdade formal, 
a teoria da separação dos poderes e a instituição, ainda que 
rudimentar, de alguns direitos individuais. A nota de toque desse 
Estado girava em torno da consagração das liberdades e 
manutenção das garantias dos indivíduos, passando, assim, a ser o 

garantidor dos direitos individuais. 
Entretanto, com o passar do tempo, esse modelo não mais 

resiste às transformações sociais, onde a inércia e absenteísmo do 
Estado, conjugados com a igualdade formal, somente favoreciam ao 
crescimento vertiginoso do poderio da classe burguesa, que, de 
dominada, passou ao status de dominadora, ocasionando um hiato 
com a classe trabalhadora, cada vez mais espoliada, vivendo em 
situações degradantes e miseráveis, surgindo uma nova classe social 
– o proletariado.  

Em meados do século XX, para evitar a eclosão de uma 
revolução, assiste-se a uma altercação da postura do Estado, que 

                                                       
24 Louis Favoreu aponta a oposição estabelecida por Carré de Malberg, depois da primeira guerra 
entre “Estado Legal” e “Estado de Direito”, a qual permite conhecer plenamente a mudança ocorrida 

nos sistemas constitucionais europeus, dentre os quais a França, no decorrer da segunda metade do 

séc. XX: “O Estado legal foi construído em torno do dogma da supremacia da lei, expressão da vontade 
geral, única [...] dotada de poder inicial absoluto (CARRÉ DE MALBERG) e que é, na realidade, a única 

verdadeira ´fonte de direito´, ´a fonte das fontes´ (PIZZORUSSO). O sistema do Estado legal é 

essencialmente um sistema de organização dos poderes, que justifica a preponderância do poder 

legislativo, enquanto “o regime do Estado de direito foi concebido de acordo com os interesses dos 
cidadãos. O Estado de direito foi estabelecido simplesmente e unicamente no interesse e para a 

salvaguarda dos cidadãos: ele tende apenas a assegurar a proteção de seus direitos ou de sua condição 

individual. O regime do Estado legal é orientado em uma outra direção: ele se liga a uma concepção 
política que tem em relação com a organização fundamental dos poderes.” (Favoreau, 1999, p.217). 
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passa a intervir na ordem econômica e social, atuando em campos 
reservados aos particulares. Tem-se talhado o Estado prestador de 

serviços e assegurador das necessidades coletivas. Nele, na 
concepção de Marcelo Caetano (1977, p. 380), é mais importante 
construir uma sociedade onde haja igualdade de oportunidade para 
todos os cidadãos e garantia de realização das prestações 

correspondentes aos direitos sociais que proporcionem às pessoas 
uma razoável qualidade de vida, do que a proclamação das 
chamadas “liberdades burguesas”.  

É o Estado intervencionista que, “do ponto de vista axiológico, 
os valores da personalidade individual, como liberdade, segurança e 
igualdade jurídicas, completam-se com a garantia de condições 
essenciais de vida e com a correção de desigualdades econômico-

sociais.” (MEDAUAR, 2003, p. 89).25 
Ocorre, porém, que esse modelo, no final do séc. XX e início 

do séc. XXI, começa a sentir o peso da sua presença em todos os 
setores, com a assunção de inúmeras atividades, gerando o 
denominado “inchaço e hipertrofia” do Poder Público, ocasionando 
uma má prestação de alguns serviços públicos. Nesse cenário, Daniel 
Bell (apud MOREIRA NETO, 2001, p. 271), sintetiza que “o Estado se 
tornou grande demais para os pequenos problemas e pequeno 
demais para os grandes problemas.”  

Esse gigantismo, efetivamente, tornou o Estado um enorme 
elefante branco, que não mais conseguia gerenciar as reivindicações 
de bem estar da sociedade, acumulando uma sobrecarga de 

prestações positivas, as quais o tornavam totalmente ineficiente.26 

                                                       
25 “But what characterizes the welfare State, is not so much his intervention in the socio-economic, 

that the goal of this intervention. It aims to ensure a fair redistribution of wealth to fight against 

poverty. That is to say to help anyone who cannot live only of the resources of his work”. (BOTTINI. 
The roots of french welfare State, 2012, p. 1, texto não publicado). 

26 Estorninho (1996, p. 47) descreve que “Ao crescimento desmesurado da Administração Pública do 

Estado Social associam-se fenômenos graves de ineficiência e de aumento da burocracia. Por outro 
lado, o agravamento das contribuições exigidas aos cidadãos para suportar as despesas crescentes da 

máquina estatal e a falta de imparcialidade do Estado (para já não falar de fenômenos extremos, como 

os de corrupção) suscitam, cada vez mais, uma reacção generalizada de desconfiança e incomodidade 
do cidadão em face do poder público.”  
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Passa-se a assistir uma mudança de eixo na atuação do Poder 
Público, no início do século XXI, com alguns episódios que 

influenciaram diretamente essa modelagem, como a globalização e 
a privatização de vários setores típicos de prestação dos serviços pelo 
poder público. 

Entra em cena, ainda, a ideia de Estado Subsidiário, em que 

continua o respeito aos direitos individuais, com o reconhecimento 
da preponderância da iniciativa privada sobre a atividade estatal, 
devendo o Estado abster-se de exercer as atividades que o particular 
tem condições de desenvolver. O que muda é a ideia de fomento, de 
parceria, ou seja, o Estado deve fomentar, coordenar, fiscalizar a 
iniciativa privada, de maneira a que o particular possa desenvolver 
seu empreendimento com sucesso. Não se trata de Estado Mínimo, 

pois como bem diferenciado por Zanella Di Pietro (1997), neste o 
Estado exerce as atividades essenciais, deixando tudo o mais para a 
iniciativa privada, dentro da ideia de liberdade individual, própria 
do Estado liberal; já naquele, o Estado além de exercer suas 
atividades essenciais, exerce também as atividades sociais e 
econômicas que o particular não consiga desempenhar a contento 
na livre iniciativa e livre competição e, com relação a estas últimas, 
o Estado deve incentivar a iniciativa privada, auxiliando-a pelo 
fomento. (DI PIETRO,1997, p. 22-25). Caio Tácito (1998a, p. 30) 
deixa evidente que: 

O pêndulo se volta, na experiência atual, para um período de 
retração de ingerência direta do Estado que, ao mesmo tempo se 

torna menor e se aprofunda, harmonizando o estímulo à dinâmica 
da iniciativa privada com a maior responsabilidade pública em áreas 
essenciais do bem-estar social. 

Essas mutações do Estado, das necessidades dos indivíduos e 

da sociedade, ao longo de décadas, vão refletindo no próprio 
conteúdo de suas atividades. Quanto às suas funções, de protetor de 
uma liberdade passiva, torna-se assegurador das condições para que 
essa liberdade se concretize e se efetive; do absenteísmo passa ao 
intervencionismo que, encontra-se já com diagnóstico de crise, 
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caminhando para uma retração, a fim de que tenha condições de 
implementar políticas sociais, que almejem à plena realização do ser 

humano. 
O direito administrativo, seguindo os passos dessas 

vicissitudes, também há que sofrer os reflexos desse câmbio, sob 
pena de se estabelecer um fosso instransponível entre a realidade 

social e a realidade jurídica. Para acompanhar essa evolução, passou 
a considerar as novas tendências de gestão da coisa pública, 
utilizando-se de novos instrumentos, como parcerias privadas, 
processos de desregulação e outros institutos. O viés autoritário cede 
espaço às formas de consenso, sem necessidade de instrumentos 
coativos. 

Ferrer aponta para um novo componente que está 

impregnando a atuação do Estado, por parte da Administração 
Pública, introduzido pelo princípio da solidariedade, presente nas 
relações entre o Estado e o cidadão e deflagrador de uma modalidade 
de ação que denomina de “compensadora”. Às três atividades 
existentes, quais sejam, de serviço público: solidariedade 
prestacional; fomento; contribuição aos objetivos solidários; polícia: 
imposição da solidariedade de grupo, assoma-se a atividade 
compensadora. Para o autor é esta a “que trata de “paliar aquellas 
desventajas que recaen sobre cada cual como consecuencia de un 
determinado sistema de vida.” (Ferrer, 2003, p. 143). São atividades 
de inclusão e que atuam nas mais variadas formas de 
marginalização.27 

Dromi ao propor a articulação do Direito Administrativo em 
derredor dos sete “Códigos de Solidariedade”, os quais abrangeriam 
as atividades estatais, admite que a solidariedade é  o valor dos 
“sacrifícios compartidos” e que é o novo nome do princípio da 

igualdade. (Dromi, 1994, p.212) 

                                                       
27 Ferrer identifica a solidariedade como “la que hace a los indivíduos actuar a favor del grupo porque 

ello les reporta a um doble beneficio:la mejora del grupo en el que se encuentran y su mejora personal 

en forma de retornos”[...] supone compartir derechos y obligaciones como correlato a una posición e 
intereses comunes.”(Ferrer, 2003, p.138). 
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Assim, o direito administrativo é, portanto, “um instrumento 
que acompanha de perto o acontecer social e este acontecer nos 

trará surpresas após surpresas.” A cada situação nova, responder-
se-á com soluções novas; portanto, aquilo que se constitui, a cada 
momento, como interesse geral, é contingente. (FERRER, 2003, p. 
135, tradução nossa). 

 
5.Conclusão: direito administrativo e equidade na atualidade: 
uma possibilidade 

 
É, pois, nesta nova ambiência que se entende a possibilidade 

do retorno à equidade, que significa não apenas o reexame das 
conseqüências do resultado da aplicação de uma norma, a fim de 

que se ajuste aos valores constitucionais. Uma decisão equitativa 
leva em conta as especiais circunstâncias do caso, não contempladas 
pelas normas em sua generalidade. Mas, além disso, a equidade 
possui uma outra função relevante: permite acompanhar as 
transformações sociais, protegendo interesses legítimos, novos 
direitos que se anunciam, proporcionando a realização de uma 
justiça material, onde os interesses legítimos possam ser protegidos. 

A dogmática tradicional, na atualidade,  também não pode 
mais prevalecer, atando o juiz e o administrador aos termos estritos 
de uma legalidade cerrada. A interpretação que se apresenta mais 
consentânea com o arcabouço principiológico é aquela conforme a 
Constituição e, em razão de seus mandamentos constituírem  

cláusulas gerais a serem implementadas, a técnica adequada é a 
tópica que conduz ao pensamento problemático, considerando o 
direito como um sistema aberto, que pode ser interpretado como 
uma ordem de valores relativizada, para que se chegue a uma 

solução do caso em evidência 
A equidade, portanto, permitirá  oxigenar o direito 

administrativo, auxiliando-o na implementação das exigências do 
novo século, principalmente no momento em que muitos anunciam 
o seu estiolamento. 
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Capítulo 3 
 

A tomada de decisão apoiada e a revisão da 

teoria clássica das incapacidades civil. 
 

Ana Cecília Rosário Ribeiro1 
 

 
1 O Código Civil de 2002 e a necessidade de redimensionamento 
de valores numa nova época.  

 
A compreensão dos dispositivos inovadores do novo Código 

Civil, bem como a busca da sua melhor interpretação, atingida 
através daquela que mais se coadune com os seus princípios, jamais 
poderia estar dissociada do estudo do paradigma sobre o qual está 

assentada a recente codificação civilista. Isto porque, como veremos, 
o Código Civil atual rompe com antigos paradigmas, impondo o 
redimensionamento de valores, pelo operador do direito.2  

Através de uma breve retrospectiva, observamos que o 
legislador de 1916 buscou sua inspiração no Código Napoleônico e, 
por consequência, não poderia deixar de absorver os ideários da 

Revolução Francesa. De fato, foi o Código Civil de 1916 um diploma 
legislativo notadamente marcado pelo individualismo, fruto da 
influência do modelo liberal. Não poderia ser diferente diante do 
diploma e do momento histórico que o inspirou. 

                                                       
1 Promotora de Justiça. Professora Adjunta da UESPI. Doutora em Direito Civil pela PUCSP. Mestre 

em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. Especialista em Direito Civil pela Universidade 
Salvador. Email: acrr1515@gmail.com 

2 Eduardo Kraemer, Algumas anotações sobre os direitos reais no Novo Código Civil, In O Novo Código 
Civil e a Constituição, p. 199. 
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Diante do panorama imposto pela Revolução Francesa, bem 
como pela ascensão da burguesia ao poder, o Código Napoleônico 

foi concebido como um sistema fechado, em que ao jurista era 
imposto o papel de simples exegeta, impossibilitando-lhe inovar a 
ordem jurídica. Assumia, desta forma, um caráter totalizador, 
através do qual os seus dispositivos deveriam trazer as soluções para 

todos os problemas da vida cotidiana. Para alcançar este resultado, 
servia-se da casuística, técnica legislativa na qual se delimita 
exaustivamente e com especificidade as hipóteses normativas, 
prevendo seus pressupostos e consequências.3 Desta maneira, não 
havia qualquer espaço para a criação do magistrado. Assim era 
também o Código Civil de 1916.   

Em outro paradigma sustenta-se a nova codificação civil. Há, 

pois, a superação da feição unicamente individualista do Código 
Civil pretérito, deixando-se acorrentar pelo culturalismo4 e pelo 
Estado Social de Direito.5 Prova disto, é a disciplina jurídica da 
propriedade privada, na nova legislação civilista. De acordo com 
Laura Beck Varela: 

 
Como não poderia deixar de ser, a disciplina da propriedade 

privada no novo Código Civil, reflete essa alteração de paradigma, 
combinando as ‘conquistas não desprezíveis’ do modelo liberal 

oitocentista com os avanços da técnica legislativa. 6  

 

                                                       
3 Neste sentido: Marcos André Carneiro Silva, Novo Código Civil, artigo 1228, § 4º. Desapropriação 

Judicial ou usucapião coletiva? , p. 01. Disponível em www.juspodium.com.br. Acesso em: 
03/12/2003. 

4 Mônica Castro, A desapropriação judicial no Novo Código Civil, p. 145. 

5 Mário Lúcio Quintão Soares e Lucas Abreu Barroso chamam a atenção para o paradoxo existente 

entre a ordem constitucional, a qual traz como paradigma o Estado Democrático de Direito, e a nova 

codificação civilista, cujo paradigma é o Estado Social de Direito. Mário Lúcio Quintão Soares e Lucas 

Abreu Barroso, Os Princípios Informadores do Novo Código Civil e os Princípios Constitucionais 
Fundamentais: lineamentos de um conflito hermenêutico no ordenamento jurídico brasileiro, Revista 
de Direito Privado, p. 50.    

6 Laura Beck Varela, Das Propriedades à propriedade, Em A reconstrução do Direito Privado, p. 786. 

http://www.juspodium.com.br/
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A corrente do culturalismo não passou desapercebida na 
elaboração da codificação civilista. Em suas normas, são nítidas as 

presenças de princípios ético-sociais, como a eticidade e a 
socialidade7, mas também há uma substancial modificação da sua 
linguagem, indispensável à visão culturalista. 

Acerca do culturalismo, ensina a profª. Mônica Castro que 
 

Essa doutrina do pensamento compreende o Direito como uma 
experiência cultural e que se acha subordinada a princípios éticos-
sociais em que a cultura é colocada no foco central de apreciação 

das ciências humanas e a pessoa é o valor supremo do qual 
devem emanar todos os demais valores existentes. (grifos 

nossos). 
(...) 
Oportuno reconhecer que uma das grandes mudanças no novo 

código, conseqüência da visão culturalista de Reale, foi a 
modificação da linguagem8. 

 
Importa assim reconhecer que, animado pelo culturalismo, o 

Código Civil atual vale-se de um modelo jurídico aberto, marcado 
pela grande utilização de “conceitos jurídicos indeterminados” e 

cláusulas gerais.9 
De tudo isto, infere-se que o culturalismo impõe ao 

magistrado um novo papel, conferindo-lhe amplo poder para criar 
o direito, preenchendo o conteúdo das regras da nova lei.10 

Por outro lado, a influência do Estado Social de Direito é 
sentida nos valores que, para Miguel Reale, são considerados 

essenciais para o Código atual.11Assim, como não poderia deixar de 
ser, socialidade, eticidade e operabilidade afinam-se com um novo 

                                                       
7 Mário Lúcio Quintão Soares e Lucas Abreu Barroso, ob. cit., p. 50. 

8 Mônica Castro, ob. cit., p. 145. 

9 Id.ibid., p. 146. 

10 Marcos André Carneiro Silva, Novo Código Civil, artigo 1228, § 4º. Desapropriação Judicial ou 
usucapião coletiva? , p. 145. Disponível em www.juspodium.com.br. Acesso em: 03/12/2003. 

11 Miguel Reale, Visão geral do Novo Código Civil, Revista de Direito Privado, p. 11. 

http://www.juspodium.com.br/
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paradigma, superando notadamente a feição individualista, própria 
de um modelo liberal. 

Assentada em paradigmas não coincidentes com os do Código 
que lhe foi anterior, a novel legislação civilista não poderia deixar de 
estar animada por princípios que, ao mesmo tempo, aclamem o 
culturalismo e superem a feição unicamente individualista, que 

outrora era conferida a muitos institutos. 
São nestes princípios que o operador do direito encontrará os 

subsídios responsáveis por informar o conteúdo e a interpretação de 
antigos institutos. No foco desta análise, revela Miguel Reale12 que o 
Código Civil vigente tem como seus três princípios fundamentais a 
operabilidade, a socialidade e a eticidade. 

A operabilidade chega com a nova técnica do legislador, e é 

responsável por trazer soluções normativas para as dúvidas que 
existiam na aplicação do codex anterior. Buscou assim, facilitar a 
interpretação e aplicação do direito13 garantindo, consoante a profª 
Mônica Castro14, sua efetivação, execução e realização. Exemplos 
dessa operabilidade são a utilização das cláusulas gerais e a distinção 
clara entre os prazos prescricionais e decadências; os primeiros, 
enumerados apenas nos artigos 205 e 206 do Código Civil, sendo 
todos os outros prazos decadenciais. 

Em segundo lugar, mas não menos importante do que a 
operabilidade, pois traz a principal característica que distingue o 
antigo do novo Código, tem-se a socialidade. É justamente por 
influência deste princípio, próprio do Estado Social de Direito, que 

se reflete na legislação atual o predomínio dos valores coletivos 
sobre os individuais, agregando um sentido social aos institutos 
típicos do Direito Civil. Nesta mesma perspectiva, Mário Lúcio 
Quintão Soares e Lucas Abreu Barroso reconhecem que se 

redimensiona “os conceitos dos cinco principais personagens do 

                                                       
12 Miguel Reale, ob.cit., p. 12-14. 

13 Id.ibid., p. 14. 

14 Mônica Castro, ob.cit., p.146. 
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direito privado: o proprietário, o contratante, o empresário, o pai de 
família e o testador”.15 

De fato, foi atendendo ao princípio da socialidade que o 
legislador trouxe expresso, no Código Civil em vigor, a função social 
do contrato e da propriedade. Entretanto, não é suficiente, apenas, 
o incremento dos conceitos civilistas com os valores sociais, para a 

realização da justiça social desejada. Desta forma, tornou-se 
indispensável o princípio da eticidade, para que o Código Civil 
recebesse “forte impacto de natureza ética”.16 

Em verdade, o legislador deixou-se seduzir pelo princípio da 
eticidade, fazendo uso de diversas expressões que denotam valores 
éticos, tais como, boa-fé, probidade, justa causa, equidade e bons 
costumes. 

Entretanto, apesar de ancorado em novos princípios e 
postulados, o Código Civil de 2002 pouco inovou  quanto ao regime 
de incapacidade da pessoa humana.  Foram poucas as alterações 
promovidas nos artigos 3 o e 4 o, ambos do Código Civil. Nesses 
artigos, encontramos a disciplina geral para o exercício e 
legitimidade para a prática de atos jurídicos pelas pessoas, pois 
apontam os nortes do regime geral de incapacidade eleito na 
legislação civil. 

Entendemos que o Código Civil de 2002 rompe com o ideal 
oitocentista presente outrora.  Ocorre que, apesar de sustentar-se 
em um novo paradigma que se baliza pela Carta Constitucional de 
1988, as pequenas alterações existentes no regime de incapacidade 

não foram suficientes para promover os direitos e garantias da 
pessoa com deficiência. Essa afirmação encontra respaldo no fato de 
que o Código Civil de 2002 trazia originariamente como 
absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos; o que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário 
discernimento para a prática desses atos; e, os que, mesmo por 

                                                       
15 Mário Lúcio Quintão Soares e Lucas Abreu Barroso, ob.cit., p. 50. 

16 Expressão utilizada pela profª. Mônica Castro, ob.cit., p. 146. 
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causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade. Redação 
pouco distinta do antigo artigo 5 o do Código Civil de 1916, que trazia 

“os loucos de todo o gênero como absolutamente incapazes”.17 
O texto constitucional de 1988 extremamente inovador exalta 

os direitos e garantias das pessoas com deficiências.18 E mais, 
promove e enaltece a necessidade de sua independência e 

autonomia. Essa foi a ideia que não encontrou projeção na primeira 

                                                       
17 Art. 5, Código Civil de 1916. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil: I. Os menores de dezesseis anos. II. Os loucos de todo o gênero. III. Os surdos-mudos, que não 
puderem exprimir a sua vontade. IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz. 

18 A Constituição Federal de 1988 em diversos dispositivos busca ressaltar essa independência da 
pessoa com deficiência, promovendo a sua igualdade. Senão vejamos: artigo 7º, da CF-88 “São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXXI 

– proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência (...)”; artigo 23. “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”; artigo 24. “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência”; 
artigo 37. “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) VIII – A lei reservará  percentual dos cargos e empregos públicos para 

as pessoas portadoras de deficiência e definirá  os critérios de sua admissão (...);” art. 201. “A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 1º É vedada a adoção 

de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 

geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de 

deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 47, de 2005)”; artigo 203. “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: IV – habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei”; artigo 208. “O dever do Estado com a educação será  efetivado 

mediante a garantia de: III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”; art. 227, § 1º, II “criação de programas de prevenção e 

atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem 

como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento 

para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010); art. 227, § 2º “A lei disporá sobre normas de construção dos 

logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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redação dos artigos 3 o e 4 o do Código Civil, vigente até o final da 
vacatio legis de 180 dias da lei 13.146-2015, publicada em 6 de julho 

de 2015, apesar do conteúdo inovador do Código Civil de 2002 em 
diversos outros temas e dispositivos relacionados as mais diversas 
áreas. 

Desta feita, o Código Civil de 2002, em seu texto original, 

continuava a elencar as pessoas com deficiência mental, como 
absolutamente incapazes, em dissintonia com a Carta 
Constitucional que pregava o incentivo a sua autonomia. O fato é 
que, a despeito da exclusão da expressão “loucos de todo gênero” do 
rol da incapacidade absoluta, as pessoas com deficiência mental 
continuaram a ser assim tratadas pela redação original do art. 3 o da 
novel legislação de 2002. 

Por tudo isso é que a legislação civil de 2002 permaneceu, a 
despeito das alterações introduzidas, em desarmonia com a Carta 
Constitucional, na medida em que o regime geral de incapacidades 
alijava as pessoas com deficiência e, muitas vezes, impedia a sua 
autonomia, mesmo quando, em alguns casos, era possível à pessoa 
com deficiência, taxada de “absolutamente incapaz” ou 
“relativamente incapaz” manifestar a sua forma de entender e 
querer. 
 
2 O necessário rompimento dos paradigmas da clássica teoria 
das incapacidades sustentada no Código Civil de 2002.  

 

O Código Civil de 2002 é marcado por diversos dispositivos 
que conferem ao magistrado o poder de readequar a norma jurídica 
ao caso concreto, permitindo que seus artigos sejam 
constantemente redimensionados de modo a cumprir a atualização 

necessária diante do curso natural do tempo e das modificações 
culturais da sociedade. 

O poder criativo do juiz está presente no Código Civil de 2002 
e, em alguns momentos, notamos que o legislador civilista valorou 
positivamente essa possibilidade, incentivando-a através de uma 
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técnica legislativa que privilegia o uso de conceitos jurídicos 
indeterminados e cláusulas gerais. 

O uso de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados 
foi frequente enquanto técnica aplicada no Código Civil de 2002, e, 
no que toca à teoria das incapacidades também não foi diferente. 
Permitiu que o magistrado, em cada caso que lhe fosse apresentado, 

verificasse se o enfermo e o deficiente mental, tivessem o necessário 
discernimento para a prática desses atos, assim como também 
constatar aqueles que, mesmo por causa transitória, não pudesse 
exprimir sua vontade, tornando-o incapaz. 

Na sistemática apresentada no Código Civil, nota-se, que 
enquanto a personalidade jurídica é atribuída a toda pessoa, a 
capacidade jurídica pode sofrer restrições. Ser capaz significa estar 

apto para exercer por si, os direitos e obrigações que lhes são 
atribuídos. Por esta razão, comumente se define que a capacidade 
jurídica é limitada e representa a medida da personalidade.19 De 
outro modo, os chamados pela lei de incapazes absolutamente, nada 
podia decidir sobre a sua vida, sejam atos da vida civil de cunho 
patrimonial ou mesmo no tocante ao exercício da sua personalidade. 
E recordo, na redação original do Código Civil de 2002, alterada 
apenas pela Lei nº 13.146, de 2015, a pessoa com deficiência mental 

                                                       
19 André Franco Montoro e Anacleto de Oliveira Faria também realizam essa diferenciação: 

Personalidade, na terminologia jurídica, é a aptidão para ser sujeito ou titular de direito. 
Juridicamente, todo sujeito de direito é pessoa e toda pessoa é sujeito de direito. Capacidade é a maior 

ou menor extensão dos direitos de pessoa. Todos os homens são igualmente pessoa, mas não têm 

todos igual capacidade. André Franco Montoro e Anacleto de Oliveira e Faria, Condição jurídica do 
nascituro no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1953, p.69. Stela Barbas descortina esta distinção 

entre a personalidade e a capacidade jurídica: “A personalidade é um princípio, um valor ético que 

emana, que é intrínseco à própria pessoa. A capacidade é atribuída pelo ordenamento jurídico: é a 
medida da personalidade”. Stela Marcos de Almeida Neves Barbas, Direito do genoma humano. 

Coimbra: Almedina, 2007, p.220. Marcos Bernardes de Mello pontua: “ A capacidade jurídica é 

genérica. Há, no entanto, com conteúdo dela, capacidades específicas, dentre as quais está a 

capacidade para exercer, pessoalmente, os direitos e praticar os atos jurídicos necessários 
(=capacidade de agir, ou de exercício). Como instrumento protectivo das pessoas, os sistemas jurídicos 

estabelecem limitações à capacidade de agir, que se configuram na inaptidão (=incapacidade) para 

realizar, pessoalmente, atos jurídicos válidos”. Marcos Bernardes de Mello, Teoria do fato jurídico: 
Plano da Validade. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 21. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
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ou qualquer um que mesmo por causa transitória, não pudesse 
exprimir sua vontade, era tido como incapaz. 

Pois bem. Para ser “pessoa” basta que o homem exista; já para 
alcançar o status de “capaz”, o ser humano precisa preencher os 
requisitos necessários para agir por si, como sujeito ativo ou passivo 
de uma relação jurídica. Verifica-se, portanto, que personalidade e 

capacidade jurídica são conceitos distintos, mas que se entrelaçam. 
A capacidade de gozo e a capacidade de exercício encontram-se 
inseridas no conceito de capacidade jurídica.20 Para realizar essa 
distinção, a doutrina costuma afirmar que a todo ser humano é 
atribuída a capacidade de gozo, tal qual o conceito de 
personalidade.21 

De outro modo, a capacidade de exercício não é atribuída pelo 

simples fato de ser pessoa, é preciso mais. Para possuir capacidade 
de exercício, o indivíduo deve ter aptidão para sozinho realizar atos 
e negócios jurídicos.  De acordo com o conceito esposado, o conceito 
de capacidade de gozo se assemelha ao de personalidade jurídica. 

É possível identificar duas acepções relacionadas a 
capacidade. A primeira é a de que, em regra, todas as pessoas são 
capazes, devendo as hipóteses de incapacidade serem expressas no 
texto de lei; e, a segunda, é que o seu conceito está intimamente 
relacionado à possibilidade de realização de atos jurídicos sem 
interposta pessoa. Essa última denominada por capacidade de 
exercício.  

A incapacidade para a prática destes atos constitui, pois, a 

exceção, e, como tal, precisa de regra expressa limitando a 

                                                       
20 Roberto de Ruggiero identifica o conceito de capacidade jurídica ao de personalidade, distinguindo-

os do de capacidade de agir: “Bem distinto da capacidade jurídica, cujo conceito coincide com o de 

personalidade, é a capacidade de agir, ou seja, a faculdade que o sujeito tem de praticar atos jurídicos 
e exercer os seus direitos”. Roberto de Ruggiero, Instituições de direito civil. Tradução da 6.ed. 

italiana, com notas remissivas aos Códigos Civis brasileiro e português por Ary dos Santos. 3.ed. São 
Paulo: Saraiva, 1971, p.373. 

21 Luiza Thereza Baptista de Mattos que “A capacidade de gozo de direitos, segundo a nossa legislação, 

é, portanto, imanente ao homem, que dela não pode ser privado pelo ordenamento jurídico”. Luiza 

Thereza Baptista de Mattos, A proteção ao nascituro. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário 
e Empresarial. São Paulo, abr.-jun.1990, p.30. 
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capacidade do agente. Caso não exista norma expressa que limite a 
capacidade do sujeito não há que se falar em incapacidade para a 

prática de atos jurídicos. Há doutrinadores22 que realizam uma 
distinção entre a capacidade genérica (entendida enquanto medida 
da personalidade) e a capacidade específica (denominada 
legitimidade). Para realizar determinado ato específico ou mesmo 

um contrato, o indivíduo precisa gozar de legitimidade. Na falta de 
legitimidade o negócio jurídico é nulo, por lhe faltar solenidade 
essencial, exigida por lei, à sua realização.   

As hipóteses de incapacidade absoluta e relativa trazidas 
inicialmente no Código Civil de 2002, em seus artigos 3 o e 4 o, 
representam a adoção da teoria clássica das incapacidades, ainda no 
Código Civil de 2002. A redação original previa como absolutamente 

incapazes os menores de dezesseis anos; o que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; e, os que, mesmo por causa transitória, não 
pudessem exprimir sua vontade. A essas pessoas eram destinados o 
anonimato e a total exclusão da prática dos atos correntes da vida, 
sob o argumento de tutelá-las e protegê-las.  

Vê-se, por conseguinte, que a teoria das incapacidades é 
fundada na premissa de que as pessoas com deficiência são 
incapazes de praticar os atos da vida civil e, portanto, necessitam de 
tutela da legislação e de terceiros. Assim, devem ter sua autonomia 
“ transferida” para um “responsável legal”, denominado por 
curador, o qual decidirá todos os aspectos da vida diária do 

“interditado”, seja ele na modalidade “total” ou “parcial”. 

                                                       
22 Luiz Edson Fachin, Teoria crítica do direito civil à luz do novo código civil brasileiro. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2013, p. 214. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo curso de direito 
civil – teoria geral – contratos. IV, t.I. 10.ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p.58. Marcos Bernardes de Mello, 

Teoria do fato jurídico: Plano da Validade. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 31-33. Salienta Marcos 

Bernardes de Mello: “A legitimação diz respeito ainda ao poder de endividamento com 

comprometimento do patrimônio. Somente quando há legitimação o patrimônio responde pelas 
dívidas contraídas pelas pessoas. (...) Como se pode concluir, legitimação nada tem que ver com 

capacidade. Quem é capaz pode não ter legitimação, como, ao contrário, quem tenha legitimação pode 

ser incapaz”. Marcos Bernardes de Mello, Teoria do fato jurídico: Plano da Validade. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 31-33. 
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 Atualmente, a legislação civil brasileira, em seu artigo 3o, com 
redação conferida pela Lei nº 13.146, de 2015, restringiu bastante as 

hipóteses de incapacidade absoluta, limitando-a aos menores de 16 
(dezesseis) anos, o que vai ao encontro da ideia de promoção da 
independência e autonomia do indivíduo, apregoada na Carta 
Constitucional brasileira de 1988. 

Com a nova redação do artigo 3 o do Código Civil, dada pela 
Lei nº 13.146- 2015, a pessoa com deficiência, além de possuir 
personalidade, detém capacidade jurídica, pois a sua condição não 
gera qualquer presunção de incapacidade, como outrora. Por sua 
vez, o artigo 4o  do mesmo diploma legal elenca que os incapazes 
relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer são os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - 
os pródigos. 23 

Não se defende o alijamento da pessoa com deficiência, até 
porque a moderna teoria das incapacidades sugere a necessidade de 
sua autonomia de modo a lhe permitir a prática de atos, inclusive, 
relacionados ao exercício de sua personalidade. Entretanto, uma 
restrição na capacidade da pessoa com deficiência não se apresenta 
inviável juridicamente, através do instituto da curatela. Entretanto, 
modernamente, o seu uso fica restrito e as limitações à prática de 
atos deve ser declinada de forma taxativa pelo magistrado. Aliás, a 
ideia preponderante é que essa capacidade seja limitada apenas à 

prática de atos de natureza patrimonial, podendo a pessoa com 
deficiência decidir sobre o seu casamento, formas de tratamento, 
nome e todos os aspectos relacionados à sua personalidade. 

Em consonância com a Carta Constitucional brasileira de 

1988, que contempla o princípio da isonomia e a diferença entre as 

                                                       
23 A nova redação do artigo 4 o do Código Civil exclui “os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os 

que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo”. 
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pessoas, mas não descura do fato de que os indivíduos diferentes, 
qualificados pela vulnerabilidade, demandam uma tutela 

diferenciada para alcançar a igualdade substancial, 24 é que nasce o 
instituto da tomada de decisão apoiada. 

 
3 A tomada de decisão apoiada: proteção e preservação da 

autonomia da pessoa com deficiência. 
 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe a necessária 
revisão da teoria das incapacidades amparada no Código Civil de 
2002. Com o Estatuto, passou-se a entender a pessoa com 
deficiência como pessoa autônoma e titular de direitos e garantias 
fundamentais, em completa harmonia com o texto constitucional. 
Para tanto, diversos artigos do Código Civil de 2002 foram alterados 

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). 
Dessa maneira, com a significativa alteração legislativa, a 

pessoa com deficiência deixa de ser incapaz absolutamente. Tais 
modificações ainda proclamam conceitos e institutos cujo escopo é 
garantir e ampliar a proteção especial dedicada às pessoas com 
deficiência, sem, contudo, excluí-los o poder de decisão sobre a sua 
vida. É nesse contexto que surge o instituto da tomada de decisão 

apoiada. 
Assente-se que o artigo 3o, do Decreto n. 3.298/99, que 

implementou a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência considera deficiência “toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. Traz 
ainda o inciso II, do mesmo artigo, o conceito de deficiência 

                                                       
24 Com esse mesmo entendimento Rogério Ferraz Donnini: “Para sua constante adaptação à realidade 
social é mister, muitas vezes, a interferência do Poder Público para que a base do negócio jurídico, que 

deve estar pautada na idéia de comutatividade e na boa-fé objetiva, seja preservada”. Rogério Ferraz 

Donnini, Revisão de contratos bancários. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. 
Arnoldo Wald (Coord.). São Paulo: RT, ano 7, nº26, out.-dez., 2004, p.53. 
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permanente “aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 

probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos”; e de 
incapacidade, no inciso III, como “uma redução efetiva e acentuada 
da capacidade de integração social, com necessidade de 
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho 
de função ou atividade a ser exercida”. 

O conceito de incapacidade acima descrito no artigo 3o, III, do 
Decreto n. 3.298/99 não é incompatível com o instituto da tomada 
de decisão apoiada, bastando que possa a pessoa com deficiência e o 
incapaz manifestar a sua vontade, de modo a traçar os limites e 

assuntos a serem objeto de auxílio nesse procedimento judicial. 
Atualmente, está claro, nos artigos 6 o, 84 e 86 25 da lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que a deficiência, 
em consonância com a Carta Constitucional, não afeta a plena 
capacidade civil, podendo: 

 
Art. 6o, I - casar-se e constituir união estável;  

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;  
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter 

acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar;  
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória;  
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e 
comunitária; e  

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas. 

 

                                                       
25 Art. 84 da lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. “A pessoa com deficiência tem assegurado o direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”. Art. 86 da lei 

nº 13.146, de 6 de julho de 2015. “Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de 
curatela da pessoa com deficiência”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Na mesma linha da autonomia e independência da pessoa 
com deficiência lhe foi expressamente previsto pelo art. 76 do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência o direito de votar e ser votada, 
sendo-lhe garantido o exercício dos direitos políticos em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 

A tomada de decisão apoiada promove a autonomia e facilita 

a compreensão e a manifestação de vontade da pessoa com 
deficiência provisória ou permanente para o exercício de seus 
direitos, através da designação pelo juiz de uma ou mais pessoas de 
confiança, a fim de que lhe seja prestado apoio para o exercício de 
alguns atos da vida civil que entenda pertinente ser auxiliado. 

Trata-se de um processo judicial, sem caráter contencioso, 
cuja finalidade é prestar apoio na tomada de decisão sobre atos da 

vida civil, propiciando-lhes informações e elementos necessários ao 
exercício de sua capacidade.26 

No procedimento de tomada decisão apoiada, o juiz deve 
instruí-lo para avaliar a necessidade e alcance da designação, 
procurando proteger a pessoa diante de eventuais conflitos de 
interesses ou influência indevida. Por sua vez, a curatela passa a ser 
entendida e usada como medida protetiva extraordinária, 
apresentando-se como excepcional.27 

Atualmente, a curatela ficou restrita aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial das pessoas com deficiência. Por sua vez, a 
pessoa com deficiência poderá valer-se da tomada de decisão 
apoiada para decidir aspectos tanto de natureza patrimonial e 

negocial, desde que possam manifestar vontade, mas também 

                                                       
26 Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo 

menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para 

prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa exercer sua capacidade. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

27 Art. 84, do Estatuto da Pessoa com Deficiência “A pessoa com deficiência tem assegurado o direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o Quando 
necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2o É facultado à 

pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. § 3o A definição de curatela 

de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 
às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”. 
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podem alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao 

voto. 
Interessante notar que, pelo fato de que o legitimado para 

ajuizar a tomada da decisão é a pessoa a ser apoiada, exige-se a 
capacidade de sua manifestação de vontade, de modo que possa 

traçar os limites e traçados do apoio, a fim de que a sua vontade 
possa ser respeitada. 

No processo de tomada de decisão apoiada, o juiz será 
assistido por equipe multidisciplinar. Será também ouvido o 
Ministério Público, o requerente e as pessoas que lhe prestarão 
apoio. Com esse instrumento, protege-se, além da pessoa com 
deficiência, os negócios por ela realizados que estejam balizados pela 

tomada da decisão apoiada, na medida em que essa tem validade e 
efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que nos limites do 
apoio. Protege-se, pois, os negócios jurídicos realizados pelo 
apoiador conferindo maior estabilidade às relações jurídicas e às 
transações realizadas pelas pessoas com deficiência.  

Acrescente-se, ainda, que a tomada de decisão apoiada poderá 
cessar a qualquer tempo, mediante solicitação do apoiado, fato que, 
inclusive, demonstra o caráter de preservação da autonomia do 
apoiado. 

 

Conclusão 
 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao promover as 
alterações nos artigos  3 o e 4 o do Código Civil de 2002, rompe com 
a teoria clássica da incapacidade e passa a entender a pessoa com 
deficiência como capacidade civil.  Essa modificação rompe com o 
paradigma anterior e harmoniza-se com o texto constitucional. 
Nesse contexto, também surge a tomada de decisão apoiada, como 
instrumento de salvaguarda da autonomia da pessoa com 
deficiência, suprindo o descompasso legislativo do Código Civil de 
2002 com a Carta Constitucional brasileira de 1988. 
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Capítulo 4 
 

O Acesso à Justiça diante do Direito à 

Informação e do Formalismo Jurídico 
 

Joseli Lima Magalhães 1 
 
Considerações iniciais 

 
O presente artigo visa estudar, ainda que em apertada análise 

crítica, as relações existentes entre a mídia e o Poder Judiciário 
(direito à informação) e os obstáculos enfrentados pelos 
profissionais do direito em razão da presença, cada vez mais forte, 
do formalismo jurídico, tudo isso contribuindo, de certa forma, para 
o enfraquecimento do acesso à justiça (entendido aqui como acesso 

ao processo, como direito e garantia constitucional), de tal maneira 
que somente com o fortalecimento de tais institutos ou instituições 
é que se poderá chegar à concretização dos direitos e garantias 
fundamentais. 

 
1. O acesso à justiça e o direito à informação  

 
Não mais se pode admitir o direito material distante ou 

independente do direito processual: o direito de ação caminha lado 
a lado com o direito o qual visa proteger, mas ainda assim não se 

                                                       
1 Doutor em Direito Processual pela PUC-MINAS. Mestre em Teoria do Direito pela UFPE. Especialista 

em Direito Processual pela UFSC. Professor Adjunto II da Universidade Federal do Piauí e da 
Universidade Estadual do Piauí. Professor e Coordenador da Pós Graduação em Direito Processual da 

Faculdade Vale do Itapecuru (FAI), Caxias-Ma. Presidente da União Brasileira dos Escritores no Estado 

do Piauí (UBE-PI). Advogado na área cível e empresarial desde 1997. E-mail: 
joseli.magalhaes@gmail.com 
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pode dizer que o “processo é instrumento da jurisdição” (Escola 
Instrumentalista), e sim que a “jurisdição é que é instrumento do 

processo” (Escola Procedimentalista). 
Nesta visão é que o direito à informação pode projetar-se 

como elemento obstaculativo ao efetivo acesso à justiça (acesso ao 
processo como lócus concretizador dos direitos e garantias 

fundamentais – visto como direito garantia, como novo instituto 
previsto constitucionalmente (Rosemiro Leal, autor da já conhecida 
Teoria Neoinstitucionalista do Processo), sob dois enfoques: a) se o 
cidadão desconhece seus direitos, e os meios processuais adequados 
de garanti-los, não tem, nem ao menos, condições materiais de 
reivindicá-los; b) o Judiciário deveria divulgar exaustivamente suas 
decisões. 

As informações a respeito dos direitos que as pessoas 
possuem guarda certa similitude com o nível sócio-econômico e 
educacional em que elas se encontram inseridas: de um modo geral, 
quanto mais instruído e possuidor de bens materiais, maior é o nível 
de conhecimento a respeito do exercício de seus próprios direitos.  

Importante salientar que informação não se confunde com a 
receptação da própria informação. A maioria da população brasileira 
possui aparelhos televisivos, está conectada à internet, no entanto, a 
minoria consegue capitar, intelectualmente, o real sentido das 
notícias perpassadas por estes meios. Cláudio Baldino Maciel 
sustenta que a “questão mais relevante, contudo, não está na 
falsidade das informações ou no pouco apreço pela busca, por meios 

eficientes, da verdade. Está na manipulação de dados, em princípio 
verdadeiros, utilizando-se, para sua divulgação, de linguagem 
repetidamente monóloga, emocional e persuasiva, trocando-se 
deliberadamente o significado final da informação, de forma a 

incultar elementos de manutenção/transformação relativamente 
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inconscientes ou pouco reflexivos em larguíssima faixa da população 
mundial”1. 

Preocupante este quadro – o acesso à justiça pode ser 
prejudicado pela atitude de meios de comunicação os quais, 
propositadamente, desvirtuam a verdade dos fatos, elencando a falta 
de direitos que a população possui ou, ao menos, teria condições 

reais de coletar e exercê-los. 
Não é desvantajoso considerar-se a mídia um quarto Poder. A 

questão se situa no plano dos objetivos que ela propõe e alcança, 
igualmente seria, como naturalmente acontece, termos os outros 
três Poderes desvirtuando a função constitucional de cada qual. Se a 
mídia cumprisse o papel de bem informar, com cautela e exatidão, 
os direitos que os indivíduos certamente possuem, não desvirtuando 

o real significado deles, seria mais um poder a atuar em conjunto 
com os outros três, tão enfraquecidos em tempos de liberalismo2.  

A respeito, ainda, do poder2 exercido pelos meios de 
comunicação e sua importância nas diretrizes dos fatos e 

                                                       
1 MACIEL, Cláudio Balbino. Cidadania e Justiça, reformas em debate. Revista da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, ano 2, nº 4, 1º sem. 1998, p. 113/114. 

2 Para Cláudio Baldino Maciel o “mais notável; é que, se antes a mídia estava próxima do poder, 
atualmente ela, em alguma medida, é o poder, confunde-se com ele. Não somente porque as grandes 

empresas de comunicação de massa podem virtualmente criar ou derrubar um importante 

mandatário político em qualquer lugar do mundo. Não só porque detêm elas grandes poderio 

econômico também em outras áreas empresariais estratégicas para onde expandem suas atividades. 
Mas porque trabalham com o dado, tão relevante quanto pouco valorizado, de que, no plano 

sociológico só existem efetivamente três formas de exercício do poder: 1) o poder de punir; 2) o poder 
de premiar; 3) o poder de condicionar. 

Punindo (Judiciário, p. ex.) ou premiando, pode-se fazer com que alguém faça o que queremos que 

faça, mas, decididamente, não se consegue que alguém pense o que pensamos. Através do poder de 
condicionar, logra-se fazer com que alguém faça o que queremos e, muito além disso, faz-se com que 

pense o que pensamos ou o que queremos que pense, de resto com a condição de que acreditará 

firmemente que pensa por si mesmo. Este é com efeito, o maior dos poderes, verdadeira e 
perigosamente incontrastável se tiver ele os meios para ingrojetar valores e desvalores em grande 

contigentes populacionais”. (MACIEL, Cláudio Balbino. Cidadania e Justiça, reformas em debate. 
Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 2, nº 4, 1º sem. 1998, p. 113). 

22 Em brilhante dissertação de mestrado defendida perante Banca de Professores do Curso de Direito 

da PUC-MINAS, o Advogado e Professor de Direito, Luiz Sérgio Arcanjo dos Santos, pondera que “todo 

poder implica, portanto, uma certa dose de sujeição, de coerção, exercida pelo detentor do poder sobre 
as pessoas, visto que ele pressupõe determinação de atitudes ao indivíduo colocado no estado de 

subordinação e disciplinarização, mesmo quando o subordinado submete-se espontaneamente ao 
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acontecimentos aos quais empresta realce, como forma de 
dominação de um povo, seja pela abstenção da informação de 

direitos que os indivíduos possuem, seja pela negação deles mesmos, 
Cláudio Baldino Maciel sustenta não ter sido o “Tratado de 
Versallhes e o sentimento de humilhação da nação germânica que a 
levou à Segunda Guerra Mundial. Foi, em considerável medida, a 

técnica de propaganda da simbologia do Reich. Gobells, na 
Alemanha nazista, ainda na era do rádio, soube como poucos usar a 
propaganda em prol de referenciais políticos. Imagens, som, 
movimento e colorido (e não o tonitroante mas simplório e escasso 
conteúdo das palavras do Führer3) arrastaram milhares de pessoas 
a uma experiência genocida, sem resistência interna compatível com 
a dimensão do mal que se anunciava”4. Esta tomada de posição é 

importante por ficar bastante nítida, em recente episódio da história 
mundial, o poder exaustivo que possuem os meios de comunicação 
bem direcionados àqueles que se utilizam deles, com objetivos 
nocivos ao direito e à justiça. A operação “Lava Jato” é um exemplo 
real e atual de como a mídia cobre ou “encobre” determinados 
personagens em detrimento de outros – a parcialidade entre mídia 
e função judiciária (aqui também deve ser estendida ao 

                                                       
titular do poder e aceita-lhe as ordens em um regime astucioso de manipulação calculada”. (SANTOS, 

Luiz Sérgio Arcanjo dos. Processo e Poder Constituinte Originário: a construção do direito na 

processualidade jurídico-democrática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 15).  
3 Carlos Galves historicia o seguinte: “Em 1933, o Nazismo sobe ao poder, e Radbruch é destituído de 

sua cátedra, por motivos políticos. E assim viu o Partido Nazista promulgar e aplicar as suas leis, 

impondo à nação alemã o Direito e a Justiça do Partido. 

(a) como se sabe, o sistema do Direito Nacional-Socialista tinha por base o Führerprinzip, (o princípio 

do Chefe): o führer Adolfo Hitler detinha o dom de interpretar os desejos do povo alemão; e os 
legisladores e juízes deviam inspirar-se nas revelações do führer, para bem cumprirem as suas 
funções. 

(b) Sabe-se o que pareceu justo e jurídico a essa legislação: a esterilização ou eutanásia dos deficientes, 

as detenções arbitrárias de cidadãos alemães, o confisco das propriedades dos judeus, o extermínio de 

seis milhões de judeus na hecatombe da ‘solução final’ para o problema racial etc. Legisladores, juízes, 

administradores não se podiam esquivar à aplicação das leis do regime, pois constituíam elas o Direito 
Positivo vigorante no país”. (GALVES, Carlos. Manual de filosofia do direito, 2a. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1996, p. 180). 

4 GALVES, Carlos. Manual de filosofia do direito, 2a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 118. 
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comportamento dos membros do Ministério Público Federal e da 
Polícia Federal) é comprometedora do engrandecimento e respeito 

ao Estado Democrático de Direito, do qual todos deveriam obedecer, 
ainda mais por serem agentes políticos investidos em tão 
importantes funções públicas. 

O que se observou a respeito da utilização dos meios 

comunicativos como forma de dominação de um povo, pelo Estado, 
ou Governo nele instalado, amordaçando a boca dos legisladores e a 
caneta dos magistrados, é que o extremo valor ao direito positivo foi 
o meio mais simples, direto e eficazmente utilizado a fim de se 
alcançar o propósito perseguido – a dominação dos cidadãos.  

Ao focarmos o direito constitucional de acesso à justiça como 
direito natural (ainda que hoje positivado), observa-se o 

direcionamento à própria ordem natural das coisas – a natureza que 
as próprias coisas possuem, não sendo por meio de leis, positivadas, 
que o destino será mudado. Neste sentido é que Carlos Galves, ao 
fazer esta mesma análise feita por Gustav Radbruch5, estabelece que 
a natureza das coisas “não só opõe resistência ao Direito Positivo 
errado, impossível, injusto. Fornece, também, indicações de como 
deve ser tratada a ‘coisa’ para se realizar. Da mesma forma, 
desdobra aos olhos do observador, na multiplicidade dos casos que 
desfilam, quais aqueles que se realizaram melhormente e com os 
melhores efeitos - apontando, assim, para o rumo da solução 
melhor, e, pois, justa”. A “natureza das coisas” impõe, desta feita, 
que o direito ao efetivo acesso à justiça não seja maculado pelos 

meios de comunicação, ou por aqueles que se utilizam, 
adredemente, deles para não servirem ao povo, bem assim que o 
direito positivo não pode servir de elemento propulsor do entrave a 
este acesso, por não se encontra, neste particular, em consonância 

                                                       
5 Radbruch, filósofo alemão (1878-1949), considerado por Rosce Pound o príncipe dos filósofos do 
direito de sua geração, e que muito difundiu o Relativismo Jurídico, doutrina que sustentava não poder 

dar-se ao conceito de justiça um caráter universal e imutável, dependendo da ideologia das pessoas 

que estavam no poder estatal, tendo, principalmente, observado, com maestria, constituir uma 
tragédia o desvinculamento do direito positivo ao direito natural. 
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com o direito positivo. Neste sentido é que as leis positivas devem e 
podem ser respeitadas, sendo este o pensamento de Radbruch ao 

sustentar que “quando as leis denegam, de modo consciente, a 
vontade da Justiça (p. ex., se os Direitos Humanos são 
arbitrariamente desrespeitados), então tais leis não têm validade, 
por isso o povo não lhes deve obediência alguma, então devem os 

juristas ter a coragem de lhes negar o caráter jurídico”. 6  
Horácio Wanderlei Rodrigues, após salientar a importância do 

conhecimento de mecanismos processuais para a consecução de 
direitos, muitos dos quais, em atenção os mais básicos, as pessoas 
simplesmente desconhecem que possuem, aponta haver, no 
mínimo, três elementos que devem ser considerados importantes: 
(a) o sistema educacional; (b) os meios de comunicação; (c) e a 

quase inexistência de instituições encarregadas de prestar 
assistência jurídica preventiva e extrajudicial. Sobre este último 
tópico aduz que o “acesso à justiça pressupõe, como já colocado 
anteriormente, o conhecimento dos direitos. Sem a existência de 
órgãos que possam ser consultados pela população, sempre que 
houver dúvidas jurídicas sobre determinadas situações de fato, a 
possibilidade de plena efetividade do Direito se torna acanhada”, 
esqueceu-se o ilustre professor, porém, de aduzir ao fato de que a 
maioria dos advogados brasileiros seria contra este propósito, tendo 
em vista que diminuiria o mercado de trabalho, com consultas 
praticamente grátis, não havendo interesse da Ordem dos 
Advogados do Brasil em pôr em prática tal idéia.8 

Quanto ao segundo elemento identificado como primordial a 
levar a população ao efetivo acesso à justiça: o Judiciário devendo 
propagar mais suas decisões – a relação direta existente entre a 

                                                       
6 RADBRUCH, Gustav. Primeira tomada de posição após o desastre de 1945, (El ombro en el derecho, 
Buenos Aires: Palma, 1980, p. 122). 

8 Insira-se, a título de exemplo, que a jurisprudência pátria já tem posicionamento reinante no sentido 
de ser considerado ilegal a inserção do nome de pessoas na “lista negra” de bancos de dados, tipo SPC, 

SERASA, CADIM, quando o débito já se encontra discutido em juízo, não havendo, por parte do órgãos 

de comunicação,  OAB, e do próprio Ministério Público, qualquer interesse em divulgar este direito às 
pessoas interessadas, quanto mais os meios processuais de adquiri-los. 
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função judicante e os meio de comunicação, é de serem discutidos 
os seguintes aspectos. 

Tem-se que incutir na mente de nossos magistrados que o 
Judiciário por constituir uma das funções do Estado, deve 
homenagear, o quanto mais, o princípio da publicidade, em um vies 
bem diferente, não vinculado apenas às partes, mas as próprios 

jurisdicionados, à sociedade, de tal maneira que todos os atos 
processuais a população tem que tomar conhecimento3. Não se está 
aqui menosprezando o brocardo jurídico de que “o juiz só fala nos 
autos”, mas até quando cumpre sua função jurisdicional deve 
repassar a seus jurisdicionados a decisão tomada.  

Este ponto toma singular relevo no campo do direito penal, 
em que um dos óbices ao cumprimento das leis penais reside porque 

as pessoas não tomam conhecimento dos casos de condenação, 
sendo exatamente aí que a relação Mídia/Judiciário deve ser 
elastecida. 

Jorge Maranhão sustenta que “nada mais solene, mais passivo 
e mais restrito do que uma corte inglesa. No entanto, quando um de 
seus juízes acaba um processo e tem a sentença na mão, a primeira 
providência que toma é dar satisfação à imprensa. Desnecessário 
dizer que no Brasil esta aliança entre a mídia e o Judiciário está longe 
de ser uma realidade. Jornais, rádios e televisões cobrem o crime, 
mas raramente dão destaque à punição, que por sua vez demora 
tempo demais para que o povo possa associar o delito à sua pena. E 
é exatamente dessa associação delito/pena que depende a tão 

                                                       
3 Em artigo jurídico que versa a respeito dos princípios da motivação das decisões jurisdicionais e suas 

conexões com o princípio do contraditório e da ampla defesa, já havia preconizado ser “importante 

saber o modo como o Estado administra a Justiça, cujo modo mais legítimo e democrático é saberem, 
os jurisdicionados, como o Estado decide e com base em que decide. Este controle extraprocessual não 

satisfaz apenas à vontade (livre) das partes envolvidas no processo, constituindo verdadeiro comando 

a todas as pessoas de também dele tomarem conhecimento (daí a necessidade da aplicabilidade do 

princípio da publicidade dos atos judiciais, com exceção, comum em todos os ordenamentos jurídicos, 
aos preceitos de ordem pública e que realmente somente interessam às partes – estreitamente do 

princípio da publicidade dos atos judiciais, em homenagem aos interesses privados envolvidos: 

ponderação de valores em jogo. (MAGALHÃES, Joseli Lima. O Processo na Construção do Estado 
Democrático de Direito. Teresina: EDUFPI, 2018, p. 15).  
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propalada consciência de direito, atributo maior da cidadania, 
sentimento e convicção que se deve ter de ser parte de uma 

sociedade justa”9, não por menos que Juliana Maria Matos Ferreira, 
ao abordar a questão da “evolução do princípio democrático no 
Estado de Direito e as modificações no conceito de cidadania”, bem 
aduz que “não basta o texto constitucional estabelecer que todo 

poder emana do povo, sem mecanismos de definição conceitual e de 
implementação de participação popular. Quando nas democracias 
afirmamos que todo poder emana do povo, deverá este, pelo espaço 
argumentativo do devido processo, legitimar as decisões proferidas 
pelo Estado, por meio de uma ampla e irrestrita participação, como 
mecanismo de consolidação da democracia segundo um viés 
democrático”4. 

Nossas Cortes de Justiça precisam, desta feita, dar mais 
atenção à assessoria de imprensa5, a fim de divulgar seus julgados. 
Isto é importante porque aproxima a figura do juiz da sociedade, e 
esta toma conhecimento de quais são seus direitos, já que a ação foi 
julgada procedente ou improcedente no particular e, ainda, 
estabelece o que não pode ser praticado (dentro da seara criminal).10  

Outro fato premente é se o Judiciário não ficaria à mercê do 
poderio dos órgãos comunicativos. Não se deve deixar de observar 

                                                       
9 MARANHÃO, Jorge. Mídia e Justiça. Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 3, nº 
6, 1º semestre de 1999, p. 68. 

4 FERREIRA, Juliana Maria Matos. Teoria do Processo Coletivo no Modelo Participativo. Belo 
Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 52. 

5 Às vezes é muito comum a assessoria de imprensa dos Tribunais serem manejadas, no entanto, para 
filtrar notícias ruins do próprio Tribunal, quando não seus dirigentes (Presidente, Vice Presidente e 

Corregedor), a maioria homens, possuem verdadeiros casos (sexual) com as jornalistas diretoras das 
assessorias jurídicas dos Tribunais, numa verdadeira promiscuidade jurídico-institucional. 

10 Saliente-se, a bem da verdade, que muitos integrantes de Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores 

informam aos magistrados de instância inferior não ser recomendável dar entrevistas sobre processos 

ou questões jurídicas outras em debate, alegando, entre outros aspectos, que a televisão ou o jornal 
não são painéis para divulgação de vaidade pessoal. 
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que a imprensa também possui sua função social, não se limitando, 
exclusivamente, ao caráter financeiro/mercadológico11.  

Mais difícil, ainda, é o Judiciário explicar à população suas 
decisões em que envolve direito eminentemente processual, verbi 
gratia, extinção de processo por ilegitimidade da parte, ou 
verificação de coisa julgada ou litispendência, já que os termos são 

técnicos, mas ainda assim é possível.  
O importante mesmo é aproximar o Judiciário da sociedade, e 

um dos modos condizentes é pela divulgação de seus julgados, onde 
a imprensa, nem tanto a oficial estatal, que pouco ou nenhuma 
audiência possui, mas a que chega à população em maior número, 
podendo utilizar-se as novelas como elemento propulsor deste 
objetivo12. O próprio CNJ tem ajudado, ademais, a diminuir este 

hiato entre mídia, judiciário e sociedade.  
 

2. O Acesso à Justiça diante da Técnica Profissional e do 
Formalismo Jurídico. 

 
Outro tema que custa caro à teoria do acesso à justiça, no 

direito brasileiro, diz respeito à sua relação com a técnica 
profissional e o formalismo jurídico. 

                                                       
11Jorge Maranhão analisa, ainda, que “enquanto não houver um grande acordo social entre os que 
detêm o poder no sistema de comunicação e as autoridades com poder para mudar o sistema judiciário 

brasileiro, independentemente de qualquer negociação com o Legislativo ou o Executivo, nenhum 

avanço se dará. A magistratura brasileira só conseguirá resgatar o seu papel quando ficar claro na 

consciência da cidadania brasileira para que serve a Justiça, qual o serviço que ela presta. E, para isso, 

a mídia é a única saída”. E complementa ao expor sobre a mídia hoje que o “grande contrato que o 

País precisa fazer não é com a ordem econômica ou com o empresariado. Não é nada do que está na 
pauta dos jornais de todo dia. O novo contrato social brasileiro, que poderá produzir uma sociedade 

onde se tenha a sensação de que a justiça existe, começa por uma aliança estratégica entre a mídia e a 

magistratura”. (MARANHÃO, Jorge. Mídia e Justiça. Revista da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, ano 3, nº 6, 1º semestre de 1999, p. 69). 

12 Sobre o papel mídia/judiciário, “seria ótimo se um juiz conseguisse fazer de sua sentença um grande 

fenômeno de mídia. Que ele mostrasse o orgulho que tem de sua função, mostrasse que sabe que dele 
depende a Justiça, como o soldado tem que saber que na fronteira um tiro seu pode salvar o país ou 

um jornalista tem que estar convicto de que uma matéria que escreveu pode proporcionar consciência 

de direito entre seus leitores”. (MARANHÃO, Jorge. Mídia e Justiça. Revista da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, ano 3, nº 6, 1º semestre de 1999 p. 72). 
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Qual a efetividade da existência de leis garantindo aos 
jurisdicionados direitos se não são dispensados à sociedade meios 

adequados de captá-los? O acesso à justiça passa, forçosamente, pela 
atuação de legislação processual ágil, segura e efetiva com os reais 
objetivos dos interessados – quanto mais a altercação se protrai ao 
tempo, mais dispendioso às partes manter o processo em 

tramitação. 
O problema da falta da agilidade ou celeridade que as normas 

processuais acarretam prejudica, indistintamente, a todos que 
litigam em Juízo, acentuando-se com maior relevo junto aos menos 
providos de recursos materiais. 

Justificativas surgem a todo momento, mas há de se entender 
a situação sob novo ângulo, inexplorado mesmo: por ter o direito 

processual origem no direito público, em que a presença do Estado 
é premente, as normas de direito processual precisam “encaixar-se 
uma nas outras”, a fim de formar um todo completo, deixar de ter 
“vazios”, sendo utilizadas eficazmente pelas partes para fins outros 
que o legislador não ventilou, provocando, desta feita, a 
burocratização dos procedimentos e muitas vezes amarrando o 
magistrado a procedimentos aos quais, necessariamente, têm que 
seguir, sob pena da nulidade do processo, o que, por sinal, 
acarretaria maiores prejuízos financeiros e de tempo. 

Horácio Wanderlei Rodrigues1 expõe serem estes os principais 
problemas citados pela doutrina sobre o assunto:  
 

“a) a existência, em determinadas situações, de excessivas espécies 
de recursos (em especial os agravos), procrastinando 
demasiadamente a resolução da lide;  

                                                       
1 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São Paulo: 
Acadêmica, 1994, p. 45. 
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b) a forma adotada para o procedimento sumaríssimo2, que na 

prática não tem atingido suas finalidades;  

c) a necessidade de simplificação do processo de execução6; 

d) o tratamento inadequado dado, em determinadas situações, ao 

processo cautelar, em especial no que se refere às denominadas 
cautelares satisfativas;  

e) o exagerado número de procedimentos especiais, incluídos os 

da jurisdição contenciosa e os da jurisdição voluntária, tanto da 
legislação codificada como da legislação extravagante e;  

f) questões diversas, ligadas às exigências de formalidades 
excessivas, à forma de produção das provas e ao modo de 
efetivação das citações e intimações”.  

 

Dos tópicos acima mencionados, aquele que mais tem relação 
direta com o acesso à justiça no direito processual do Brasil é o 
primeiro. Nos demais, observa-se uma dificuldade reinante do 
legislador em estar sempre modificando a legislação pátria, 
principalmente quanto aos procedimentos elencados no Código de 
Processo Civil, obrigando os operadores do direito a fazerem 
verdadeiros “malabarismos jurídicos” objetivando alcançar um 
resultado prático e conveniente às partes3.  

O número excessivo de recursos, pois, esbarra naquilo que 
constitui, atualmente, um dos grandes entraves no mundo jurídico: 
como conciliar o princípio da celeridade processual com o princípio 

do duplo grau de jurisdição (em última análise da própria segurança 

                                                       
2 Os termos “procedimento sumaríssimo” e “procedimento sumário” foram extintos, o primeiro antes 

da entrada em vigor do novo CPC, e o segundo com a entrada em vigor dele, tudo agora sendo 
resolvido aparentemente pela ordinariedade. 

6 Dos livros do novo CPC o que sofreu menos mudança foi certamente o do Processo de Execução. 

3 Observa-se, v.g., estar o processo executório, na sua grande parte, em dissonância com o processo 
de conhecimento, ou mesmo havendo um novo processo de conhecimento dentro do processo de 

execução, provocando mais gasto de tempo e economia no processo. Felizmente, por outro lado, 

quanto ao processo cautelar, tem-se avançado muito, especialmente na aplicabilidade das tutelas 
inibitórias. 
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jurídica). Se é certo que o escopo final do princípio do duplo grau de 
jurisdição é fazer valer o princípio do devido processo legal, apesar 

de quando a “Constituição Federal afirma que estão assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, ela 
não está dizendo que toda e qualquer demanda em que é assegurada 
a ampla defesa deva sujeitar-se a uma revisão ou a um duplo juízo”4, 

não menos correto é afirmar que havendo abuso do exercício de 
recorrer, prejudicado fica, forçosamente, a celeridade da prestação 
jurisdicional, ou seja, o devido processo legal, neste particular 
considerado como princípio instituinte do processo, estaria mitigada 
na sua importância, ainda que consideramos não ser a existência de 
muitos recursos que emperra, em si, a atividade jurisdicional, mas 
sim a falta de gerência ou políticas públicas (aplicabilidade delas) 

para a solução desta crise de lentidão do Judiciário. O abuso do 
direito de recorrer, assim, de certa forma guarda relação direta com 
o a má-fé e boa-fé no direito processual. Algo que custava e custa 
muito caro à Teoria do Processo – qual o limite do exercício do 
direito de recorrer, de manejar o direito constitucional da ampla 
defesa e do contraditório, o que acaba confundindo com a presença 
do princípio da cooperação processual, o qual vem sendo muito mal 
aplicado no processo civil brasileiro. Não por menos que Ronaldo 
Brêtas de Carvalho Dias adverte que “em razão dos deveres da 
leldada e probidade, que repudim a litigância ímproba ou de má fé, 
as partes estão obrigadas a praticar diligentmente os atos que as 
normas processuais lhes impõem, a não usarm artifícios ou 

manobras protelatórias no curso dos processos, embora possam 
exaurir as possiblidades que lhes são conferidas pelas normas do 
direito processual para o exercício do pleno direito de ação e de 
deesa, de sorte a abreviar os processos, não se lhes exigeindo 

cooperação ativa com os órgãos jurisdicionais, em alguns casos, em 
face da amplitude do direito de defesa e da renhida contraposição 

                                                       
4 CRUZ E TUCCI, José Rogério (Coord.). Garantias Constitucionais do Processo Civil. São Paulo: 
Revistas dos Tribunais, 1999, p. 215. 
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dialética (contraditório) que se instaura nos procedimentos, visando 
à reconstrução do caso concreto e ao acertamento das relações 

fáticas e jurídicas controvertidas”7. 
Na verdade, a razão de ser do princípio do duplo grau de 

jurisdição encontra-se na persecução da segurança como elemento 
ínsito da Justiça, que se concretiza por meio do pronunciamento do 

órgão jurisdicional5. 
Importa ao direito processual, sobretudo, o acertamento do 

direito material, que se concretiza na realização da Justiça, nem que 
para isto leve algum tempo – a segurança é um elemento indicativo 
da paz social. O justo, assim, entra em conflito com a ideia de 
celeridade, de rapidez, mas nem por isto deve ser posta de lado, 
tanto assim que a “justiça tardia não conduz aos fins colimados pelo 

exercício da atividade jurisdicional, porque o processo dever 
produzir o máximo resultado e proveito prático, que é a pacificação 
social segundo os critérios de segurança e justiça, com o mínimo de 
tempo e energia”6.  

A interposição de recursos não pode ser visto como meio de 
se procrastinar o feito, mas como garantia à disposição das partes a 
alcançarem o ideal de justiça que almejam, e se a lei permite a má-
utilização deles, de forma indireta, melhor reformar a lei, quando 
não, deixar de aplicá-la7. 

Os elementos acima identificados relacionam-se na sua 
maioria com o processo civil. No campo do processo penal, entende-

                                                       
7 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. 3ª 
Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 218,  

5 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo grau de jurisdição: conteúdo e alcance constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 1999, p. 86. 

6 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo grau de jurisdição: conteúdo e alcance constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 1999, p.87. 

7 Problema da não aplicabilidade da lei pelo magistrado é tão antigo quanto tão complicado, podendo 
gerar nulidades em sede de apreciação por juízos superiores. A reforma, tanto da sistemática utilizada 

pelas partes na interposição de recursos, quanto da própria redução do número deles, especialmente 

na seara civil, exige um árduo trabalho de ordem prática: deve-se buscar o alcance que cada um dos 
recursos possuem, atualmente, e não se fazer leis que visam algo que não atingem. 
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se que a técnica processual adequada como meio de salvaguardar o 
efetivo acesso à justiça, percorre, necessariamente, um meio do 

Poder Judiciário julgar ou se dispor mais atentamente a delitos que 
causem algum potencial ofensivo e real à sociedade, o que implicaria 
em desafogar a máquina judicante para o processamento e 
julgamento de delito graves e tidos como “importantes”, que passa, 

necessariamente, a dar aos acusados a aplicação garantidora do 
processo penal. 

Somente há o processo garantidor na existência de 
aplicadores do direito conscientes, cada qual na sua profissão, da 
importância que exercem e devem desempenhar. Ao magistrado 
não pode ser dispensada uma linguagem extremamente formal e 
dogmática, pouco aplicando a Constituição Federal (princípios) no 

ato sentenciante, ou mesmo no momento de sanear o processo – o 
formalismo jurídico distancia o efetivo acesso à justiça. 

Há de se aplicar a “filtragem constitucional”. Nossos 
magistrados têm que tomar consciência de que os Princípios 
Constitucionais estão acima da lei, e a filtragem somente é possível 
usando-se a própria constituição como paradigma máximo, e não 
códigos obsoletos e leis extravagantes acusatórias e indigestas. 

Do princípio do devido processo legal, dentro do direito penal, 
certamente emanam vários outros, constituindo o elemento central 
inclusive da própria fiscalidade dos sistema jurídico constitucional, 
sendo certo que “não se concebe a existência de um processo justo, 
imparcialidade do Estado na aplicação da lei e isonomia processual 

sem a existência da ampla defesa e o respeito ao contraditório”8. De 
fato, a fiscalidade “é desenvolvida a partir da compreensão de um 
sistema jurídico coinstitucional (constitucional) teoricamente 
construído segundo os elementos linguístico-autocrítico-jurídicos 

do devido processo em concepções não dogmáticas (ver meu artigo 
‘o due process e o devir processual democrático’). Com efeito, a 

                                                       
8 JUSTIÇA PENAL – 10 Anos da Constituição e a Justiça Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, 
p. 370. 
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fiscalidade processual pela via incidental, ao exercício do controle de 
democraticidade pelo paradigma de Estado Democrático de Direito, 

na estrutura dos procedimentos instaurados, é inarredável em 
minha teoria”8. 

De outro lado, a  parcialidade do Estado-juiz se configura, de 
início, pela própria falta de estrutura da Função Judiciária em 

dirimir as lides criminais, em que o acusado já fica em estado de 
sobressalto ao ser denunciado pelo suposto cometimento de um 
delito. Já há no ar uma desconfiança sobre o julgamento final da 
ação, pela própria precariedade do sistema. 

A defesa deve ser analisada, primeiramente, por constituir um 
direito do acusado, nisto nossos operadores do direito não têm dado 
importância, passando a ideia de ser apenas uma obrigação do 

próprio acusado, visto possuir o acusado direito de utilizar-se de 
todos os meios processuais a seu alcance para ter um julgamento 
justo, convencendo o magistrado no ato da decisão. No outro 
sentido, a defesa constitui, também, uma garantia do acusado de 
caminhar passo a passo em igualdade de condições contra aquele 
que o acusa, por isso que ninguém pode ser processado sem a 
presença de um advogado, cabendo ao juiz indicar um defensor em 
situação como esta.  

Neste aspecto a importância de se interpretar o processo 
penal de acordo com o texto constitucional, como bem salientou 
Fauzi Hassan Chourkr, ao aduzir que “as normas são enfocadas a 
partir da matriz contida no texto magno, acabando o processo por 

adquirir uma feição para além da técnica, muito mais politizada e 
sem dúvida com um outro compromisso ético”910, e assim fazendo, 
incide fortemente a presença do “processo constitucional”, sendo 
visto não mais como uma simples disciplina dos currículos dos 

cursos de direito, principalmente dos cursos de pós gradução, mas 

                                                       
8 LEAL, Rosemiro Pereira.  Teoria Neoinstitucionalista do Processo: Uma Trajetória conjectural. 
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 103-104. 

10 CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal à Luz da Constituição. São Paulo: Edipro, 1999, p. 62. 
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sim como verdadeiro Instituto de Direito (mais na área direito 
processual do que do direito constitucional). Não por menos que um 

dos maiores juristas da atualidade – Ronaldo Brêtas de Carvalho 
Dias – bem aponta que “o processo constitucional concorre 
marcantemente para o fortalecimento da apontada legitimação 
democrática do Estado, seja o processo constitucional legislativo, 

seja o processo constitucional jurisdicional. Por meio do primeiro, o 
provo pode fiscalizar e participar do controle democrático de 
constitucionalidade da elaboração das normas jurídicas (iniciativa 
popular, plebiscito, referendo, audiências públicas). Por meio do 
segundo, como destinatário da norma jurídica produzida e posta em 
vigor pelo Estado, qualquer do povo poderá provocar a jurisdicao 
estatal, visando a controlar em concreto sua constitucionalidade, 

principalmente se a norma jurídica estiver em colisão com os 
direitos e garantias fundamentais positivados no texto 
constitucional. A partir de tais considerações, pode-se afirmar que o 
processo constitucional viabiliza a concretização do Estado 
Democrático de Direito”10. 

Quanto ao direito penal mínimo, como elemento identificador 
do efetivo acesso à justiça, o estado moderno passa por séria crise 
existencial, sobre todos os aspectos: moral, político, social, 
econômico e, como não poderia deixar de ser, jurídico. É preciso que 
se tome consciência que a efetividade do sistema penal e processo 
penal passa, necessariamente, pela aplicação mínima do direito 
penal, sob três aspectos:  

a) a despenalização: que vem a ser a adoção de “institutos ou 
penas e medidas substitutivas ou alternativas, de natureza penal ou 
processual, que visam a, sem rejeitar o caráter ilícito da conduta, 

                                                       
10 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. O Processo Constitucional na Concretização do Estado 

Democrático de Direito. In MAGALHÃES, Joseli Lima (Org.). Temas de Direito Processual 
Democrático. Teresina: EDUFPI, 2012, p. 70. 
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dificultar ou evitar ou restringir a aplicação da penal de prisão ou 
sua execução, ou, ainda, pelo menos, sua redução”11.  

b) descriminalização: que consiste mitigar e considerar 
somente determinados delitos como susceptíveis de serem 
penalizados. Certos atos praticados somente poderiam ser 
imputados a nível de pena administrativa ou civil, jamais penal (em 

sentido estrito), ou seja, o processo de retirar o caráter ilícito ou o 
de ilícito “penal” de uma conduta12.  

Vale ressaltar, no entanto, que há um movimento proposto 
por Louk Hulsmam10 que advoga a tese do desaparecimento de todo 
o sistema penal e prisional, por considerar ele fazer somente o mal 
e estar totalmente viciado e parcial em referência aos pobres e 
menos favorecidos, comportamento pseudo teórico de gente radical 

e recalcada.  
Este posicionamento é totalmente contrário à lógica jurídica. 

Afinal, quais seriam as funções a serem desempenhadas pelas 
Polícias, magistrados, promotores e pelos Tribunais, por exemplo. 
Não seria um mundo de utopia, ou será que o próprio sistema foi 
criado para servir a si próprio (aos que estão no poder)? 

Luiz Flávio Borges D’Urso, aponta que “enquanto resistimos 
à eliminação do sistema penal, aplaudimos o movimento de 
descriminalização e comungamos com ele, de forma que este pode e 
deve adequar os tipos penais e a repressão que representam aos 
momentos da evolução do homem”, devendo-se, contudo, ser 
estudo com bastante cuidado e comedimento estas palavras, 

principalmente em momento tão sombrio por que passa nosso 
direito penal e processual penal brasileiro, atualmente.  

c) descarcerização: que nada mais consiste em impedir o 
cumprimento provisório da pena no cárcere, negação da utilização 

                                                       
11 GOMES, Luiz Flávio. Penas e Medidas Alternativas à Prisão, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999, p. 57. 

12 GOMES, Luiz Flávio. Penas e Medidas Alternativas à Prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999, p. 05. 

13 D’URSO, Luiz Flávio Borges. Direito Criminal na Atualidade. São Paulo: Atlas, 1999, p. 41. 
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do cerceamento à liberdade de locomoção, preventivamente, por 
meio de medidas cautelares de detenção. 

Por outro lado, o tipo penal nada mais é do que a descrição da 
conduta humana, feita pela lei, correspondente ao próprio crime. 
Com isso, somente haverá crime quando o comportamento humano 
é, expressamente, descrito, amolda-se ao tipo penal, o que corrobora 

à proteção do princípio geral de direito nullum crimen sine lege. 
O tema gira em torno do problema com a adequação típica: 

saber se a conduta se ajusta a um modelo, isto é, apresenta-se o 
requisito da tipicidade, devendo-se observar que o “legislador fixa 
os paradigmas das condutas ilícitas que são relevantes para o direito 
penal, através das descrições típicas. Formulados esses tipos legais 
de crimes, neles devem subsumir-se os acontecimentos da vida, para 

que melhor se possa atribuir a dignidade jurídico-criminal. Daí a 
importância da adequação típica, não só no campo do direito penal, 
como também na esfera do direito processual penal: é o que Jiménez 
de Asúa, com tanto acerto, denominava de valor procesal de la 
tipicidad”14.  

Ao legislador cabe, sobremaneira, a função de elaborar leis. Às 
vezes, por uma miopia já avançada, não consegue enxergar o 
verdadeiro alcance delas, havendo necessidade do aplicador da lei 
corrigir essa anomalia jurídica, como foi o caso que vimos 
recentemente do Ministro do STF, Luis Roberto Barroso, mudar por 
boa parte, como se fosse o Sasá Mutema da nova República, o 
indulto presidencial que o Presidente da República, a teor do que 

estabelece a Constituição Federal, elaborou, por ser o competente 
para tal. O tipo penal, especificamente, agrupa, em si mesmo, 
aspectos tão variados, que o comportamento humano pode praticar 
sem que estivesse na mira do legislador. A lei, quando reprime, deve 

guardar uma perfeição tal que impeça a condenação de alguém por 
uma conduta que o legislador. 

                                                       
14 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal, vol. 2, São Paulo: Saraiva, p. 77. 
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Exatamente nesse aspecto que se aplica o princípio da 
insignificância no direito processual penal, a ponto do conceituado 

professor Vico Mañas prelecionar que o princípio da insignificância 
surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como 
instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o 
significado sistemático e político-criminal de expressão da regra 

constitucional do nullum crimen sine lege, que nada mais faz do que 
revelar a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal.  

O Estado, por outro lado, deve apenas punir aquilo que 
considera grave. Com efeito, assistimos a todo instante notícias de 
que o Código de Processo Penal e Penal devem ser reformados, 
reformulados seus preceitos, por estarem desgastados e 
desatualizados, não conseguindo sobreviver e acompanhar o 

“desenvolvimento” da sociedade brasileira. 
Essa mudança passa justamente pela efetivação das normas 

penais, ou seja, torná-las mais eficazes, atuantes. O Estado não pode 
mais se preocupar com fatos de pouca relevância jurídica, sob pena 
dos acontecimentos importantes perderem espaço, afogando, assim, 
o já conturbado ordenamento jurídico do país. No fundo, nem 
mesmo com crimes mais graves, como homicídio, estupro e 
latrocídio as pessoas estão se preocupando. Chegará um momento, 
e não será próximo, que os crimes tidos como bárbaros serão 
banalizados, projetando-se tudo na vala comum.  

O princípio da insignificância, auxiliado pelo princípio da 
intervenção mínima, almeja, pois, desafogar a máquina judiciária, 

onde processos sem o menor potencial jurídico de importância, 
ocupam tempo e despesas processuais, de outros que, por 
comoverem bem mais a sociedade, deveriam andar mais 
celeremente, o que desemboca, no final de tudo, no acesso à justiça 

daqueles que não são aparados por ela. 
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Considerações conclusivas 
 

Enfrentar temas tão atuais como esses – O acesso à justiça e o 
direito à informação e o Acesso à Justiça diante da Técnica 
Profissional e do Formalismo Jurídico – não apenas por serem 
atuais, mas principalmente por carregarem, em si, forte embate 

entre a sociedade, os profissionais do Direito e o próprio Poder 
judiciário.  

O que não se pode esperar é a existência apenas de leis 
garantidores do acesso à justiça sem a concretização desses mesmos 
direitos, cuja principal via é pelo processo, como lócus concretizador 
dos direitos e garantias fundamentais, sempre protegendo as partes 
pelo contraditório forte, em simétrica paridade, obedecendo-se os 

princípios e preceitos constitucionais11.  
Só assim, visualizando-se no texto constitucional o elemento 

vetor de se diminuir essa tensão entre sociedade (mídia) e judiciário 
e, também, propiciando melhor ambiente para a construção de um 
direito, não só processual, menos dogmático (formalismo jurídico), 
o que somente poderá ocorrer via investimento em pesquisas 
jurídicas junto às Faculdades de Direito, o que também propiciará 
melhor formação de nossos futuros bacharéis em direito (técnica 
profissional) é que poderemos romper este estado de letargia, que 
não é de agora, por que passa nossa sociedade, no que se refere à 
materialização de tema tão caros que custa à teoria do processo – 
como no caso de acesso à justiça (acesso ao processo). 

 
  

                                                       
11 As Teorias Fazzalariana do Processo (Élio Fazzalari), Constitucionalista do Processo (Héctor Fix-
Zamudio e José Alfredo de Oliveira Baracho) e Neoinstitucionalista do Processo (Rosemiro Pereira 

Leal), cada qual em sua dimensão, mas juntas compartilhando elementos comuns, são propiciadoras 

de tentar esgotar a situação agoniante por que atravessa o processo (principalmente o processo civil) 
brasileiro. 



Joseli Lima Magalhães | 91 
 

Referências bibliográficas 
 

CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal à Luz da Constituição. São Paulo: 

Edipro, 1999. 

CRUZ E TUCCI (Coord.). Garantias Constitucionais do Processo Civil. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 1999. 

DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo Constitucional e Estado 

Democrático de Direito. 3ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2015. 

DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. O Processo Constitucional na Concretização do 
Estado Democrático de Direito. In MAGALHÃES, Joseli Lima. Temas de 
Direito Processual Democrático. Teresina: EDUFPI, 2012. 

D’URSO, Luiz Flávio Borges. Direito Criminal na Atualidade. São Paulo: Atlas, 

1999. 

FERREIRA, Juliana Maria Matos. Teoria do Processo Coletivo no Modelo 
Participativo. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017 

GALVES, Carlos. Manual de filosofia do direito. 2a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 

1996 

GOMES, Luiz Flávio. Penas e Medidas Alternativas à Prisão. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999. 

LEAL, Rosemiro Pereira.  Teoria Neoinstitucionalista do Processo: Uma 
Trajetória conjectural. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. 

MACIEL, Cláudio Balbino. Cidadania e Justiça, reformas em debate. Revista da 

Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 2, nº 4, 1º sem. 1998. 

MAGALHÃES, Joseli Lima. O Processo na Construção do Estado Democrático 
de Direito (Org.). Teresina: EDUFPI, 2018. 

MARANHÃO, Jorge. Mídia e Justiça. Revista da Associação dos Magistrados 

Brasileiros, ano 3, nº 6, 1º semestre de 1999. 

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. vol. 2, São Paulo: Saraiva, 
2004. 



92 | O acesso à Justiça diante do direito à informação e do formalismo jurídico 
 
SANTOS, Luiz Sérgio Arcanjo dos. Processo e Poder Constituinte Originário: a 

construção do direito na processualidade jurídico-democrática. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

RADBRUCH, Gustav. Primeira tomada de posição após o desastre de 1945. El 
ombro en el derecho. Buenos Aires: Palma, 1980. 

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual 

brasileiro. São Paulo: Acadêmica, 1994. 

SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo grau de jurisdição: conteúdo e alcance 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 



 
 
 

Capítulo 5 
 

Personalidade e incapacidade civil: 

um estudo sobre sua evolução 
no direito brasileiro 

 

Aruanna Aparecida Carvalho Borges1 
Gillian Santana de Carvalho Mendes2 

 

 
Introdução 
 

O presente artigo tratará sobre a evolução das causas de 
incapacidade civil desde o Código Civil de 1916 até o advento do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. 

Inicialmente, far-se-á uma identificação do que seja pessoa 
natural para o direito, como sujeito de direitos e de deveres, 
determinando o início de sua personalidade, de acordo com o Código 
Civil atual, oportunidade na qual se estabelecerá, também,  a aptidão 
para a aquisição de direitos e deveres, através do conceito  de 
capacidade jurídica e diferença entre capacidade de fato ( de 

exercício) e de direito( de gozo).  
Em seguida, será demonstrada as causas de incapacidade no 

Código Civil de 1916, passando por uma alteração em 1962, com 
Estatuto da Mulher Casada; as causas de incapacidade determinadas 

                                                       
1 Graduada em Direito pela UESPI. Email: aruannacarvalho10@gmail.com 

2Mestre em Direito Constitucional pela UFC,  Doutoranda em Direito e Políticas Públicas pelo 
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pelo Código Civil de 2002, que revogou totalmente a legislação 
anterior, e por fim, o atual diploma legislativo acerca do tema,  

introduzidos pela Lei 13.146/2015, denominada Estatuto da Pessoa 
com Deficiência.  

Para se chegar ao objetivo proposto  se empregou uma  
metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem descritiva 

para apresentar a pessoa como sujeito de direitos e deveres e suas 
incapacidades.  

É preciso dizer ainda  que este estudo se torna importante 
para todos os que iniciam o estudo do direito, especialmente, àqueles 
que se dedicam ao estudo da Teoria do Direito Civil, que descortina, 
no seu conteúdo o surgimento da sua personalidade da pessoa, 
tornando-a sujeito de direito. 

 
1. Personalidade e Capacidade 

 
Originariamente a palavra personalidade advém do latim 

persona, que consistia numa mascara usada por Romanos em peças 
teatrais, eles a usavam para dar uma falsa aparência (FEIST, FEIST 
& ROBERTS. 2015. p. 24). Diferentemente da Psicologia para a qual 
a personalidade evidencia traços de comportamento, para o Direito 
é atribuir valores a uma pessoa, seja ela natural ou moral.  No direito 
não é somente a aparência, o comportamento, que poderá ser 
verdadeiro ou aparente, mas uma forma peculiar de ser ou estar, 
com  critérios mais objetivos. Para Nader (2015, p. 120) a 

personalidade jurídica, consiste na aptidão para ser titular de 
direitos e obrigações na ordem civil.  

No direito estrangeiro a aquisição da personalidade para 
obtenção das garantias jurídicas mudam conforme alguns valores 

sociais. Observe-se como a legislação alienígena trata a 
personalidade.  

 
 “No direito civil francês e holandês não basta o nascimento com 
vida; é necessário que o recém-nascido seja viável, isto é, apto para 
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a vida. O direito espanhol exige que o recém-nascido deve ter a 

forma humana e viver pelo menos 24 horas, para que possa 
adquirir a personalidade. No direito português, se condicionava à 
vida à figura humana. No argentino e húngaro, a concepção já dá 

origem à personalidade. No direito civil brasileiro, afastaram-se 
todas estas hipóteses para evitar dúvidas, condicionando ao 
nascimento com vida (DINIZ, 2008, p. 191-192)”. 

 
Para o atual Código Civil Brasileiro, a pessoa natural adquire 

personalidade jurídica no momento em que nasce com vida, 
independentemente se respirou e em seguida morreu, ou se já foi 
totalmente apartado da mãe. E a pessoa moral ou, também chamada 
de jurídica, a adquire quando a lei que a criou é pulicada ou, não 
sendo criada por lei, quando é registrada. Entretanto, falar de 
personalidade jurídica da pessoa natural impõe relaciona-la com 

capacidade, porque raramente a personalidade tem importância por 
si mesmo, salvo quando o indivíduo nasce e em seguida morre  

Gonçalves dispõe sobre a personalidade e sua relação com a 
capacidade:  

 
“Personalidade e capacidade completam-se: de nada valeria a 

personalidade sem a capacidade jurídica, que se ajusta assim ao 
conteúdo da personalidade, na mesma e certa medida em que a 

utilização do direito integra a ideia de ser alguém titular dele 
(GONÇALVES. 2016. p. 95)”.  

 
Na realidade a capacidade exprime poderes de uma pessoa 

que possui personalidade; a personalidade é resultante de poderes 
da pessoa para adquirir, dar, fazer ou não fazer, sendo a pessoa o 
ente que a ordem jurídica outorga tais poderes e capacidade, a 
possibilidade de concretização dos poderes da pessoa para adquirir, 

dar, fazer ou não fazer algo sozinho. No Brasil é possível a pessoa 
obter capacidade civil ou jurídica desde a aquisição da 
personalidade, chamada de capacidade de direito ou gozo, aquela 
que não necessita de nenhuma atribuição especial, basta nascer com 
vida.  Todos vivos a possuem.   
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Fiuza (2016) também a denomina de aptidão de mero 
potencial ou capacidade jurídica, legal ou civil: 

 
“Capacidade de Direito é, portanto, o potencial inerente a toda 

pessoa para o exercício de atos da vida civil. Assim como todo bloco 
de mármore tem em si o potencial para se tornar estátua, da 
mesma forma toda pessoa tem o potencial para exercer a vida civil. 

Mas que seria exercer atos da vida civil? Seria celebrar contratos, 
casar-se, agir em juízo, votar, ser votado, enfim,praticar todos os 

atos do dia a dia em geral. Concluindo, podemos dizer que o recém-
nascido possui a capacidade de Direito, e também o deficiente 
mental, ou pessoa esclerosada. Todos, sem exceção, a possuímos 

(FIUZA. 2016. p. 83)”. 
 

Assim, enquanto a personalidade reconhece a existência da 

pessoa, a capacidade de direito, atribui a esta pessoa direitos e 

deveres no mundo civil. Entretanto, quem possui apenas capacidade 
de direito, ou de gozo, não pode praticar sozinho os atos da vida civil, 
ou precisa de representante, para lhe substituir a vontade, ou de 
assistente, para lhe completar a vontade.  

Para que a pessoa possua capacidade plena para que lhe seja 
atribuído direitos e deveres na vida civil e ao mesmo tempo, poder 
exercer sozinha estes atos necessita, além da capacidade de direito a 
capacidade de fato, ou de exercício.  

 

Personalidade:,a pessoa se 
torna sujeito de direitos , sua 

aquisição se dá com o 
nascimento  com vida

Capaciade de Direito(de gozo 
ou de aquisição ):Adquire-se  

no momento em que se 
adquire personaliade. São 

atribuidos à pessoa direitos  e 
deveres 

Capacidade de fato (ou de 
exercício): pessoa que pode 
exercer sozinha os atos da 
vida civil estabelecendo, 
pessoalmene, negócios 

juridicos

Pessoa Plenamente Capaz: 
ocorre quando há capacidade 

de direito e capacidade de 
fato juntas

A existência apenas da 
Capacidade de direito torna a 

pessoa incapaz para o 
exercício pessoalmente dos 

atos da vida civil
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Mas afinal, por que a pessoa quando nasce com vida não 
adquire plena capacidade para realizar sozinha atos da vida civil? A 

resposta parece óbvia, que é em decorrência de sua limitação, seja 
ela por imaturidade ou por doença mental. Uma pessoa que não 
possui capacidade plena para o ordenamento jurídico é considerada 
incapaz. Observe-se adiante como era a regra de incapacidade 

constante no Código Civil de 1916 e no atual Código Civil de 2002.  
 

2. Incapacidades no Código Civil de 1916: 
 
O Código Civil de 1916, instituído pela Lei n° 3.071, foi 

sancionado em 1° de janeiro de 1916 e promulgado em 1° de janeiro 
de 1917.  Conhecido como o Código de Bevilaqua, por ter sido Clóvis 

Beviláqua o jurisconsulto responsável por seu projeto, tal 
regulamento foi influenciado pelo positivismo do século XIX, pelo 
liberalismo do Código Napoleônico, ante o predomínio de uma 
sociedade patriarcal e patrimonialista, (CURIA E ROGRIGUES. 2015. 
p. 26 e 27). E em relação à personalidade jurídica afirmava que todo 
homem era capaz de direitos e obrigações na ordem civil e que a 
personalidade civil deste homem se iniciava com seu nascimento 
com vida, resguardando os direitos do nascituro.  

Quanto à capacidade, o Código Civil de 1916 dividia pessoas 
que somente possuíam a capacidade de direito em : incapazes 
absolutos e incapazes relativos. Os absolutamente incapazes eram 
aqueles com imaturidade presumida ou doença mental severa, que 

não dispunham de condições de compreensão das relações que lhe 
cercavam. Os considerados relativamente incapazes, por sua vez, 
presumidamente já possuíam capacidade cognitiva mais apurada, 
entretanto, ainda necessitavam de um reforço, um apoio. 

O Código Civil de 1916 declarava como absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, 
os loucos de todo gênero, os surdos-mudos que não pudessem 
exprimir sua vontade, os ausentes, declarados pelo juiz.  Evidente 
que a sociedade brasileira, no longo caminho percorrido entre o 



98 | Personalidade e incapacidade civil 
 

Código Civil de 1916 e Código Civil de 2002 modificou valores, 
padrões, escalas, forma de ver o mundo com o auxílio, também da 

ciência. Dizer que a pessoa é louca de todo gênero, por exemplo, é 
de uma subjetividade que beira a imprecisão, e tratar os ausentes, 
aqueles que desapareceram de seu domicílio sem que se saiba o 
verdadeiro motivo e seu paradeiro como absolutamente incapaz, era 

apresentar uma possível falsidade para a sociedade, uma vez que a 
pessoa poderia ter sido considerada ausente em um lugar, e em 
outro, estar exercendo plenamente a sua capacidade.  

O diploma legal supracitado apresentou até 1962 como 
relativamente incapazes de exercer certos atos ou à maneira de os 
exercer as seguintes pessoas: os maiores de 16 (dezesseis) e os 
menores de 21 (vinte e um) anos; .as mulheres casadas, enquanto 

subsistir a sociedade conjugal;  os pródigos e os silvícolas, época na 
qual, com a sanção da Lei 4.121 (Estatuto da Mulher Casada) deixou 
de considerar a mulher casada como relativamente incapaz, haja 
vista que as mulheres solteiras e viúvas maiores de 21 anos e com 
higidez mental eram plenamente capazes.  

Clóvis Beviláqua (1995) conceitua o pródigo como aquele que, 
desordenadamente, gasta e destrói a sua fazenda. Pode-se 
compreender por tal conceito que ele seria o individuo que dizima 
todo seu patrimônio colocando em risco sua própria subsistência, 
necessitando de uma proteção legal no tocante a questões 
relacionadas a seu patrimônio.  

Assim, se apresentou o Código Civil de 1916 até ser revogado 

pelo Código Civil de 2002: 
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Numa preparação para um novo Código, o Código de 1916 já 

não exalava, como se disse anteriormente, os mesmos valores 
significados, assim, com a sua revogação pela Lei 10.406, Código 
Civil de 2002 algumas distorções foram retificadas, como se verá 
adiante. 

 
3 Incapacidades no Código Civil de 2002: 

 
O Código Civil de 2002 ao tratar sobre a capacidade da pessoa, 

a fim de que pudesse mostrar à sociedade brasileira que estava na 

vanguarda dos novos tempos trocou a palavra “homem” inserida no 
Código de 1916 por pessoa, ficando a redação sobre a capacidade 
assim: “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”, 
propiciando uma redação mais apropriada com a igualdade entre 
homens e mulheres proclamada pela Constituição Federal de 1988. 

 
"O nosso Código (de 1916), ao se referir à capacidade, em razão do 
momento histórico em que foi elaborado, faz menção expressa ao 

'homem', como representante do gênero humano, enquanto o 

Código Civil 

1916

Incapacidade 
Jurídica

Incapacidade 
Absoluta

Os menores de dezesseis anos. 

Os loucos de todo o gênero. 
Os surdos-mudos, que não 

puderem exprimir a sua 
vontade. 

Os ausentes, declarados tais por 
ato do juiz.

Incapacidade 
Relativa

Os maiores de dezesseis e menores 
de vinte e um anos.

Os pródigos.

Os silvícolas.
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Projeto de Código procura ser politicamente correto ao referir a 

'ser humano', sem utilização do substantivo masculino homem, 
em detrimento do sexo feminino para referir à espécie humana 
(LUTOFO. 2002. p. 95)”. 

 
Observe-se que houve uma substituição da palavra 

obrigações, consistente no diploma anterior, para deveres no Código 
de 2002. Tais alterações, segundo Gonçalves (2016) não foram 
aleatórias. 

 
“No relatório sobre o texto do atual Código Civil aprovado no 
Senado Federal constava ter sido operada a substituição, no artigo 

correspondente ao supratranscrito, da palavra "homem" por "ser 
humano". Nova modificação ocorreu posteriormente, na Câmara 
dos Deputados, consagrando-se a expressão "toda pessoa", com o 

objetivo de adequar a redação à nova ordem constitucional, de 
modo a evitar eventuais dúvidas de interpretação. Trocou-se, 

também, a palavra "obrigações" por "deveres", considerada mais 
apropriada e mais ampla, pois estes podem decorrer da lei ou do 
contrato. Há deveres que não são obrigacionais, no sentido 

patrimonial, como, v. g., os deveres do casamento elencados no art. 
1.566 do Código Civil. Desse modo, em sua redação final, dispõe o 
art. 12 do atual Código: 

"Art. 1° Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 
civil"(GONÇALVES. 2016. p. 99)”. 

 
O atual Código Civil, da mesma forma que o anterior, 

estabeleceu que a personalidade civil da pessoa inicia com seu 

nascimento com vida, devendo a lei proteger, desde a concepção, os 
direitos do nascituro. 

Quanto às incapacidades, também, dividiu em absolutamente:  
os menores de dezesseis anos,  os que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
pratica desses atos; os que, mesmo por causa transitória, não 
puderem exprimir sua vontade e relativamente os incapazes:  os 
maiores de dezesseis e os menores de dezoito anos; os ébrios 
habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 
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tenham o discernimento reduzido;  os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo; os pródigos. 

Da mesma forma que o Código Civil de 1916, o Código Civil de 
2002 também elegeu os menores de 16 anos como absolutamente 
incapazes de exercer por si só os atos da vida civil. Farias. 
Figueiredo. Ehrhardt júnior. Inácio (2015) denominam tal 

incapacidade de “incapacidade natural”, pois é justificada pela 
ausência de maturidade psicológica e intelectual, sendo dispensado 
inclusive qualquer procedimento de interdição. 

Alteração significativa do Código Civil de 2002, no entanto, foi 
a substituição dos “loucos de todo gênero”, descritos por Beviláqua, 
para os que  “por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a pratica desses atos”, como 

absolutamente incapazes. Gonçalves (2016) preleciona que tal 
incapacidade abrange todos os casos de doenças mentais, 
permanentes e duradouras, que fomente a supressão do necessário 
discernimento. Acrescentando ao estado de incapacidade absoluta 
aqueles que  em razão de impossibilidade total, mesmo que seja em 
decorrência de causa transitória, não puderem exprimir sua vontade  

Menezes (2014) enfatiza que esta incapacidade não precisa ser 
necessariamente uma deficiência psíquica ou intelectual, bastando a 
incapacidade para decidir. Também ressalta que a interdição 
somente será viável se a inaptidão da vontade tiver origem 
duradoura.  

Quanto às modificações acerca das incapacidades relativas o 

Código de 2002, diminuiu a fase de transição para a capacidade 
plena, isto é, considerou como relativamente incapaz, os maiores de 
dezesseis anos e menores de dezoito anos. Farias, Figueiredo, 
Ehrhardt Júnior, Inácio (2015) destacam que tais indivíduos são 

assim considerados devido ao fato de estarem numa fase de 
transição, necessitando da assistência de seus responsáveis até 
alcançar os requisitos da capacidade plena. 

Ainda acrescentou o diploma de 2002 como relativamente 
incapazes os “ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
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deficiência mental, tenham o discernimento reduzido”. Farias, 
Figueiredo, Ehrhardt Júnior. Inácio (2015) salientam que tais 

pessoas necessitam passar pelo processo de interdição, pois nosso 
ordenamento jurídico não autoriza intervalos lúdicos, no entanto 
seu comportamento deve assegurar a compreensão de assuntos e 
relacionamentos interpessoais.  Menezes (2014) informa que a 

sentença de interdição deve ser clara ao estabelecer os limites da 
redução da capacidade, exatamente para proteger a pessoa quanto 
aos demais aspectos de sua vida social. 

Outra causa de incapacidade relativa posta pelo Código Civil 
de 2002 foram  “os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo”. Aqui parece que o legislador incluiu aqueles portadores 
de deficiência mental que em decorrência de tratamento, suportam 

e entendem, de forma limitada, as relações jurídicas que lhe 
cercam.Farias, Figueiredo, Ehrhardt Júnior. Inácio (2015) assim 
descrevem tal condição: 

 
“Embora o inciso III do art. 4° seja apontado como desnecessário 
por grande parte da doutrina (já que as hipóteses que retrata 

também estão inseridas no inciso anterior – discernimento 
reduzido), parece que o legislador pretendeu ressaltar casos que 
não decorrem de uma patologia psíquica ou de estados psicóticos, 

merecendo destaques os portadores de síndrome Down, que 
mediante educação especial conseguem manter controle sobre si 

mesmos, permitindo ingresso no mercado de trabalho e sua 
inserção no meio social (FARIAS, FIGUEIREDO, EHRHARDTH 
JÚNIOR. INÁCIO. 2015. p. 38)” 

 
O pródigo, aquele que gasta tudo o que tem, continuou no 

novo Código como relativamente incapaz, podendo administrar seu 
patrimônio mesmo com a interdição, tornando-se impedido apenas 
de praticar atos que o desfalque direta ou indiretamente, como 
emprestar, dar quitação de dívida etc GONÇALVES. 2016. p. 119)”. 
Os índios, por sua vez, passaram, definitivamente, a terem sua 
capacidade regulada por legislação  especial. Assim, pode-se 
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demonstrar a estrutura das incapacidades no Código de 2002, por 
ocasião de sua promulgação, a seguinte:  

 

 
 
Após 13 anos da Lei 10.406/2002, ainda em discussão 

aspectos epistemológicos do que seria, por exemplo, capacidade 

reduzida, constante no Código Civil de 2002, este foi, na parte que 
trata sobre a incapacidade das pessoas, substancialmente alterado 
pela Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da 
Pessoa com Deficiência.  
 
4. As alterações sobre as incapacidades com o advento da Lei 
13.146/2015 

 
Há muito tempo via-se na sociedade brasileira movimentos 

de pessoas com deficiência lutando por direitos, por normas que lhes 
dessem igualdade de oportunidade e direitos. Analisando o Código 
Civil de 2002 com o olhar das pessoas com deficiência fica fácil, 
agora, perceber que os deficientes mentais continuaram, mesmo 
com a revogação do Código de 1916, sem possibilidades de um dia 
tornarem-se, pessoalmente,  realizadores de seus direitos e deveres 
na vida civil.  

Código Civil 

2002

Incapacidade 
Jurídica

Incapacidade 
Absoluta

os menores de dezesseis anos;

os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses 

atos;

os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade.

Incapacidade 
Relativa

os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 
por deficiência mental, tenham o discernimento 

reduzido;

os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo;

os pródigos.
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/2015 
procurou construir novos conceitos sobre a pessoa com deficiência, 

a de que ela pode ser capaz, e ao mesmo tempo, a lei, se determinou 
a destruir preconceitos em torno da pessoa com deficiência, 
buscando, a partir de si a resolução de muito mais que uma simples 
questão médica: um problema social. O Estatuto define pessoa com 

deficiência: 
 

“Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L

13146.htm)”. 

 
Menezes (2014) destaca que os empecilhos sociais devem ser 

retirados e uma das soluções para tal seria assegurar a capacidade e 
a personalidade de pessoas com deficiência.  

E ao determinar a pessoa com deficiência capaz, a Lei 
13.146/2015 traz, em consequência, uma alteração substancial no 
Código Civil de 2002 para não considerar absolutamente incapazes 

os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses atos e nem os que, 
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
Restando apenas como absolutamente incapazes os menores de 16 

anos.  
Da mesma forma, os que, por deficiência mental, tenham o 

discernimento reduzido e os excepcionais, sem desenvolvimento 
mental completo não podem ser considerados relativamente 
incapazes, assegurando, no entanto, a incapacidade relativa, àqueles 
que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade.  

Diante da nova disposição legal o Código Civil deve ser visto 
da seguinte maneira no que tange às incapacidades:  
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Considerações Finais  
 

Estabelecer que a pessoa adquire personalidade com o seu 
nascimento com vida, tornando-se sujeito de direitos foi fácil, o 

difícil foi após apresentar os caminhos que as causas de 
incapacidades tomaram desde o Código de 1916 até o momento, pois 
o que se descortinou foi uma tentativa desesperada de impor uma 
condição de sujeito plenamente capaz a todos os deficientes. 

Observou-se que na medida em que a sociedade modificava 
suas relações interpessoais, também, alterava as causas de 
incapacidade, como ocorreu em 1962, quando a mulher casada 

deixou de ser relativamente incapaz, haja vista que estava 
conquistando seu espaço. Assim, também, como ocorreu com as 
pessoas com deficiência que se tornaram capazes, em razão de 
movimentos organizados na tentativa de inserção destas pessoas na 
sociedade.  

Entretanto, a revogação parcial do Código Civil de 2002 pela 
Lei 13.146/2002 pode ter até trazido um conforto a todos àqueles se 
se viam acuados pelo preconceito, marginalizados pela sociedade 
por sua condição de deficiente. Contudo, está claro que houve uma 

Código Civil 

2002

Incapacidade 
Jurídica

Incapacidade 
Absoluta

os menores de dezesseis 
anos;

Incapacidade 
Relativa

os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos;

os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, 

Aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua 

vontade

os pródigos.
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precipitação da referida lei, porque, é claro que ocorre na realidade, 
diante do caso concreto, pessoas que não possuem possibilidades 

mentais de aprendizagem, ou possibilidades de se desenvolverem 
mentalmente, pessoas estas que necessitam de representação diária, 
pessoas estas que não têm condições psíquicas para indicar seus 
próprios apoiadores, o que dizer para os demais atos da vida civil.  

Por todo o exposto, acredita-se que o Poder Judiciário será 
palco de futuras lides que versarão sobre as incapacidades de 
pessoas com deficiência e, certamente, tratará de preencher as 
lacunas que o Poder Legislativo deixou acerca do tema.  
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Capítulo 6 
 

Direito a Saúde: Aplicação do Mínimo 

Existencial aos Planos de Saúde 
 

Maria Laura Lopes Nunes Santos 1 
  
 
1. Introdução 
  

Em 15.01.2013 o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro julgou a apelação nº 0021589-59.2011.8.19.0066, em que 
teve como Relatora do processo a Desembargadora Lúcia Maria 
Miguel da Silva Lima, que reconheceu a nulidade de cláusula 
limitativa em contrato de adesão, dando prioridade ao direito à 
saúde, em uma decisão monocrática, segue a ementa: 
  

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 
COBERTURA RECUSADA. DIREITO À VIDA E À SAUDE, Ação 
ajuizada com o propósito de se obter a condenação da ré a custear 

o material (prótese/órtese), indispensável ao procedimento 
cirúrgico, bem como autorizar a realização de cirurgia. Sentença 
que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e 

determinou que a ré arcasse com as despesas inerentes à cirurgia 
da parte autora, incluindo-se os custos com internação e com o 
material necessário a sua realização. Condenou, ainda, a parte ré 

ao pagamento de danos morais. Inteligência contida na Súmula 112 
deste E. TJRJ. A cláusula do contrato firmado entre as partes, que 

exclui a cobertura de qualquer espécie de órteses e próteses é nula, 

                                                       
1 Maria Laura Lopes Nunes. Doutora em Direito Constitucional pela UNIFOR, Mestre em Direito pela 
UCB, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí e Centro Universitário Santo Agostinho, 

Advogada. Email: malau_lopes@yahoo.com.br 
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devendo a seguradora arcar com todos os custos inerentes à 

cirurgia. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA[1].   

 
Trata-se de um processo que a parte Autora ajuizou pedido de 

condenação da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 
Brasil à obrigação de fazer consistente em custear a continuidade de 

seu tratamento, com implantação de prótese peniana, tendo em 
vista ter sido acometido de câncer, cujo tratamento se iniciou com 
radioterapia, culminando em disfunção erétil, que dependia da 
cirurgia corretiva, não autorizada pela Ré administrativamente. 

Argumentou a Caixa de Assistência que o contrato firmado 
entre as partes indicava quais eram as coberturas previstas, não 
estando o material solicitado pelo autor incluído em seu contrato e 

que se tratava apenas de questões estéticas. Alegou ainda que direito 
à saúde não permite fornecimento de todo e qualquer material, em 
razão de cláusula limitativa da reserva do possível. 

No entanto, a Douta desembargadora  determinou que o 
direito à vida e saúde não pode ser afastado ou mitigado em hipótese 
alguma, notadamente quando em confronto com valores 
patrimoniais de operadoras de plano de saúde, no que tange a 
clausulas contratuais abusivas. 

Decidiu ainda que, não merece prosperar, eis que: 
 

“o direito fundamental à saúde é consectário lógico do direito à 

vida, que foi tutelado de maneira primordial pelo legislador 
constituinte, nos termos do caput do artigo 5º, devendo a 
expressão “direito à vida” ser interpretada como o direito a uma 

vida digna, com os elementos mínimos (segundo a tão pregada 
teoria do mínimo existencial) que assegurem a vivência em 

sociedade com a dignidade que é inerente a todo ser humano”. 

 
Ainda na decisão, a Magistrada, determinou que o 

fornecimento da prótese peniana para o enfermo, diante de sua 
moléstia, assume uma característica de imprescindibilidade, 
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revelando-se essencial à preservação de sua saúde e bem estar físico, 
mental e emocional, em observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. E ao final asseverou que a clausula contratual 
deveria ser considerada nula e que não se vislumbrava desequilíbrio 
econômico-financeiro na avença. 

A partir dessa senda, em que se faz uma analise do direito a 

saúde, e da aplicabilidade de clausulas contratuais dos planos de 
saúde, realiza-se um estudo do direito a saúde no que tange aos 
argumentos utilizados no processo 

A metodologia aplicada é a pesquisa de dados bibliográficos. 
Longe de esgotar o debate proposto, o presente artigo tem por fim 
estimular a analise do tema no seio jurídico. 
  

2. Do direito a saúde 
 

Após a Revolução Francesa, no final do século XVIII, Estado 
Liberal defendia o principio da não intervenção do Estado na 
economia, pois deste modo, a burguesia poderia usar a economia a 
seu favor através da prática da autorregulação do mercado, 
afastando desse modo que a realeza interferisse na estrutura 
econômica social. 

O Estado Liberal foi a revolta da burguesia frente aos 
demandos do absolutismo como forma de garantir seus direitos ora 
reivindicados, despertando o povo um sentimento de liberdade 
política. 

Outra característica marcante deste Estado é a busca da 

igualdade, sentimento traduzido no lema da Revolução: liberdade, 
igualdade e fraternidade. 

É neste período que surgem os direitos de primeira geração, 
que estabelece uma postura abstencionista do Estado em face aos 
indivíduos, determinando que não haja interferência na esfera 
individual do cidadão, que passa ter direito como a vida, a liberdade, 

a igualdade, a propriedade, segurança, liberdade de consciência e 
expressão(LOPES, 2001).   
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Diante da não intervenção do Estado nas relações sociais, a 
diferença entre os burgueses e as classe trabalhadores menos 

favorecidas aumentou bastante. Nessa fase, buscava-se a melhoria 
das condições de vida e trabalho, pois imperava a exploração da 
classe proletária pela burguesia, e com isso o Estado precisou atuar 
mais efetivamente na prestação de serviços na área social. 

O Estado Mínimo já não mais atendiam os clamores feitos pela 
sociedade e o passou a assumir funções antes exercidas pelas 
instituições privadas. Houve um aumento das funções estatais, na 
burocracia e na relação entre particulares e entre a sociedade e o 
Estado, pois se ampliou o numero de leis e da atuação do executivo 
por meio da administração, pois o Estado passou a interferir na 
economia e na realização da justiça social.   

Assim, o Estado Liberal já não podia sustentar esse novo 
cenário, era preciso intervir nas desigualdades sociais.  

Tem-se o Estado Social, intervencionista que protege e 
garante uma prestação positiva do Estado, nos direitos de segunda 
geração, os sociais, econômicos e culturais. 

O atual sistema jurídico brasileiro é um Estado Democrático 
em que se tem equilíbrio no posicionamento do Estado, ora 
abstencionista ora intervencionista, mas destinado a garantir o 
exercício dos direitos sociais e individuais.  

Ultrapassadas as considerações necessárias para a 
compreensão da evolução do Estado até os dias atuais, inicia-se a 
exposição sobre o constitucionalismo para que se possa entender a 

interpretação e aplicabilidade da norma constitucional. 
Neoconstitucionalismo de acordo com Ana Paula Barcellos se 

opera sobre três premissas fundamentais: sob o ponto de vista 
metodológico, tem-se a normatividade da Constituição,ou seja, as 

disposições constitucionais são norma jurídicas dotadas de 
imperatividade,  a centralidade da Constituição, deve-se ao fato que 
os demais ramos do direito devam interpretados a partir do que 
dispõe a constituição e sua superioridade sobre o restante da ordem 
jurídica.(BARCELLOS, 2006). 
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No aspecto material, Ana Paula defende que apresentando 
características marcantes das atuais Constituições, como a 

incorporação de valores e opções políticas, como se percebe no 
artigo 3º da Constituição que define quais são os objetivos 
fundamentais da Constituição. Também, apresenta como 
característica material a expansão de conflitos , como dispõe o artigo 

226, §3º da Constituição Federal que reconhece a união estável 
entre homem e mulher como entidade familiar. 

Já Humbeto Ávila, até reconhece o neoconstitucionalismo, 
mas o critica, na medida em que defende que não há hierarquia 
entre as normas. Para o autor,  a Constituição Federal de 1988 é 
regulatória e não principiológica, no qual sugere também que deve 
se mantido a igualdade de poder dos poderes, ou seja, o Judiciário 

não deve ter preponderância em relação ao Legislativo, aspecto este 
denominado pelo autor de organizacional. Já no aspecto 
metodológico, propõe-se que empregue regras para a ponderação 
da aplicação das normas, quais sejam: aplicar primeiro a regra 
constitucional; depois a regra legal editada no exercício regular na 
função legislativa e inexistindo as duas anteriores, ponderar os 
princípios constitucionais colidentes no intuito de editar norma 
individual para o caso concreto.(AVILA, 2009) 

No plano axiológico, Humberto Ávila defende que as regras 
desempenham um papel importante na medida em que estabilizam 
conflitos morais e reduzem as incertezas e arbitrariedade (AVILA, 
2009). 

A idéia de neoconstitucionalismo se traduz em interpretar a 
norma fundamental, tentando extrair dos conteúdos a mais perfeita 
interpretação, buscando o mais alto nível de satisfação e 
promovendo mais benefícios para o individuo detentor de direitos e 

garantias. (NELSON, 2012) 
A nova interpretação constitucional difere-se da tradicional na 

medida em que na tradicional a norma oferece soluções de conflito 
de modo abstrato, enquanto na nova, o caso concreto é analisado, 
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pois nem sempre é possível encontrar no texto normativo respostas 
ao problema jurídico em questão.  

Num segundo aspecto, a interpretação no modo tradicional, 
basta que o Juiz tenha o conhecimento para aplicação da norma, 
cabendo a ele tão somente a subsunção do fato á lei, já na 
interpretação pelo neoconstitucionalismo, o Juiz passará a fazer 

parte do processo, fazendo as valorações necessárias, a adequação a 
lei ao caso concerto podendo utilizar de sua criatividade para 
escolher dentre muitas soluções possíveis. 

Dentro desse novo conceito de interpretação da norma 
constitucional, situa-se o ativismo judicial que pode ser entendido 
como uma postura protiva de interpretar a Constituição, 
potencializando o sentido e alcance das suas normas para além do 

legislador ordinário, neste ponto tem-se a critica do Humberto Avilla 
no tocante ao fundamento organizacional, pois o Judiciário se põe 
acima dos outros poderes. (BARROSO,2010) 

Mas deixando a critica de lado, infere-se que o ativismo 
judicial se justifica pelo fato de concretizar imediatamente o texto 
constitucional com a adoção de uma postura mais audaciosa no que 
concerne aos princípios abstratos da igualdade, liberdade de 
expressão e dignidade da pessoa humana.   

Esta foi a marca da passagem do Estado Liberal para o Estado 
Social, valorização da pessoa humana e respeito pela vida com 
dignidade, já que desperta a consciência da necessidade de proteger 
não apenas o individuo mas a sociedade que ele se desenvolverá 

como ser social. 
 

2.1 Direito à saúde: um direito social na Constituição Federal de 
1988  

 
O direito a saúde esta inserido no rol dos direitos sociais, 

sendo um direito fundamental da pessoa humana, integrando a 
segunda geração dos direitos fundamentais. A saúde é está 
caracterizada pelo art. 6º da Constituição como um direito social, 
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juntamente com a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância 

e a assistência aos desamparados. 
O art. 1º da Constituição Federal de 1988, por sua vez, ao 

inaugurar o texto constitucional, traz em seu inciso III a dignidade 
da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de 

Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil, a qual 
tem por objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, na 
forma do inciso I do art. 3º.  

No que tange as suas relações suas relações internacionais, a 
República Federativa do Brasil, a teor do art. 4º, II, da CF/88, 
também se compromete com a prevalência dos direitos humanos. 

Assevera inviolabilidade do direito à vida, entre os Direitos e 

Garantias Fundamentais, o art. 5º, caput,  com proteção reforçada 
por se tornar cláusula pétrea, consoante o disposto no art. 60, § 4º, 
IV. 

Conjugando-se, portanto, o direito à vida e a proteção da 
dignidade da pessoa humana, frutifica certamente o direito à saúde, 
caracterizado como direito social inserido no Capítulo da Ordem 
Social e com previsão central no artigo 196 acima transcrito. 

Tendo um cunho prestacional positivo, o direito a saúde, exige 
ações do Estado para que sua realização seja possível, com adoções 
de política publicas para dar eficácia e efetividade a esse direito. Uma 
das dificuldades para a promoção desse direito encontra-se no fato 
de não haver uma definição precisa sobre saúde. Não se sabe ao 

certo se a prestação é limitada ás necessidades básicas e essências à 
vida humana ou se ela se estende a qualquer tipo de prestação que 
vise tão somente a satisfação pessoal. 

Justamente pelo fato de os direitos sociais prestacionais terem 

por objeto prestações do estado diretamente vinculados à 
destinação, distribuição, bem como a criação de bens materiais o que 
revela-se numa dimensão econômica.  

Os direitos de defesa, no qual se tem uma conduta omissiva, 
são destituídos desta dimensão econômica, na medida em que o 
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objeto de sua proteção podem ser resguardados independentemente 
das circunstâncias econômicas.  

Luis Roberto Barroso divide os direitos sociais  quanto a 
posição jurídica que investem os juridicionados, em três grupos: 
direitos que geram situações prontamente desfrutáveis , dependente 
apenas de uma abstenção, como exemplo pode se citar o direito de 

greve; ensejadoras de exigibilidade de prestações positivas do 
Estado, nesse caso o dever jurídico depende de uma ação efetiva na 
entrega de um bem ou na satisfação de um interesse. São exemplos 
nesta modalidade o direito á proteção da saúde.(BARROSO, 2010) 
 
2.2 Mínimo Existencial 

 

A idéia de que “conjunto de prestações materiais 
indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna”, 
surgiu no cenário jurídico alemão, que proclamaram a existência de 
um direito subjetivo à garantia de recursos mínimos para uma 
existência digna, com base no princípio da dignidade humana, 
inscrito no artigo 1º, I, da Lei Fundamental de Bonn. (SARLET, 
2006) 

 
A Corte Constitucional alemã, conferiu ao “mínimo existencial” 
status constitucional: a garantia de condições mínimas para uma 

existência digna integra o conteúdo do princípio do Estado social 
de direito.(SARLET, 2006) 

 

Paulo Caliendo, defini mínimo existencial como sendo uma 
idéia de um núcleo essencial de um direito fundamental, ou seja, um 
conjunto mínimo de significações  semânticas e normativas para a 
afirmação de determinado direito, sendo o núcleo mínimo de 
proteção o patamar inderrogável de proteção. Nesse sentido, o 

mínimo existencial funciona como uma cláusula de barreira contra 
qualquer ação ou omissão estatal que impeça a adequada 
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concretização ou efetivação do conteúdo mínimo dos direitos 
fundamentais.(SILVEIRA, 2009) 

A doutrina, no que toca á nomenclatura utilizada para definir 
o “mínimo existêncial”, não possui consenso, mas estão dentro do 
núcleo essencial dos Direitos Sociais tocados pela dignidade 
humana. 

Pansier, defende que o direito social é um direito subjetivo 
fundamental com um “mínimo existencial” de saúde, educação e 
assistência social que não possam manter sua próprio subsistência. 
È importante que os direitos sociais não devam ser considerados 
direito de todos, mas sim de todos que precisam, sob pena de se 
transformarem num mero principio intervencionista. 

A garantia do mínimo existencial aparece no sistema 

constitucional alemão como a única garantia compreendida como 
exceção, a regra geral da eficácia meramente jurídico-objetiva dos 
direitos sociais que o Estado deve assegurar, pois mesmo 
envolvendo um direito prestacional originário, é uma prestação 
indisponível que vis a tutela da dignidade da pessoa humana. 
(LEDUR,2000)  

Outros textos internacionais também ampliam a noção de 
mínimo existencial, como, por exemplo, a Declaração sobre Direito 
ao Desenvolvimento (ONU - 1986), que traz a noção de direito 
humano ao direito sustentável, que passa a ter extraordinária 
importância parta a temática do mínimo existencial. Também 
podem ser citados o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (ONU – 1966), a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (San José da Costa Rica - 1960), a Carta Europeia 
de Direitos Humanos e a Declaração do Milênio das Nações Unidas 
(ONU – 2000). 

Nas palavras de José Felipe Ledur, os direitos fundamentais 
sociais previstos no art. 6º da CF/88, no qual se inclui a saúde, serão 
caracterizados como direitos subjetivos somente em situações 
estritas, concernentes ao mínimo existencial e a situações de 
emergência(LEDUR, 2000). 
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Por mínimo existencial entende-se o conjunto formado pela 
seleção dos direitos sociais, econômicos e culturais considerados 

mais relevantes, por integraram o núcleo da dignidade da pessoa 
humana(TORRES, 2001) 

A dignidade humana, para Ricardo Lobo Torres, “e as 
condições materiais da existência não podem retroceder aquém de 

um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os 
indigentes podem ser privados”(TORRES, 2001). 

Assim, o mínimo existencial seria composto por condições 
materiais básicas e prestações positivas (sociais) que sejam 
consideradas efetivamente indispensáveis para a vida com mínima 
dignidade, como podemos destacar a alimentação, o vestuário, a 
moradia, a saúde preventiva (vacinação) e curativa, e a educação 

básica. 
Somente o conteúdo do mínimo existencial seria plenamente 

sindicável, ou seja, consistiria em direito subjetivo dotado de 
imperatividade absoluta. 

Tais teorias são defendidas por Ricardo Lobo Torres, segundo 
os quais o núcleo nomeado como “mínimo existencial” seria sempre 
exigível, deixando os demais direitos sob a reserva do possível, ou 
seja, sem a garantia da efetividade dado a escassez de recursos. 
Dessa forma, somente o conteúdo do mínimo existencial comporta 
direitos subjetivos tuteláveis. 

No extremo sul do país, na obra de Ingo Sarlet surge o 
referencial de uma concepção material dos Direitos Sociais, fugindo 

do termo mínimo existencial, o autor utiliza o termo direito à 
garantia a uma existência digna. Parte o autor da análise da  
dignidade humana como fundamento da garantia de uma existência 
digna de todos os indivíduos, reduzindo a jusfundamentalidade dos 

Direitos Fundamentais Sociais prestacionais ao salário mínimo, à 
assistência social, ao direito à previdência social, à educação e à 
moradia(SARLET, 2009). 

Defende que a preservação da vida humana não é apenas na 
condição de mera sobrevivência física do individuo, mas também a 
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sobrevivência que atenda aos mais elementares padrões de 
dignidade. 

Na decisão em analise constata-se, desde logo, que o 
fornecimento da prótese peniana para o enfermo, diante de sua 
moléstia, assume uma característica de imprescindibilidade, 
revelando-se essencial à preservação de sua saúde e bem estar físico, 

mental e emocional, em observância ao princípio da dignidade da 
pessoa humana.  

Neste sentido o Acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do 
também Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Apelação Cível de 
nº. 2008.001.57760, determina que: 

 
“...O fato de o apelado pretender melhorar sua qualidade de vida 
com a cirurgia de implante de prótese peniana não lhe desqualifica 

o direito de exigir do poder público a prestação material 
correspondente, por isso que não se há negar que o conceito de 
saúde em sua acepção mais completa, tal como a define a 

Organização Mundial de Saúde, “é um estado completo de bem 
estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença” 

 
No caso do Brasil, embora não tenha havido uma previsão 

constitucional expressa consagrando um direito geral à garantia do 

mínimo existencial, não se poderia deixar de enfatizar que a garantia 
de uma existência digna consta do elenco de princípios e objetivos 
da ordem constitucional econômica (art. 170, caput), no que a nossa 
Carta de 1988 resgatou o que já proclamava a Constituição de 

Weimar, de 1919.(SARLET, 2002)  
De outra parte, os próprios direitos sociais específicos (como 

a assistência social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário 
mínimo dos trabalhadores, entre outros) acabaram por abarcar 
algumas das dimensões do mínimo existencial, muito embora não 
possam e não devam ser (os direitos sociais) reduzidos pura e 
simplesmente a concretizações e garantias do mínimo existencial, 
como, de resto, já anunciado. Por outro lado, a previsão de direitos 
sociais não retira do mínimo existencial sua condição de direito-
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garantia fundamental autônomo e muito menos não afasta a 
necessidade de se interpretar os demais direitos sociais à luz do 

próprio mínimo existencial, notadamente para alguns efeitos 
específicos, o que agora não serão objeto de atenção mais 
detida.(SARLET, 2002). 

A garantia do núcleo essencial, representa um conteúdo 

mínimo dos direitos sociais que não poderia sofrer restrições por 
parte do Estado, nem sob o argumento da indisponibilidade 
financeira. Apesar de a legislação brasileira não definir o que seja o 
conteúdo essencial (OSLEN,2008)  

Duas teorias procuram explicar o valor da proteção do núcleo 
essencial existencial. A teoria absoluta refere-se a um conteúdo 
delimitado de forma abstrata, nem mesmo a proteção de outro bem 

constitucional justificaria a restrição dessa porção mínima. Já a 
teoria relativa, preconiza que o conteúdo essencial de cada direito 
fundamental é determinado por meio de uma ponderação entre os 
outros direitos e princípios que estejam em conflito, no caso 
concreto. Não é possível, portanto, delimitar, a priori, o conteúdo 
essencial de determinado direito fundamenta. 

Ana Maria D'Ávila Lopes, embora não se posicione 
expressamente em favor de uma ou outra visão, explica que a teoria 
relativa oferece pouca proteção ao direito fundamental individual 
quando este esteja em conflito com um interesse estatal, já que este 
prevaleceria sobre aquele. Segundo ela, a teoria absoluta, por outro 
lado, oferece proteção constante ao conteúdo essencial do direito 

fundamental. E continua a autora: 
 

“A garantia do conteúdo essencial é concebida como um limite à 

atividade limitadora dos direitos fundamentais, isto é, como o 
“limite dos limites”. O conteúdo essencial  atua como uma fronteira 

que o legislador não pode ultrapassar, delimitando o espaço que 
não pode ser “invadido” por uma lei sob o risco de ser declarada 
inconstitucional. Por isso é que a garantia do conteúdo essencial é 

o limite dos limites, indicando um limite além do qual não é 
possível a atividade limitadora dos direitos fundamentais.”[2] 
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Sarlet, defende que não é certo que todos os direitos 

fundamentais tenham um fundamento direto na dignidade da 
pessoa humana e, portanto, um conteúdo certo em dignidade, assim 
como não é correto afirmar que o conteúdo em dignidade dos 
direitos (que sempre é variável) seja sempre equivalente ao núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. 
O mesmo autor ainda considera que este núcleo essencial, em 

muitos casos, até pode ser identificado com o conteúdo em 
dignidade destes direitos e que, especialmente em se tratando de 
direitos sociais de cunho prestacional (positivo) este conteúdo 
essencial possa ser compreendido como constituindo justamente a 
garantia do mínimo existencial, resulta evidente. No entanto, 

propõe que deva haver uma contextualização, bem como uma 
interpretação quando estiver em causa a extração de alguma 
conseqüência jurídica em termos de proteção negativa ou positiva 
dos direitos sociais, já que o conteúdo existencial (núcleo essencial 
= mínimo existencial) não é o mesmo em cada direito 
social.(SARLET, 2008). 

Quanto ao conteúdo do núcleo essencial, Ana Maria Da´villa 
Lopes apresentou um estudo na Revista de Informação 
Legislativa(Brasília a. 41 n. 164 out./dez. 2004) no qual  delineou 
três teorias acerca do núcleo. Primeiramente, demonstrou a 
essencial na teoria de Häberle, na qual o conteúdo essencial não 
seria uma medida em si mesma, mas estaria determinado pela 

Constituição e os outros bens jurídicos. Nesse sentido, seria o 
legislador quem, além de regular um direito fundamental, 
estabeleceria também o seu conteúdo essencial e os limites 
imanentes(LOPES, 2004). 

Já Düring determina que será necessário identificar o 
conteúdo essencial do direito fundamental não apenas com o que 
estiver diretamente relacionado com a dignidade humana(LOPES, 
2004). 
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E por fim, analisa conteúdo essencial na doutrina de Smend, 
na qual considera que nem sempre coincide com a fórmula 

legislativa da sua enunciação e que, na verdade, abrange: um 
sistema de valores e bens e um sistema cultural no qual o Estado 
encontra a sua unidade; um sistema nacional de valores único para 
todos os membros – ainda que de diferentes nacionalidades – do 

Estado (LOPES,2004).  
Ao final, a mesma autora conclui que “A garantia do conteúdo 

essencial surgiu basicamente para limitar os abusos normativos da 
atividade reguladora do legislador ordinário em matéria de direitos 
fundamentais....mas porque, por meio dela, pode-se garantir o real 
exercício dos direitos fundamentais, elementos legitimadores e 
fortalecedores do Estado Democrático de Direito”(LOPES, 2004). 

Os Tribunais Superiores fazem referência ao mínimo 
existencial, no entanto não determina os seus critérios, deixando a 
cargo da analise do caso concreto: 

 
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. 

PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO 
POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 

(...) 
3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs 

no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo 
existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito 
difuso a ser protegido[3]. 

 

Percebe-se que não se delimita o limite do mínimo 
existencial, constatasse a falta de vaga no hospital, ou seja a analise 
do mínimo se dar de caso a caso, verificando a dignidade da pessoa 
humana está sendo atingida de forma injustificável. 
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2.3 Planos de saúde e mínimo existencial 
 

No que se refere a planos de saúde, percebe-se o princípio da 
solidariedade, na medida em que os prêmios pagos pelos 
consumidores, cobrem os gastos com saúde de outros consumidores 
do grupo necessitados momentaneamente. Assim, os planos de 

saúde atuam como socializadores de custos, já que os consumidores 
podem exigir realização de diversos serviços de saúde, desde que, 
como defendem os planos, constantes nos contratos. 

No entanto, é de se considerar que o objeto deste contrato é a 
saúde, em que se busca o bem maior vida e, ainda, como leciona 
Ingo Wolfgang Sarlet, constando-se que os direitos fundamentais, 
na sua dupla dimensão objetiva e subjetiva, também se fazem 

presentes na esfera das relações entre particulares, os fornecedores 
(empresas que administram os planos de saúde), estão obrigados 
perante seus consumidores a cobrir um mínimo, 
independentemente do plano contratado, a fim de assegurar o 
mínimo vital. 

Como o contrato gira em torno do direito à vida, tal contrato 
jamais pode restringir sua defesa, ainda que tenha limitações em 
cunho contratual. Portanto, nesse contexto, o mínimo existencial, 
como direito fundamental ganha realmente a noção de mínimo vital, 
que é o pressuposto da dignidade humana. 

Porém, o que se está sustentando aqui é que, mesmo que 
não haja cobertura para determinada enfermidade, estando essa ao 

alcance, por exemplo, de outra cobertura que o mesmo plano de 
saúde contemple, deverá o fornecedor arcar com estes gastos em 
casos de eminente risco de vida, sob pena do plano de saúde não 
cumprir o seu fim último: busca de assistência médica. 

Desta forma, se postula condições mínimas de dignidade que 
não podem ser negadas aos consumidores. Assim, assevera Ingo 
Wolfgang Sarlet(2011): 
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(...) também já se registraram casos de uma imposição – inclusive 

na esfera jurisdicional – de prestações materiais a entidades 
privadas, em favor de outros particulares. Isso se verifica com certa 
freqüência (e, é claro, em determinadas circunstâncias e sob 

determinados pressupostos) em hipóteses envolvendo empresas 
mantenedoras de planos de saúde que, mesmo alegando não haver 
cobertura contratual, são obrigadas, com base nos direitos 

fundamentais à proteção do consumidor e à saúde 
constitucionalmente assegurados, a arcar com as despesas médico-

hospitalares relativas a seus assegurados.” 

 
No caso em estudo o plano de saúde entrou em conflito com 

o Autor dos princípios advindos do contrato estabelecido e de um 
outro lado princípios ligados aos direitos fundamentais. 
Considerando que o direito a saúde  representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida, não deve plano de 
saúde se negar a aplicar da prótese ao autor, sob pena de afrontar 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, servindo como 
cláusula de barreira aos fornecedores para evitar o não 
cumprimento de obrigações atinente a contratos que envolvam 
planos de saúde. 

Para o estudo do mínimo existencial na seara civil procura-se 
tutelar a pessoa no contrato Busca-se uma composição de princípios, 

na qual “as necessidades humanas fundamentais, a pessoa e sua 
dignidade possam ser o critério e a medida dos contornos jurídicos 
dos bens e dos respectivos contratos”.(NEGREIROS, 2002). Para a 
autora introduzir a pessoa no centro da contratação, o paradigma 

da essencialidade, desenhado por ela revela-se como instrumento do 
“mínimo existencial”.  

Na jurisprudência brasileira, o direito à saúde encontra 
parâmetros valorativos para interpretação e aplicação das normas , 

no sentido de ser utilizado pelos tribunais brasileiros como parâmetro 
interpretativo que determina a abusividade de cláusulas contratuais, 

como no caso em estudo.[4] 
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Ainda no tocante a analise da decisão da Douta Magistrada, 
passa-se a analisar o segundo argumento levantado, a nulidade das 

cláusulas abusivas. 
 
3. Das cláusulas abusivas nos contratos 

 

A intervenção estatal fez com que o contrato passasse a ser 
dirigido, no seu conteúdo por meio de leis que impõem ou proíbem 
certas condutas. O dirigismo contratual resultou na limitação da 
liberdade contratual com o fim precípuo de restabelecer o equilíbrio 
entre as partes contratantes e realizar a proteção do consumidor. 

Partindo-se do pressuposto que o fornecedor é detentor do 
poder econômico, insere-se nos contratos ofertados ao público mais 

cláusulas representativas de seus interesses do que dos interesses 
dos aderentes. O efeito disso é o desequilíbrio na posição jurídica das 
partes, ora implicando desigualdades significativas entre direitos e 
deveres, ora importando desvantagem econômica exagerada, 
sempre em prejuízo do consumidor.(SILVA, 2003). 

Para Hélène Bricks, todas as cláusulas abusivas tem sempre o 
mesmo fim, a melhoria da situação do contratante, já que o 
contratado redige de forma unilateral o contrato, mediante 
atenuação de suas obrigações e o reforço da outra parte. Por efeito, 
tem em comum o fato de causarem desequilíbrio de direitos por 
causa da falta de reciprocidade das estipulações.(BRICKS, 1977). 

A vedação à imposição de cláusula em desfavor do 

consumidor decorre do sistema de regulação da relação de consumo, 
que por imposição da política das relações de consumo adotada, 
estabelece que as relações devem ser feitas de forma harmoniosa e 
transparente, observando os princípios da boa-fé e do equilíbrio 

entre os contratantes.  
O Código de Defesa do consumidor não define nem fornece 

conceito de cláusula abusiva, tendo sido reservada a doutrina tal 
incumbência, que entende estar baseado no conceito de abuso de 
direito dado pelo art. 187 do Código Civil.  O dispositivo legal apenas 
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apresenta, em seu art. 51, um rol de cláusulas contratuais 
consideradas abusivas e consequentemente nulas(DENSA, 2008). 

A cláusula abusiva é um tipo aberto cujo preenchimento tem 
de ser feito pelo juiz quando da apreciação do caso concreto, já que 
o rol apresentado no CDC é meramente exemplificativo.  

Na interpretação literal do artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor observa-se que o legislador ao dispor: “São nulas de 
pleno direito, entre outras, as clausulas contratuais ao fornecimento 
de produtos e serviços...” que a expressão “entre outras” sinaliza 
para uma idéia de inclusão. Isso permite afirmar o caráter 
exemplificativo do elenco legal de clausulas abusivas(SOARES 
2007).  

Ao analisar as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor acerca das cláusulas abusivas no âmbito das relações 
de consumo, percebe-se que não há qualquer distinção entre 
contratos de adesão ou contratos individualizados. A proteção legal 
alcança toda e qualquer relação de consumo na qual se verifiquem 
imposições unilaterais por parte do fornecedor. Demanda-se no caso 
de contratos individualizados, a valoração no caso concreto, a partir 
de adoção dos critérios de analise global dos contratos, de seu 
contexto, circunstância, objeto e natureza (DIAS, 2008). Diante de 
uma cláusula abusiva, a lei brasileira fulmina a nulidade absoluta 
das tais disposições, ainda que tenha havido negociações entre as 
partes. Ressalta-se sua nulidade não decorre apenas de contratos de 
adesão, mas de contratos individualizados (CARPENHA, 2008). 

Ademais, a vedação de cláusulas abusivas atinge a qualquer 
relação de consumo, em que se tenha consumidor de um lado, 
podendo ser pessoa física ou jurídica e fornecedor do outro. 

É interessante a analise do artigo 46 do Código, para o 

presente artigo, pois dispõe que os contratos que regulam as 
relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhe for 
dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu 
conteúdo. Determina, ainda, em seu art. 47 que as cláusulas 
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contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 
consumidor.(VADE MECUM) 
 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 
LIMITAÇÃO DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE. 
Os contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa 

do Consumidor impõe, tão-somente, que "as cláusulas que 
implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser 

redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 
compreensão." Destarte, ainda que se deva, em princípio, dar 
interpretação favorável ao adquirente de plano de saúde, não há 

como impor-se responsabilidade por cobertura que, por cláusula 
expressa e de fácil verificação, tenha sido excluída do 
contrato.Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à 

terminologia. REsp 319707 / SP DJ 28/04/2003 p. 198 RECURSO 
ESPECIAL 2001/0047428-4 Ministra NANCY ANDRIGHI[5]. 

 
Percebe-se que até mesmo quanto a interpretação, as 

clausulas devam ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. 
 

4. Considerações finais 
 
O presente trabalho consistiu em analisar, inicialmente o 

direito a saúde como um direito social prestacional, no qual 
apresentou a ruptura do paradigma do Estado Liberal burguês para 
o Estado democrático social, onde o Estado abandonou seu estado 
de inércia para, mediante prestações positivas, fornecer aos 

indivíduos condições materiais de existência, o que se deu através 
do fornecimento e entrega de prestações como a saúde pública, 
alimentação, moradia, educação, entre outros. 

No entanto, essas prestações positivas, sendo do Estado ou 
dos particulares, tinha por vezes em não serem efetivadas, o que 
passou-se a analisar a teoria do mínimo existencial, em seus 

contornos de surgimento e definição. 
Percebeu-se que a teoria do mínimo existencial é de suma 

relevância na medida a idéia de um de que há um núcleo essencial 
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de direitos fundamentais, sendo que este núcleo mínimo deve ser 
protegido, funcionando como cláusula de barreira contra qualquer 

ação ou omissão estatal que possa inviabilizar a concretização ou 
efetivação dos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, observou-se a influência da teoria do mínimo 
existencial sobre o direito privado. 

Nessa senda, o mínimo existencial também acarreta reflexos 
nas relações de consumo de planos privados de saúde, uma vez que 
atua como espécie de cláusula de barreira a fim de evitar abuso por 
partes dos fornecedores, que precisam garantir um mínimo vital nos 
contratos cujo objeto é saúde e, em última instância, a vida, a qual 
precisa ser digna.  

Logo, independentemente das disposições contratuais, 

quando a vida estiver em risco, não poderão os planos de saúde se 
eximir de suas obrigações, mantendo e preservando sempre o 
mínimo existencial dos consumidores. 

Por fim, ainda no estudo da decisão judicial em apreço, 
estudou-se o segundo argumento utilizado pelo Douta Juiza, qual 
seja, a da nulidade das clausulas contratuais, quando consideradas 
abusivas. Demonstrou-se ao dispositivos de lei, constantes no art. 51 
do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência em que se nos 
contratos constantes em plano de saúde, no caso de interpretação, 
estas devem ser realizadas de forma a favorecer o consumidor, já 
que limitativas de direitos. Posto serem redigidas de forma clara e 
expressiva. 

 
5. Referências 
 
ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994 

(há tradução para o espanhol: Teoría de los derechos fundamentales, 
trad. E. G. Valdés, Madrid: Centros de Estúdios Constitucionales, 1997 

 
AVILA, Humberto.”Neoconstitucionalismo”: entre a “Ciência e do Direito” e o 

“Direito da Ciência”. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, 



Maria Laura Lopes Nunes Santos | 129 
 

 

Daniel. BINENBOJM, Gustavo. Vinte anos de Constituição Federal de 1988. 

Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2009, p.187-202 
 
BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle 

das políticas publicas. In: SARMENTO, Daniel. GALDINO, Flavio,(orgs) 
Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo 
Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.31-60 

 
____________, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
p. 236. 

 

BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 
democrtática. In: SILVA, Christine Oliveira Peter da. CARNEIRO, Gustavo 
Ferraz Sales. Controle de Constitucionalidade & Direitos fundamentais. 

Estudo em homenagem ao Prof. Gilmar Mendes. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p 241-254.  

 
BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009 

 
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. A União Européia e os Estudos de Integração 

Regional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 

 
CAMPOS, João Mota de. Manual de Direito Comunitário. 4. Ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2004. 

 
CARPENA, Heloísa.  Abuso do direito nos contratos de consumo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008.p 103 
 
DENSA, Roberta, Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

 
DIAS, Lucia Ancona Lopes de Magalhães. Um estudo das clausulas abusivas no 

CDC e no CC de 2002, in Revista de Direito Privado 32/189. 

 
GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Editora: Saraiva, 

2011. P.144. 
 
LEDUR, José Felipe. O contributo dos Direitos Fundamentais da participação para 

a efetividade dos Direitos Sociais. Curitiba, 2000. Tese de Doutorado em 



130 | Direito a saúde 
 

Direito do Estado- Setor de Ciência Jurídicas – Universidade Federal do 

Paraná  
 
LOPES, Ana Maria D´Avila. Os Direitos Fundamentais como Limites ao Poder de 

Legislar. Sergio Antonio Fabris Editor, 2001. 
 
_______, Ana Maria D´Avila. Democracia hoje para uma leitura crítica dos 

direitos fundamentais. UFP: editora, 2001.   
 

MAIA, Maurilio Casas. O Principio Constitucional da Igualdade na relação medido-
paciente e a diferença de classe no SUS. Entre a reserva do possível e a 
efetividade máxima do direito à saúde.RIDC, 2013, ano 21, v. 84. P.273-

279.   
 
NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. 
 

NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. A constitucionalização do direito à saúde 
e sua concretização via aplicação norma Constitucional. RDIC,2012 p. 105-
144 

 
OLSEN; Ana Carolina Lopes. Direitos Fundamentais Sociais. Efetividade frente à 

reserva do possível. Curitiba: Juruá, 2008. p. 175-183 

 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração 

regional. Editora: Max Limonad, 2002.p.173 

 
RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. 

Editora: Saraiva, 2013. P.176-178 
 
SARLET, Igor Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª edição.Livraria 

do Advogado, 2009. P. 280-288 
 
________ Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 

na Constituição Federal de 1988. 9.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011. P.172 

 
________. Igor Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado. In: MARQUES, 

Claudia Lima;  

 



Maria Laura Lopes Nunes Santos | 131 
 

 

________Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e 

direito privado: breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos 
direitos sociais nas relações entre particulares. In: SARMENTO, Daniel; 
GALDINO, Flávio. (Orgs.) Direitos fundamentais: estudos em homenagem 

ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
 
MIRAGEM, Bruno (orgs.). Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor 

e modelos de proteção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v.2, p. 227-
285. 

 
SOARES, Ricardo Mauricio Freire.  A nova interpretação do Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2007. P.67 

 
TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: 

TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 266. 
 

TULKENS, Francoise. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia o 
ponto de vista de uma juíza da Corte Europeia de direitos humanos. 
PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e 

Integração Regional. 
 
VADE MECUM RT. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P.2045 

 
Referências eletrônicas 
 
ALMEIDA, Claudio Borges. O Primado do Direito Comunitário: estudos 

europeus e política internacional. Disponível em 

http://paralelosocial.blogspot.com/2008/01/direito-comunitrio.html. 
Acesso em 20 jun. 2009 

 

SARLET, Ingo Wolfang. Reserva do Possivel, Mínimo Existencia e Direito a Saúde: 
algumas aproximações. 

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistad
outrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html. 2002. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Obriga%C3%A7%C3%
A3o+do+Munic%C3%ADpio%2C+como+gestor+do+SUS%2C+de+dis
ponibilizar+tais+recursos. 

 

http://paralelosocial.blogspot.com/2008/01/direito-comunitrio.html
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html.%202002
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html.%202002


132 | Direito a saúde 
 
Giovani Bigolin. A reserva do possível como limite à eficácia e efetividade dos 

direitos 
sociaishttp://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.re
vistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao001/giovani_bigolin.htm 

 
LOPES, Ana Maria D’Ávila. A garantia do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentaishttp://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/100

3/R164-01.pdf?sequence=4 

 
Jurisprudências 
 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livr

e=clausula+abusiva+contratos+ades%E3o&&b=ACOR&p=true&t=&l=1
0&i=11 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045290
D5F86CA12D7A39DFAAF1E4CA7743C50204514733 

 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 251.024/SP. Ministro 

Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgado em 27 de setembro de 2000. 

Disponível em: http://www.stf.gov.br.    

 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=clausula+abusiva+contratos+ades%E3o&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=11
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=clausula+abusiva+contratos+ades%E3o&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=11
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=clausula+abusiva+contratos+ades%E3o&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=11
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045290D5F86CA12D7A39DFAAF1E4CA7743C50204514733
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045290D5F86CA12D7A39DFAAF1E4CA7743C50204514733


 
 
 

Capítulo 7 
 

O “novo regime fiscal” 

(Emenda Constitucional nº 95/2016): 
a falácia da estabilização/eficiência e o 

(des)constituir da Constituição Federal 
 

Willame Parente Mazza 1 
 

 
1 Introdução 

 
A Emenda Constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016, 

conhecida como o “novo regime fiscal”, gerou muitas controvérsias 
desde a tramitação da proposta (PEC 241) no congresso. O novo 
regime traz um limite para os gastos públicos por 20 anos, de 
maneira que a alteração ficará perene na Constituição e limita o 
conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à 
sociedade, tais como gastos com pessoal, custeio, investimento, 
saúde, educação, não incluídas as despesas financeiras. As despesas 
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são limitadas pela aplicação mínima de recursos, tendo como teto o 
exercício anterior acrescido da variação da inflação. 

A Emenda Constitucional faz parte de um cenário crítico e 
antigo de disputa de recursos, pelo qual se diminuem os gastos 
públicos, acometendo os direitos sociais que, em seus custos, 
conforme o governo, são considerados os causadores das crises, que 

necessitam ser contidos para a retomada do crescimento. Cria-se 
um retorno à ideia liberal da economia “tickle down”, em que, após 
a concentração de renda na camada rica da sociedade, o crescimento 
seria redistribuído para a camada de baixo. No entanto, para o Nobel 
de Economia, Joseph Stiglitz2, o “trickl-down” está em descrédito, 
uma vez que aumenta a desigualdade, na qual traz uma estagnação 
dos rendimentos. Ao citar o exemplo nos EUA, o economista verifica 

que, nos últimos anos, têm acontecido o oposto desse modelo, em 
que a riqueza vai para o topo, às expensas dos de baixo. 

 
2 As crises não são geradas pela democracia 

 
O sociólogo alemão Wolfgang Streeck3 afirma que não foi o 

excesso de democracia do capitalismo democrático que acentuou as 
crises. As crises têm uma relação direta com o endividamento dos 
países, mormente quando se passou do Estado fiscal, com políticas 
fiscais e monetárias equilibradas, para o Estado endividado, que 
trouxe o desequilíbrio, priorizando as políticas monetárias ao 
perseguir a “estabilidade” a qualquer custo, desconstruindo o Estado 

social, a fim de gerar recursos para reduzir os números da dívida e 
garantir os privilégios do sistema financeiro.  

Em uma análise retrospectiva da evolução da crise orçamental 
no mundo, não se tem qualquer relação do crescimento do 

endividamento com o cumprimento das reivindicações 
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3 STREECK, Wolfgang. Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático. Tradução: 
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democráticas consignadas nos textos constitucionais. Com efeito, se 
houve reivindicações, estas foram feitas pelos grandes bancos e 

indústrias que, após a crise de 2008, foram salvos por meio de 
investimentos financeiros pelo Estado, a fim de não deixar nenhuma 
instituição financeira falir. Como diz o professor de Coimbra, Avelãs 
Nunes4, é um “capitalismo sem falências”, em que nenhuma 

instituição financeira poderia “quebrar”. Essa política de 
financiamento das instituições financeiras absorveu, por exemplo, 
em 2009, um valor correspondente a 80% do PNB nos EUA e no 
Reino Unido, à custa do Estado social.  

Conforme o economista francês Jean-Paul Fitoussi5, após a 
Segunda Guerra Mundial, não há comprovação válida de que a busca 
da coesão social seria um obstáculo à eficácia econômica, sendo que, 

por toda parte, mas em formas diferentes, a democracia impôs 
instituições promotoras de solidariedade. Foi verificado que 
sociedades mais solidárias não são as que têm pior desempenho 
econômico. Assim, a abertura dos países às trocas internacionais foi 
acompanhada de um aumento do poder dos sistemas de proteção 
social e que, conforme o autor, não é essa abertura que se questiona, 
mas “o discurso retórico de legitimação do capitalismo dominador 
que considera que a democracia e a política são obstáculos ao 
desenvolvimento, em contradição flagrante com os factos”.  
 
3 A EC 95 e a mudança de paradigma financeiro 

 

No período entre 1940 e 1970, aproximadamente, chamado 
“trinta anos gloriosos”, no qual os países conheceram a melhor fase 
do desenvolvimento econômico e social, prevaleceram as ideias de 
John Maynard Keynes, em que o Estado procurava conciliar o 

                                                       
4 NUNES, António Avelãs. Apontamento sobre a origem e a natureza das políticas de austeridade. In: 

FERREIRA, Eduardo Paz (Coord.). A austeridade cura? A auteridade mata? Lisboa: AAFDL, 2014. 
p. 126-12 

5 FITOUSSI, Jean-Paul. A democracia e o mercado. Tradução: Paulo Pedroso. Lisboa: Terramar, 
2005. p. 8-11. 
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problema da desigualdade inerente às sociedades capitalistas, na 
busca por maior justiça social, com o desenvolvimento econômico. 

De fato, a desigualdade de rendimento não favorecia o 
desenvolvimento da riqueza, e Keynes procurou equacionar o 
progresso social com a eficácia econômica como condição de 
possibilidade para a democracia. Permitia-se, inclusive, o déficit 

público, mas com foco na garantia do pleno emprego, e não um 
déficit, como o atual, que garanta a remuneração do capital 
financeiro em detrimento do capital produtivo. Embora Keynes não 
seja um paradigma hegemônico entre os economistas, sua teoria foi 
a base de aplicação das políticas monetárias e fiscais orientadas para 
o pleno emprego e que teve êxito por um longo período. 

No entanto, após a década de 1970, nasceu um novo 

paradigma de expansão financeira, não mais calcado na produção, 
em que convertia-se o capital monetário em mercadorias, bens e 
serviços, tendo um arcabouço jurídico que garantia a expansão do 
capital. Assim, o novo paradigma assentava-se na acumulação 
fundada nos processos de capitalização financeira da expansão do 
capital, o qual demanda normas jurídicas que permitam a sua 
expansão contínua, sem a necessidade de conversão em mercadorias 
e multiplicando a riqueza exclusivamente por meio de acordos 
financeiros.6 

Ascendia o processo de financeirização, com a subordinação 
do capital produtivo ao financeiro, a desvalorização dos 
financiamentos em investimentos produtivos e na inovação, o que, 

como consequência, refletirá na baixa criação de empregos e na 
pressão para os cortes salariais e os direitos sociais7. Passávamos da 
fase keynesiana, com foco no pleno emprego, para o que se chamou 

                                                       
6 MASSONETTO, Luis Fernando. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a 

emergência de um novo padrão normativo. 2006. f. 104.Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2006.  

7 NUNES, António José Avelãs. O aprofundamento da crise estrutural do capitalismo e a integração 

capitalista europeia. Empório do Direito, [s.l.], 04 abr. 2015. Disponível em: 

<http://emporiododireito.com.br/o-aprofundamento-da-crise-estrutural-do-capitalismo-e-a-
integracao-capitalista-europeia-por-antonio-avelas-nunes/>. Acesso em: 05 abr. 2014. 
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de “contrarrevolução monetarista”, com a ascensão neoliberal, do 
capitalismo financeirizado, com foco na estabilização, controle 

inflacionário e a desvalorização da política de pleno emprego.  
Não se quer afirmar a desnecessidade de mecanismos de 

estabilização, que garantam o crescimento econômico com o 
progresso social, mas, sim, denunciar o “mito da estabilização” 

seletiva, que reafirma o desequilíbrio entre as políticas monetárias, 
fiscais e cambiais, a aumentar o endividamento dos países e a 
conduzir o rebaixamento democrático, o qual faz prevalecer a razão 
técnica sobre a razão política.  

Existe, portanto, um discurso ideológico que se sobrepõe ao 
bom funcionamento da democracia nas escolhas orçamentais, que 
reflete os valores da sociedade. O “novo regime fiscal”, assim como 

outros “mitos de estabilização”, são impostos aos cidadãos - como 
bem colocado pelo francês Marc Leroy em seu estudo de sociologia 
financeira - com o objetivo de equacionar o problema da decisão 
financeira, como estando determinado por constrangimentos que 
não deixam lugar a escolhas políticas. Dessa maneira, as elites 
políticas e econômicas impõem suas escolhas pela manipulação 
ideológica da racionalidade cognitiva dos cidadãos8. 

 
4 O novo paradigma fiscal e a desigualdade como inibidora do 
progresso: gastos sociais são necessários 

 
Como consequência dessa política de redução do 

financiamento dos direitos sociais e dos excessos do capitalismo 
financeiro, pouco regulado, desencadeou a crise de 2008 e o 
aumento da desigualdade de rendimento. Assim, a desigualdade ou 
a necessidade de sua redução para o retorno ao crescimento e 

                                                       
8 LEROY, Marc. Sociologia da decisão financeira pública. In: SANTOS, António Carlos dos; LOPES, 

Cidália Maria da Mota Lopes (Coord.). Fiscalidade: outros olhares. Porto: Vida Econômica, 2013. p. 
73-74. 
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garantia dos estabilizadores passou a ser o centro do debate 
mundial.  

Diversos estudos passaram a focar na desigualdade. Em 2015, 
foi desenvolvida uma pesquisa por cinco economistas do FMI 
(Departamento de Política Estratégica e de Revisão), cujo título é 
“Causes and consequences of income inequality: a global 

perspective”. Destaca que a ampliação da desigualdade de renda é 
um dos maiores desafios da atualidade, uma vez que a distância 
entre ricos e pobres, nos países desenvolvidos, atingiu o maior grau 
há anos. Dessa forma, uma maior desigualdade, com a concentração 
de renda nos mais ricos, retrai o crescimento. Por outro lado, 
enfatiza que o foco deve estar nas classes pobres e médias, para que 
ocorra a distribuição de renda e o incentivo ao consumo. Acrescenta 

que a desigualdade enfraquece o investimento e, consequentemente, 
o crescimento, trazendo instabilidades econômicas, financeiras e 
políticas. Evidencia ainda que a desigualdade provocada pela 
concentração de renda nos ricos e a estagnação dos pobres foram as 
causas para as crises que afetam o crescimento a curto e longo 
prazos.9 

Joseph Stiglitz organizou um estudo com um grupo de 
economistas, “Rewiriting the rules of the american economy: an 
agenda for shared prosperity” 10, em que rejeita os modelos 
econômicos passados, tendo como base a igualdade e o 
desenvolvimento econômico como complementares e não 
antagônicos. Conforme o documento, destaca a desigualdade nos 

EUA como uma escolha política que enfraquece a economia e faz 
com que os americanos busquem um estilo de vida para alcançar a 
Classe Média, enquanto uma pequena parcela da população desfruta 
da maior riqueza da nação. Sugere, entre outras medidas, controlar 

a distribuição de riqueza no topo da classe rica e estabelecer regras 

                                                       
9 DABLA-NORRIS, Era et al. Causes and consequences of income inequality: a global perspective. 
[s.l.]: FMI, 2015. p. 2-8. 

10 STIGLITZ, Joseph. Rewiriting the rules of the american economy: an agenda for shared 
prosperity. New York: Roosevelt Institute, 2015. p. 2-8. 
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e instituições que garantam a segurança e a oportunidade para a 
Classe Média; maior transparência aos mercados financeiros; 

incentivar o crescimento de negócios em longo prazo, com um 
imposto sobre transações financeiras; aumentar os impostos sobre 
ganho de capital e dividendos; incentivar o investimento dos EUA 
com a tributação sobre o rendimento global de corporações; utilizar 

a tributação também como meio de influenciar comportamentos, 
como a eliminação de poluentes e outras despesas fiscais que 
promovam a ineficiência e a desigualdade; priorizar o pleno 
emprego por meio de uma reforma monetária; proteger os 
sindicatos, garantir as normas trabalhistas e o salário mínimo; 
ampliar o acesso ao mercado de trabalho. 

A Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL), em 2012, desenvolveu uma pesquisa, intitulada “Cambio 
estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo” 

11, na qual coloca a igualdade como instrumento para romper com o 
paradigma econômico que tem prevalecido na América Latina 
durante ao menos três décadas e a eleva à condição de cidadania, de 
caráter normativo no campo dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Além de diversas 
alternativas na política econômica, no campo social, o documento 
destaca, como desafio, que o Estado assuma um papel mais ativo e 
decidido em políticas de vocação universalista, no qual o Estado e a 
fiscalidade desenvolvam sistemas mais inclusivos e integrados de 
proteção social. Assim, a política social teria de seguir essa mudança 

estrutural, fortalecendo o papel do Estado no âmbito social – 
contrapondo-se às políticas de austeridade, com restrição fiscal e dos 
gastos sociais -, a fim de que se evite que elevem as desigualdades, 
fomentando a capacitação e a incorporação dos trabalhadores nos 

mercados formais de trabalho como um investimento necessário 
para a mudança estrutural. 

                                                       
11 COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE (CEPAL). Mudança estrutural para 
igualdade: uma visão integrada do desenvolvimento. San Salvador, 2012. 
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5 O “novo regime fiscal” e a constituição social dirigente: a 
necessidade de seguir seu agir político-estatal 

 
Essa nova fase foi marcada pelas constituições sociais que 

reconhecem a questão social da igualdade ou direitos econômicos, 
sociais e culturais que trazem a estrutura do constitucionalismo 

dirigente, o qual tem no texto constitucional normas determinantes 
do agir político-estatal. É no constitucionalismo dirigente que 
aparece o papel transformador social, que define fins e objetivos 
para o Estado e a sociedade. É nesses termos que, como afirma Eros 
Roberto Grau12, a Constituição do Brasil não é um mero 
“instrumento de governo”, “enunciador de competências e 
regulador de processos, mas, além disso, enuncia diretrizes, fins e 

programas a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Não 
compreende tão-somente um ‘estatuto jurídico do político’, mas, 
sim, um ‘plano global normativo’ da sociedade e, por isso mesmo, 
do Estado brasileiro”. Assim, não é uma Constituição que substitui 
a política, mas que sujeita a política à fundamentação constitucional, 
ou seja, vincula as políticas públicas a ela.  

Com efeito, os princípios fundamentais da Constituição de 
1988 são determinantes para toda a ação governamental e as 
interpretações do texto constitucional. A política fiscal do Estado 
tem, portanto, uma diretriz, independente do governo, estabelecida 
na Constituição, no qual os fundamentos da República Federativa do 
Brasil (art.1º) são as bases para toda ação estatal e ponto de partida 

para sua implementação, que tem, como no art. 3º, os objetivos ou 
o ponto de chegada dessas polícias.  

O “novo regime fiscal” desconstrói a Constituição dirigente, 
“mata” seu núcleo transformador, quando não garante o 

financiamento mínimo dos direitos sociais previsto no texto 
constitucional. A Constituição estruturou um orçamento mínimo 

                                                       
12 GRAU, Eros Roberto. Resenha do Prefácio da 2ª edição. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda 
(org.). Canotilho e a constituição dirigente. São Paulo: Renovar, 2005. 



Willame Parente Mazza | 141 
 

 

social quando destaca os recursos vinculados para saúde, educação, 
erradicação da pobreza, fundo de amparo ao trabalhador, 

seguridade e meio ambiente. Esses recursos deveriam ser 
prioridades para tal destino. Assim já relatou o Ministro Celso de 
Melo na ADPF 45/MC, quando afirmara que a limitação de recursos 
existe e é uma contingência que não se pode olvidar, porém deve-se 

priorizar a finalidade do Estado, ao obter os recursos para gastá-los, 
que é “exatamente realizar os objetivos fundamentais da 
Constituição”, que se resumem na promoção do bem estar do 
homem, cujo ponto de partida “está em assegurar as condições de 
sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos 
individuais, condições materiais mínimas de existência”. Assim, o 
gasto público tem como alvo prioritário o mínimo existencial, como 

elemento fundamental dessa dignidade que, somente depois de 
atingida, é que se podem discutir os recursos remanescentes 
relativamente a outros projetos13.  

 
6 A falácia dos argumentos do governo: a incompatibilidade do 
“novo regime fiscal” na economia e seu contexto no cenário 
mundial 
 

O governo argumenta que a necessidade do limite das 
despesas trazida na EC 95 se justifica devido ao crescimento 
acelerado da referida despesa, sendo imperioso fazer o ajuste fiscal, 
como “âncora da política fiscal”, para gerar superávit. Alega que, 

devido ao atual quadro constitucional e legal, a despesa pública é 
procíclica, uma vez que cresce com o crescimento da economia e 
vice-versa, enfatizando o volume de recursos vinculados à saúde e 
educação como percentual da receita. Sugere, portanto, que o 

governo não tem margem de manejo financeiro como elemento 

                                                       
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental n° 

45 MC/DF. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14800508/medida-cautelar-

em-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-45-df-stf >. Acesso em: 15 maio 
2015. 
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estabilizador devido às vinculações constitucionais. Justifica que o 
prazo de 20 anos é o tempo necessário para “transformar as 

instituições fiscais por meio de reformas que garantam que a 
dívida pública permaneça em patamar seguro”14. Aduz ainda que 
outros países fizeram também ajustes bem mais drásticos com as 
despesas do que o Brasil15. 

Acontece que a política fiscal conduzida por meio do “novo 
regime fiscal” não condiz com o projeto de Estado e sociedade 
estabelecido na constituição dirigente, como vimos. Há um foco 
seletivo nas despesas públicas, deixando de fora as despesas 
financeiras, juros e amortizações da dívida, que consomem, desde 
1995, mais de 40% do orçamento da União, enquanto que, ao 
totalizarmos educação, saúde, saneamento, trabalho, cultura, 

urbanismo, habitação e demais despesas sociais, com exceção da 
previdência e assistência social, recebem todos em torno de 11%16.  

O “novo regime fiscal” é mais um instrumento, entre tantos 
outros, de contingenciamento de gastos sociais, sem envolver 
despesas financeiras e a sustentabilidade da dívida pública. Só para 
“juros e encargos da dívida”, foram pagos do orçamento federal, em 
2014, R$ 170 bilhões, afora amortizações e refinanciamento, com 
3,98% para saúde e 3,73% para educação. Estamos entre os países 
emergentes com maior despesa de juros nominais. O governo 
justifica a elevação de juros como meio de conter a inflação, como se 
a causa inflacionária fosse o excesso de demanda. No entanto, na 
atual conjuntura, a inflação é causada pelo aumento dos alimentos 

                                                       
14 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C83AD6938550B37

7AA576E8A08D655FB.proposicoesWebExterno2?codteor=1468431&filename=PEC+241/2016>. 
Acesso em: 22 out. 2016. 

15 FOLHA DE SÃO PAULO. Proposta de teto de gastos beneficia população mais pobre, diz Fazenda. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1815097-proposta-do-teto-de-
gastos-beneficia-populacao-mais-pobre-defende-fazenda.shtml>. Acesso em: 22 out. 2016. 

16 MAZZA, Willame Parente. Estado e constituição: crise financeira, política fiscal e direitos 
fundamentais. Lumen Juris: São Paulo, 2017, p. 246. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C83AD6938550B377AA576E8A08D655FB.proposicoesWebExterno2?codteor=1468431&filename=PEC+241/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C83AD6938550B377AA576E8A08D655FB.proposicoesWebExterno2?codteor=1468431&filename=PEC+241/2016
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1815097-proposta-do-teto-de-gastos-beneficia-populacao-mais-pobre-defende-fazenda.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1815097-proposta-do-teto-de-gastos-beneficia-populacao-mais-pobre-defende-fazenda.shtml
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e preços administrados pelo governo, como combustíveis, energia 
elétrica, telefonia, transporte público e serviços bancários. 

Assim, em função das altas taxas de juros, o Brasil, desde 
2003, apresentou déficit orçamentário (nominal), quando se 
incluem despesas com juros. Já o resultado primário, que é o foco da 
PEC 241 (PEC 55), apresentou superávit em quase todos os anos 

(receitas superaram as despesas). Conforme estudo do DIEESE17, 
houve compatibilidade entre esses indicadores no período de 1998 a 
2008 e 2010 a 2011 e, nos períodos de déficit, se deram em função 
da crise internacional, das medidas anticíclicas adotadas pelo 
governo e, notadamente, da queda das receitas, justificada, entre 
outros motivos, pela própria crise econômica e as desonerações 
fiscais concedidas pelos governos. Ou seja, há um discurso 

distorcido e seletivo para o ajuste nas despesas públicas, tirando o 
foco das despesas financeiras, justificadora do crescimento da dívida 
pública. Com efeito, analisando os gatos sociais, incluindo 
previdência e assistência social, no período de 1995 a 2014, 
consolidamos a média de 28,06% das despesas totais federais, com 
a menor variação de 22,28% em 1999, em função do severo ajuste 
fiscal imposto, mas compensado com o maior gasto com a dívida 
pública, que chegou a 62,25% no período18. As maiores variações das 
despesas sociais aconteceram após a crise de 2008, devido, entre 
outros motivos, às políticas anticíclicas. 

Verifica-se que a dívida pública não resulta do déficit do setor 
público, contrariando a retórica de que “o governo gasta mais do 

que arrecada, e por isso se endividou”. Mas a dívida se eleva, 
principalmente, em função das despesas com juros, e não por conta 
do excesso de despesas com o setor público. Dessa forma, com o 
“novo regime fiscal” vem-se conduzindo um discurso da 

                                                       
17 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS ECONÔMICOS (DIEESE). PEC 

nº 241/2016: o novo regime fiscal e seus possíveis impactos. Disponível em: < PEC nº 241/2016: o 
novo regime fiscal e seus possíveis impactos>. Acesso em: 20 out. 2016. 

18 MAZZA, Willame Parente. Estado e constituição: crise financeira, política fiscal e direitos 
fundamentais. Lumen Juris: São Paulo, 2016, p. 302. 



144 | O “novo regime fiscal” 
 

necessidade de cortes em gastos sociais, enquanto que os serviços 
da dívida pública recebem privilégios jurídicos nas leis 

orçamentárias, na CF (art.166, II) e nos modelos econômicos já 
adotados no Brasil. Notadamente, uma verdadeira “blindagem” e 
direcionamento de recursos à dívida pública, em detrimento aos 
direitos sociais. 

Conforme estudo técnico da consultoria de orçamento e 
fiscalização financeira da Câmara dos Deputados19, as medidas 
estabelecidas pela EC 95 não resolvem o problema e acirram o 
desequilíbrio fiscal, mormente em períodos como o atual, com a 
queda do PIB e da receita. É um verdadeiro “mito da estabilidade”, 
mas que constrange ainda mais as despesas públicas quando 
imposta juntamente com os contingenciamentos dos gastos da LRF, 

sem impedir, em momentos de baixa da economia, novos episódios 
de crise. Dito de outra forma, impede qualquer regra anticíclica, que, 
como afirma o estudo da comissão, “levasse em conta o ritmo de 
atividade e, de outro, o restabelecimento do equilíbrio num dado 
horizonte”. Assim, atesta o estudo que o “novo regime fiscal”, “se 
não acompanhada de outras iniciativas, especialmente daquelas 
destinadas ao controle das demais despesas obrigatórias, levará a 
um impasse, por pressionar demasiadamente um conjunto de 
despesas primárias relevantes ao funcionamento do Estado”; com o 
tempo e a melhora da economia, necessitará recuperar parte dos 
serviços congelados em termos nominais e atender novas 
demandas, com o número crescente de beneficiário das políticas 

públicas. Já “o termo final fixado para o “Novo Regime Fiscal” (20 
anos) parece excessivo, diante da realidade econômica e social, 
considerando-se que o ajuste toma como base a despesa pública em 
um exercício - 2016 - relativamente atípico no ciclo de crescimento 

                                                       
19 BRASIL. Câmara dos Deputados. Consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Estudo técnico 
nº 12/2016: Impactos do “novo regime fiscal” - subsídios à análise da proposta de emenda à 

constituição - pec nº 241/2016. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/et-12-2016-impactos-do-novo-regime-fiscal-subsidios-a-analise-da-
proposta-de-emenda-a-constituicao-pec-no-241-2016>. Acesso em: 20 out. 2016. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/et-12-2016-impactos-do-novo-regime-fiscal-subsidios-a-analise-da-proposta-de-emenda-a-constituicao-pec-no-241-2016
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/et-12-2016-impactos-do-novo-regime-fiscal-subsidios-a-analise-da-proposta-de-emenda-a-constituicao-pec-no-241-2016
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/et-12-2016-impactos-do-novo-regime-fiscal-subsidios-a-analise-da-proposta-de-emenda-a-constituicao-pec-no-241-2016
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do Brasil, com grande queda do PIB e da arrecadação, fato que 
aumenta o grau de incerteza”.  

Com relação à saúde e educação, o governo argumenta que 
existe um problema estrutural devido à vinculação do mínimo na 
CF, por isso a proposta de emenda constitucional. Mais uma vez, se 
levanta a necessidade de mudança estrutural nos gastos sociais, 

desviando o foco para as mudanças conjunturais necessárias no 
sistema tributário e financeiro, tais como: os privilégios da dívida 
pública, falta do controle dos juros, as desonerações fiscais 
excessivas, a regressividade no sistema tributário, a isenção dos 
lucros e dividendos, a alta tributação sobre o consumo e reduzida no 
patrimônio, a ausência dos impostos sobre grande fortuna. Repete-
se, de forma mais severa, o esvaziamento da saúde e educação, que 

já acontece com a DRU, desde a década de 1990 (também incluída 
por Emenda Constitucional) ao desvincular 25% do orçamento 
social para o orçamento fiscal, direcionando ao sistema financeiro. 
Na verdade, já não se tem o percentual mínimo que a Constituição 
destina à educação, na qual, após aplicação da DRU, o que era 18% 
passa a ser 13%.  

Com a EC 95 esse quadro se agrava mais ainda, uma vez que, 
conforme a pesquisa citada do DIEESE, caso fosse aplicada a nova 
regra do teto no período de 2002 a 2015, os gastos com educação 
reduziriam 47%, ou seja, uma perda de R$ 377,7 bilhões, e na saúde 
seriam reduzidos 27%, com perda de R$ 295,9 bilhões. Da mesma 
forma, conforme o estudo citado acima, da Consultoria de 

orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, se o 
“novo regime fiscal” fosse aplicada de 2010 a 2016, haveria uma 
perda de 23,4 bilhões na educação. Projetanto o período de 2016 a 
2025, o estudo avalia que se perderiam 45,6 bilhões de recursos para 

a educação, ou seja, reduziria o piso da União para manutenção e 
desenvolvimento do ensino, sendo que, cabe destacar, a União tem 
aplicado valores superiores ao mínimo constitucional em função do 
que estabelece, ao assegurar a educação como direito fundamental 
social. 
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O próprio ministro da fazenda divulgou dados com a 
trajetória das despesas nos próximos anos com e sem o teto da 

emenda constitucional, demonstrando que, com a emenda, haverá 
uma queda nas despesas de 7,5% do PIB em 2026 (443 bilhões, 
incluindo educação e saúde), o que leva a despensa a patamares 
anteriores a 200820. 

Argumenta-se que esse “Novo Regime Fiscal” é necessário, 
pois já se utilizam mecanismos semelhantes de ajuste fiscal em 
diversos países. Não é verdade tal afirmação. Conforme investigação 
dos pesquisadores José Roberto Afonso (pesquisador FGV), Felipe 
Salto (Pesquisador FGV) e Leonardo Ribeiro (analista no Senado)21, 
existem muitas diferenças entre as experiências internacionais e o 
teto dos gastos imposto pela emenda, a começar que nenhum dos 

países analisados congelou o gasto em norma constitucional, mesmo 
transitoriamente. Destacam que, em estudo realizado pelo FMI 
(2015), dos 88 países analisados, dois terços limitaram a variação do 
gasto real, incluindo a dívida pública. Acrescentam que regras 
seletivas de limites de gastos correntes podem prejudicar os 
investimentos públicos. Os pesquisadores alertam que já existem 
instrumentos no nosso ordenamento jurídico, como o PPA e LDO, 
que fixam regras para o tamanho do gasto do governo, no anexo de 
metas fiscais. Combina ainda com a LDO, que evitou fixar as metas, 
por ser permanente, mas já traz o contingenciamento dos gastos. 
Assim, concluem no estudo: “o Brasil poderia optar por uma 
estratégia mais abrangente, que contemplasse outras regras, 

sobretudo o limite para dívida (já exigido pela Constituição, mas 
sempre evitado pela União) e, ao mesmo tempo, com uma fórmula 

                                                       
20 VIOMUNDO.  Gráfico de Meirelles a empresários comprova que PEC 241 provocará cortes de R$ 

443 bi em despesas, como Educação e Saúde. Disponível em: 

<http://www.viomundo.com.br/denuncias/grafico-de-meirelles-a-empresarios-comprova-que-pec-

241-provocara-cortes-de-r-443-bi-em-despesas-como-educacao-e-saude.html >. Acesso em: 20 out. 
2016. 

21 AFONSO, José Roberto. SALTO, Felipe. RIBEIRO, Leonardo. A PEC do teto e o resto do mundo. 
Disponível em: <http://www.joserobertoafonso.com.br/regras-fiscais-no-mundo-afonso-et-al/>. 

Acesso em: 20 out. 2016. 
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mais inteligente e sofisticada que considerasse os diferentes estágios 
do ciclo econômico e a natureza das diferentes rubricas da despesa 

pública. Aperfeiçoar para tornar mais efetivas e eficazes as regras”.  
Atualmente, os países que integram a União Econômica e 

Monetária (UEM) encontram-se sujeitos a rigorosos limites no 
déficit público e na dívida pública. Acontece que a tendência em se 

fixar limites fiscais muito rígidos leva a gerar manobras fiscais ou 
flexibilizações em função do jogo de poderes, como ocorreu na 
Europa, em que esses limites foram exigidos à risca nos países 
menores, como Portugal, porém, quando os países de maior poder 
econômico, como França e Alemanha, violaram o pacto, foram 
beneficiados por flexibilizações pelos regulamentos n° 1055/2005 e 
n° 1056/2005. Com efeito, quanto a esses limites, segundo José 

Casalta Nabais, os Estados ficam praticamente obrigados a 
aumentar as receitas e a diminuir as despesas, já que estão 
desprovidos de política monetária, monopolizada pelo Banco 
Central Europeu e orientada para a estabilidade dos preços, além de 
limitados nos instrumentos de política orçamental.22 

Na Europa, destacamos o PEC (Plano de Estabilidade e 
Crescimento) que gera discussões entres os economistas, pois traça 
um verdadeiro programa de estabilidade financeira, que, embora 
tenha o objetivo de crescimento econômico, não fornece o caminho 
de desenvolvimento sustentável e de estabilidade que traga coesão 
social, pois se restringe especificamente à esfera financeira23.  

Dessa forma, é necessário verificar que as decisões políticas 

não devem levar em consideração seletivamente um único 
instrumento de estabilização ou índices para garantir o 
desenvolvimento de um país. É nesse sentido que os economistas 

                                                       
22 NABAIS, José Casalta. A crise do estado fiscal. In: SILVA, Suzana Tavares da Silva; RIBEIRO, Maria 

de Fátima (Coord.). Trajectórias de sustentabilidade: tributação e investimento. Coimbra: Instituto 
Jurídico da UC, 2014. p. 29-30.  

23 SILVA, Manuela. O PEC: questões gerais. In: FERREIRA, Eduardo Paz; LOBO, Carlos; PALMA, 

Clotilde Celorico (Org.). Conferência PEC: programa de estabilidade ou crescimento? Lisboa: 
Almedina, 2011. p. 60. 
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Joseph Stiglitz, Amartya Sen e o francês Jean Paul Fitoussi24 
analisaram até onde o PIB seria capaz de medir o desenvolvimento 

econômico, sem se ater a mensurar o bem estar do cidadão, 
afirmando que o crescimento do PIB de um país pode retratar o 
aumento da riqueza de uma parte da população e ocultar o 
crescimento da desigualdade. Comentam ainda que a família, o 

lazer, a utilização do tempo e a segurança deveriam ser medidos e 
analisados como parte do desenvolvimento social de uma nação. 

 
7 A incompatibilidade do “novo regime fiscal” com a 
constituição federal e a constitucionalização do neoliberalismo 

 
A reforma realizada com o “novo regime fiscal” é 

frontalmente inconstitucional. Conforme leciona Ingo Sarlet25, os 
direitos sociais, como educação e saúde, estão elencados nos limites 
materiais ao poder de reforma constitucional, pois são elementos 
constitucionais essenciais e compõem a identidade do Estado Social 
e Democrático de Direito. Embora o autor estabeleça que a condição 
de limite material ao poder de reforma constitucional não implica 
necessária imutabilidade dos conteúdos assegurados, as cláusulas 
pétreas contêm, em regra, a proibição de ruptura de determinados 
princípios constitucionais, que preservam o “sentido do preceito e 
não afetam a essência do princípio objeto da proteção”, ou seja, 
blindando o núcleo essencial do princípio e/ou direito e garantia. 
Dessa forma, o autor sustenta a tese de que as disposições 

constitucionais referentes ao gasto mínimo em matéria da saúde 
(art. 198, CF) e educação (art. 212, CF) integram o chamado núcleo 
essencial dos direitos humanos e fundamentais da saúde e educação, 
erigindo tais direitos a uma posição preferencial no âmbito dos 

                                                       
24 SEN, Amartya; STIGLITZ, Joseph; FITOUSSI, Jean Paul. Richesse des nations et bien-être des 
individus. Paris: Odile Jacob, 2009.  

25 SARLET, Ingo. A proteção dos direitos fundamentais diante das emendas. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2016-jun-10/protecao-direitos-fundamentais-diante-emendas-parte>. 
Acesso em: 20 out. 2016. 
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direitos sociais, “numa evidente aposta num modelo de 
desenvolvimento humano e social aderente a uma concepção de 

dignidade da pessoa humana que exige a satisfação do assim 
chamado mínimo existencial sociocultural, de modo a assegurar 
uma cidadania efetiva e inclusiva”.  

Nessa senda, o “novo regime fiscal” incorporado pela emenda, 

entra em descompasso com a Constituição Federal de 1988 ao 
reduzir e não respeitar a vinculação mínima para financiamento 
desses direitos. Na verdade, o regime fiscal imposto concretiza o que 
Bercovici e Massoneto26 já afirmaram quanto à “Constituição 
dirigente invertida”, que possui o viés neoliberal do ajuste fiscal e é 
“vista como algo positivo para a credibilidade e a confiança do país 
junto ao sistema financeiro internacional”, uma vez que 

argumentam a falsa hipótese de que a Constituição amarra a política 
e substitui o processo de decisão política pelas imposições 
constitucionais, sendo prejudicial aos interesses do país e a principal 
causa das crises econômicas, do déficit público e da 
“ingovernabilidade”. 

Nessa mesma esteira, já vem denunciando o jurista português 
António José27 Avelãs Nunes, quando trata da Constituição Europeia, 
do “golpe de estado ideológico” e a constitucionalização do 
neoliberalismo. Assim aduz que “os liberais no domínio da política e 
da economia defendem Constituições abertas ou Constituições 
neutras, capazes de absorver as várias opções políticas resultantes 
da alternância democrática” e condenam as Constituições 

dirigentes “quando estas acolhem programas políticos de 
transformação da economia e da sociedade”. No entanto, a EC 95 e 
outras alterações estruturais fazem da Constituição de 1988 não 
uma carta aberta ou neutra, mas, pior, uma verdadeira constituição 

                                                       
26BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição dirigente invertida: a 

blindagem da Constituição financeira e a agonia da Constituição económica. Boletim de Ciências 

Econômicas, Coimbra, v. 49, p. 72-73, 2006. 
27 NUNES, António José Avelãs. A constituição europeia: a constitucionalização do neoliberalismo. 

Coimbra: coimbra, 2006, p.132-134. 
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impositiva e dirigente do neoliberalismo, quando da imposição do 
teto de gastos para 20 anos, difundindo o “mito da estabilização” e 

sentenciando a Constituição dirigente social, afastando a senda de 
uma constituição calcada no projeto do Estado social e democrático 
de direito. 
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Capítulo 8 
 

A democracia brasileira e os desafios para a 

garantia dos direitos fundamentais das 
minorias 

 

Auricelia do Nascimento Melo1 
 
 

Introdução 
 

Com a ideia de patriotismo constitucional, Habermas 
pretende demonstrar como os compromissos com normas 
universalmente válidas – os princípios de justiça do 
constitucionalismo contemporâneo –, podem se vincular com os 
compromissos éticos de culturas políticas particulares. Diante dessa 
preocupação habermasiana pretende-se verificar até que ponto, o 

Estado assegura às minorias os direitos fundamentais no contexto 
de uma democracia participativa. 

Ora, o Estado Democrático de Direito afigura-se, como espaço 
plural de participação feita com deliberação, respeito, tolerância e 

reconhecimento das minorias, ambiência de consenso e dissenso, 
argumentação e diálogo, solidariedade e inclusão, e, principalmente, 
de luta pela dignidade humana. Então, considerando-se a realidade 
brasileira, as distâncias sociais e a vida dos brasileiros em sociedade, 
até onde será possível que os direitos fundamentais tão arduamente 
conquistado pelo povo brasileiro, se façam conhecidos pela sua 

                                                       
1 Doutora e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Professora Adjunta da 

Universidade Estadual do Piauí e do Centro Universitário Uninovafapi. Coordenadora da 
Especialização em Direito Constitucional da UESPI. Advogada. Email: aurimelo@hotmail.com 



154 | A democracia brasileira e os desafios a garantia dos direitos fundamentais das minorias 
 

maioria? Como falar de inclusão social se a maioria dos brasileiros 
vive à margem das vantagens que esses direitos conquistados 

através da Constituição oferecem? E as minorias? Essas então, são 
mais carentes ainda de que seus direitos constitucionais sejam 
reconhecidos e efetivados.  

Para Paulo Gustavo Gonet Branco (2002, p. 139), os direitos 

fundamentais desempenham funções múltiplas na sociedade e na 
ordem jurídica. Essa diversidade de funções leva a que a própria 
estrutura dos direitos fundamentais não seja unívoca e propicie 
classificações, úteis para a melhor compreensão do conteúdo e 
eficácia dos vários direitos. 

Na verdade a Constituição de 1988 garante a universalidade e 
a diversidade de direitos fundamentais. A democracia é a vontade da 

maioria. Sim, a Constituição assegura dentro dessa universalidade 
de direitos, uma proteção específica a deficientes, idosos, crianças e 
adolescentes, entre outros. Então, por que é que o judiciário está 
abarrotado de processos desses destinatários que recorrem à 
atuação do papel contramajoritário desse poder a fim de assegurar-
lhes os direitos a que têm constitucionalmente garantido? 

Dessa forma, se especifica que na democracia brasileira pode-
se vislumbrar que a Constituição designa direitos distintos a pessoas 
com necessidades distintas.  Por mais que os cidadãos sejam 
diferentes todos participam do processo democrático. Em 
contrapartida, há que se lutar para que esses direitos sejam 
respeitados pelo próprio Estado? Nesse diapasão é importante 

explicar que a democracia não pode ser entendida como 
oportunidade dos privilegiados de uma sociedade. A sobrevivência 
de um Estado democrático significa respeitar a Constituição e 
direitos fundamentais, pois na universalidade há diversidade civil, 

cidadania política e social. 
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1 A convivência democrática e as minorias 
 

São inúmeros os obstáculos, as impropriedades, os 
desrespeitos, os entraves que se contrapõem à efetivação da 
democracia brasileira constituindo conflitos coletivos. Contudo, as 
reclamações, os atos de repúdio, as vozes dos brasileiros feridos por 
esses impasses são socializadas através dos meios de comunicação 
de massa, através de suas petições ao poder judiciário para fazer 
valer os seus direitos ou mais especificamente, para que os direitos 
das minorias sejam respeitados. 

As maiorias elegem dirigentes (governantes e membros do 
legislativo). Já o poder judiciário dentro da democracia cumpre o 
papel de assegurar os direitos das minorias, pois mesmo 
consubstanciadas na Constituição, na legislação ordinária, a 

providência judicial é que assegura a efetividade de tais direitos. 
Porém, se a Constituição defende o Estado Democrático de 

Direito, a pluralidade e a redução das desigualdades em sintonia 
com uma perspectiva cosmopolita, há uma distância em relação ao 
mundo real, pois o que se constata é que na rotina democrática 
brasileira os direitos das minorias, que estão designados de maneira 
determinada no texto maior, carecem da intervenção do poder 
judiciário na maioria das vezes, para que possam ser concretizados.  

Eis a problemática de investigação que se deseja examinar e  
discutir a fim de elucidar os condicionantes político-ideológicos que 
compõem, em especial, esse conflito experimentado pelas minorias 

brasileiras, configurado no desrespeito  do Estado, aos seus direitos 
fundamentais, situação que representa uma  afronta ao o Estado 
Democrático de Direito, já que a realidade atual é de uma sociedade 
que vivencia um constitucionalismo democrático.  

Justificar esse estudo é despertar no leitor o interesse por um 
dos temas mais relevantes da atualidade: os direitos fundamentais 

das minorias. Ouve-se falar em democracia participativa, mas ao 
mesmo tempo, parte da sociedade fica sem poder exercer seus 
direitos porque o Estado deixa de fornecer os meios adequados para 
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que tal condição se faça possível. Assim, essa parcela significativa da 
população – as minorias brasileiras –, sem poder compartilhar 

efetivamente do contexto democrático, perde oportunidade de 
exercer a cidadania que lhe compete. 

A democracia não é um mero conceito político abstrato e 
estático, mas um processo de afirmação e de garantia dos direitos 

fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história. É 
um processo de convivência social em que o poder emana do povo.  

Exatamente por fundamentar-se na garantia da igualdade é 
que a democracia não pode tolerar extremas desigualdades e as 
perversas distâncias sociais, econômicas e culturais. E, infelizmente, 
é o que se está observando nos dias de hoje. 

De acordo com Giovanni Sartori (1994) toda democracia no 

sentido de sua essência, deve residir na vontade popular no que 
tange ao exercício do poder, a evolução democrática permitiu o 
aparecimento de qualificações da democracia, como exemplo a 
democracia social que está ligada à liberdade e ao respeito de uns 
aos outros, pois representaria uma igualdade social. No caso 
brasileiro, a Constituição Federal de 1988 reza por uma democracia 
representativa semi-direta, onde o povo brasileiro, embora eleja 
seus representantes para governar o país, tem oportunidades de 
exercer o poder diretamente, como, por exemplo, propondo à 
Câmara dos Deputados projetos de lei através da iniciativa popular 
e, ainda, decidindo através de plebiscito. 

A democracia exige o respeito de uns aos outros e requer a 

igualdade social, e nesse sentido, analisando o princípio da maioria, 
José Afonso da Silva(2004:112) explica que o governo democrático 
possui como pressupostos basilares o princípio da igualdade, 
liberdade, e ainda, o princípio da maioria. A questão dos princípios 

deve ser revista, porque maioria não é princípio, é simples técnica 
de que se serve a democracia para tomar decisões governamentais.  

No decorrer do século XX, a prática da democracia foi 
aperfeiçoando vários de seus elementos fundamentais como o 
sufrágio universal, a possibilidade de oposição, a alternância do 
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poder, a organização e controle dos partidos, a liberdade de reunião 
e de expressão, a utilização da mídia e das pesquisas além de outras 

instituições. Porém, a questão em que se apoia toda a legitimação do 
poder, embora tenha evoluído, não alcançou ainda um objetivo 
básico do ideal democrático: exprimir as aspirações das minorias da 
sociedade. Esse é um dos fatores da deterioração da democracia. 

(BATISTA, 2003, p. 196) 
De acordo com José Afonso da Silva (2004, p. 128), a 

Constituição estrutura um regime democrático consubstanciando 
esses objetivos de igualização por via dos direitos sociais e da 
universalização de prestações sociais (seguridade, saúde, 
previdência e assistências sociais, educação e cultura). A 
democratização dessas prestações, ou seja, a estrutura dos modos 

democráticos (universalização e participação popular) constitui o 
fundamento do estado Democrático de Direito, resta evidentemente 
esperar que essa normatividade constitucional se realize na prática.  

Enquanto legislativo e executivo seguem a legitimação 
popular, com eleição direta, o judiciário funciona como um poder 
que tenta contrabalançar essa equação e garantir os direitos e 
princípios fundamentais. Se não fosse assim, qualquer vontade 
política majoritária, ou seja, apoiada pela maioria, poderia ser 
aprovada para esmagar os direitos da minoria, sempre com base no 
argumento da prevalência da vontade majoritária. Isso não seria 
coerente com a noção de democracia, que pressupõe a defesa dos 
direitos individuais. 

A noção de democracia não se resume ao princípio 
majoritário, do governo da maioria. Existem princípios 
fundamentais que devem ser preservados e as minorias tem direitos 
que também devem ser preservados. A noção política do que é ou 

não é majoritário muitas vezes é movida por interesses de ocasião, 
transitórios, enquanto que a lógica democrática se inspira em 
valores, quase sempre permanentes. 
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2 A democracia brasileira e os direitos fundamentais 
 

Superficialmente, os princípios da maioria e a proteção dos 
direitos individuais das minorias podem parecer contraditórios. 
Contudo, na verdade, estes princípios são pilares gêmeos que 
sustêm a mesma base daquilo que designamos por governo 

democrático. 
Governo da maioria é um meio para organizar o governo e 

decidir sobre assuntos públicos; não é uma outra via para a opressão 
acontecer. Assim como um grupo autonomeado não tem o direito 
de oprimir os outros, também nenhuma maioria, mesmo numa 
democracia, deve tirar os direitos e as liberdades fundamentais de 
um grupo minoritário ou de um indivíduo. 

Pode não haver uma resposta única acerca de  como são 
resolvidas as diferenças das minorias em termos de opiniões e 
valores, há apenas a certeza de que só através do processo 
democrático de tolerância, debate e disposição para negociar é que 
as sociedades livres podem chegar a acordos que abranjam os pilares 
gêmeos do governo da maioria e dos direitos das minorias. 

Este estudo visa buscar dentro da concepção do atual Estado 
Democrático Brasileiro, as formas de garantia para a concretização 
dos direitos das minorias, e os desafios que a democracia precisa 
vencer para assegurá-los, pois as democracias são diversificadas, 
refletindo a vida política, social e cultural de cada país. As 
democracias baseiam-se sim, em princípios fundamentais, e não, em 

práticas uniformes. 
Os Direitos Fundamentais encontram-se consagrados pela 

Constituição Federal Brasileira, que os dividiu em seu Título II – os 
direitos e garantias fundamentais, em cinco capítulos distintos: 

direitos individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; 
direitos políticos e partidos políticos. No entanto, modernamente, a 
doutrina vem apresentando sua classificação em direitos 
fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta dimensões, 
considerando ora a ordem cronológica em que passaram a ser 
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constitucionalmente reconhecido, ora a importância de serem 
universalmente respeitados.   

Para Gilmar Mendes (2002, p. 208), a concepção que 
identifica os direitos fundamentais como objetivos legitima a ideia 
de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de 
qualquer indivíduo em face das investidas  do poder público, mas 

também a garantir os direitos fundamentais contra  agressão 
propiciada por terceiros. Os direitos fundamentais não contêm 
apenas, uma proibição de intervenção; expressam também, um 
postulado de proteção. 

Segundo Robert Alexy (1997, p. 62), as normas de Direitos 
Fundamentais são aquelas que são expressas através dos 
instrumentos jurídicos, sendo elas encontradas como conteúdo do 

texto da Lei Fundamental do Estado, no caso, a Constituição. Este 
conceito, porém, não pode ser tomado como absoluto, uma vez que 
os direitos e garantias expressos nela não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que o Brasil seja parte, conferindo, pois, 
aos tratados de direitos humanos o status de norma constitucional. 
(PIOVESAN, 1996, p. 111). Afinal, a Constituição Federal de um 
Estado não pode ignorar a realidade histórico-social na qual se 
insere.  

A partir dessa análise pode-se verificar que é inconcebível 
pensar, na atualidade, o exercício de qualquer poder, especialmente 
o poder político, sem ter por norte o respeito e a construção de um 

regime de efetivo respeito e realização dos direitos fundamentais 
que se integra ao modelo de uma Constituição democrática, são 
elementos, pois, indissociáveis.  

Diante desse indissociável binômio: direitos 

fundamentais/Constituição,- percebe-se o quanto é preocupante o 
contexto social brasileiro, pois num país de marginalizados onde 
grande parte de sua população está excluída de qualquer perspectiva 
de cidadania, encontra-se aí o grande desafio que é a concretização 
do Estado Democrático de Direito.  
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É necessário examinar na apreciação crítica do texto 
constitucional pátrio, no tocante à democracia brasileira e aos 

direitos das minorias, examinando o renascimento constitucional 
brasileiro a partir da convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte e elaboração e promulgação do texto constitucional de 
1988, procurando abordar os elementos formadores dessa 

constituinte e a inserção no novo texto de direitos inerentes às 
minorias, tais como: deficientes físicos, idosos, crianças, índios e 
outros. 

A Carta constitucional de 1988 tem proporcionado o mais 
longo período de estabilidade institucional que a história registrou 
no Brasil, pois aconteceu sob a égide da Constituição de 1988, a 
transição de um Estado autoritário para um Estado democrático.  

A adoção da democracia material como um dos alicerces do 
domínio político exige que a atuação do Estado, na qual tem 
acentuado relevo normativo o papel desempenhado pela função 
judicial, esteja em consonância com os fundamentos jurídicos 
ditados pela própria comunidade. Com isso, a atuação jurisdicial, 
seja por meio da decisão judicial ou do estímulo às modernas formas 
de autocomposição, devem estar em harmonia com a vontade 
popular, buscando a realização da justiça a partir de cada situação 
convivencial concreta 

Uma das grandes mudanças sofridas pela interpretação 
constitucional, agora comprometida com os valores substantivos 
que o princípio democrático fez chegar à esfera da normatividade, 

está exatamente na natureza do emaranhado de critérios jurídicos 
no qual a atividade interpretativa encontra suas referências. Estes 
últimos estão espalhados pela comunidade sendo refletidos através 
dos casos concretos que chegam à esfera judicial. Variam de acordo 

com a diversidade que caracteriza o relacionamento intersubjetivo. 
Em outra etapa é importante destacar que a partir da 

elaboração da Constituição Federal de 1988 que disponibilizou-se a 
todo o cidadão brasileiro formas de participação efetiva nas decisões 
políticas e jurídicas do país. Contudo, outras formas de manifestação 
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se fazem necessárias, haja vista o nível de desenvolvimento da 
consciência moral que indivíduo deve possuir. A participação 

democrática pode e deve manifestar-se, não somente, por 
intermédio das ações políticas e jurídicas, mas através do papel da 
sociedade civil e da esfera pública no cenário político, ou seja, por 
intermédio de um efetivo exercício da democracia no que concerne 

a tematização dos interesses difusos do cidadão, analisando a efetiva 
participação das minorias. 

Não pode ser esquecida a concretização da generalização dos 
direitos fundamentais que segundo a professora Ana Maria D’Avila 
Lopes (2001, p. 59), esse processo pretendeu superar a separação 
entre as declarações que proclamavam a igualdade e uma realidade 
que a negava, propondo a unificação da realidade e da formalidade, 

por meio de uma verdadeira extensão dos direitos já conhecidos 
para todos. 

A questão da generalidade dos direitos fundamentais 
desponta com a publicação do Manifesto Comunista (1848) e da 
Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918), no 
Brasil, mesmo sendo citados na Carta outorgada de 1824, os direitos 
fundamentais percorrem um longo caminho até sua materialização, 
sendo que com a Constituição de 1988 receberam um mais elevado 
grau de garantia e segurança. 

Dentro dessa generalidade de direitos fundamentais existe a 
diversidade, ou seja, a Constituição assegura direitos que são 
dirigidos especificamente a determinados segmentos da sociedade 

como a norma que especifica do artigo 37, VIII da Constituição 
Federal que garante ao deficiente físico o direito de concorrer a 
vagas em concursos públicos em igualdade de condições com os 
demais candidatos. Pela lei, deve ser reservada uma porcentagem 

mínima de 5% e no máximo de 20 % do total de vagas, e para isso 
as funções devem ser compatíveis com o tipo de deficiência da qual 
a pessoa é portadora. Se o cargo público exigir do candidato aptidões 
que a deficiência física impeça-o de realizar as atribuições, o 
processo seletivo não deve oferecer a reserva de vagas. 



162 | A democracia brasileira e os desafios a garantia dos direitos fundamentais das minorias 
 

Esse é um exemplo dentro do texto constitucional que 
contempla a generalidade dos direitos fundamentais ao tempo em 

que assegura ao deficiente físico, que faz parte de uma minoria, um 
direito específico, evidenciando-se assim a diversidade dentro dos 
direitos fundamentais que são assegurados a todos. 

Ainda pode-se citar a questão da proteção aos idosos que na 

Carta Maior possui direitos específicos no que pertine a tratamentos 
de saúde, circulação em meios de transporte municipais e 
interestaduais. 

 
3 O papel contramajoritário do judiciário na garantia dos 
direitos das minorias 

 

A atuação do poder judiciário na garantia dos direitos das 
minorias, pode ser verificada através de decisões feitas pelos 
tribunais, pois em diversas situações o poder judiciário é chamado a 
se pronunciar e afirmar o cumprimento da Constituição, frente a 
vontade da maioria. 

O Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder 
Judiciário da  República  Federativa  do  Brasil,  tem o importante 
papel de interpretar a Constituição e assegurar que os direitos e 
garantias declarados no texto constitucional se tornem uma 
realidade efetiva para toda a população brasileira. Nessa missão, o 
Supremo Tribunal Federal está confrontado com a grande 
responsabilidade de aplicar uma Constituição repleta de direitos e 

garantias fundamentais de caráter individual e coletivo.  
O Supremo Tribunal Federal foi criado em 1890 com grandes 

expectativas em torno da sua atuação na defesa dos direitos 
individuais e liberdades individuais, (BARCHO JUNIOR, 2003, p. 

331), em 1893 o Supremo proferiu sua primeira decisão importante, 
no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais, ao julgar 
o Habeas Corpus – HC n.º 415 do STF,  quando determinou a soltura 
de algumas pessoas que haviam sido presas após a apreensão do 
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Vapor Júpiter, sendo a decisão, influenciada pelo pensamento liberal 
de Rui Barbosa, o jurista mais influente da época.  

A corte nacional vem em várias decisões afirmando a 
composição dos direitos fundamentais em torno das minorias como 
na questão das cotas raciais, na afirmação da constitucionalidade do 
programa universidade para todos, o PROUNI, cite-se ainda, o caso 

da demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, 
no Estado de Roraima. O papel da corte constitucional, assim, é o de 
garantir que todos os elementos convivam em harmonia, cabendo-
lhe, ademais, a atribuição delicada de estancar a vontade da maioria 
quando atropele o procedimento democrático ou vulnere direitos 
fundamentais da minoria. Outro exemplo importante a ser relatado 
é o da decisão do Supremo que reconhece reconhecendo o direito 

público subjetivo, assegurado às minorias legislativas, de ver 
instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito (caso conhecido 
como CPI dos Bingos). Diante da inércia dos líderes partidários em 
indicar representantes de suas agremiações, a Corte concedeu 
Mandado de Segurança para que o próprio Presidente do Senado 
designasse os nomes faltantes. 

A necessidade de intervenção do Estado para a efetivação dos 
direitos fundamentais é uma certeza, pois cada vez mais a população 
se vê desapossada dessas condições. Contudo, real também, é a 
escassez de recursos financeiros por qual o Estado passa, fazendo 
com que este não consiga cumprir seu papel de Estado de Direito 
Social na tarefa de proporcionar aos indivíduos a garantia dos 

direitos fundamentais que lhe são garantidos constitucionalmente.  
A concepção denominada de reserva do possível surge como 

uma proposta de resolução prática desta questão, nesse contexto, 
entra o Poder Judiciário, como uma forma de promover a efetivação 

dos direitos fundamentais e garantir a aplicação deles, já que estão 
inseridos na lei maior, e surge o questionamento da possibilidade do 
Poder Judiciário, através das decisões em casos concretos, interferir 
nos demais poderes. O Supremo Tribunal Federal revela em 
decisões recentes o ativismo judicial, que consiste numa 
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participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos 
valores e fins constitucionais, tal situação pode ser encarada como 

uma forma de concretizar os direitos das minorias. 
Na luta pela defesa dos direitos das minorias é importante 

destacar que a diversidade em si mesma, não constitui um problema 
para a democracia, mas é possível surgir um conflito quando os 

dirigentes instrumentalizam a diversidade e fazem das minorias um 
ente não participante do contexto democrático.  

Constitui um desafio para a nossa democracia, assegurar os 
direitos das minorias, mas isso será possível a partir de uma gestão 
democrática, até porque segundo o cientista político Robert Dahl 
(1997) este atual momento é o estágio mais avançado a que chegou 
a democracia. A este estágio ele chama de Poliarquia, “regime com 

disputa de poder e ampliação da participação política”, significa 
dizer que para se efetivar aquilo que mais próximo está da 
democracia, na realidade do tempo atual, nas pólis, cidades, estados 
e nações, é necessário exigir do cidadão a organização em alguma 
instituição representativa da sociedade civil. 

No que diz respeito ao exercício da cidadania, a professora 
Ana Maria D’Ávila Lopes (2006, p. 25) explica que deve ser 
concebida como um direito, sendo, que simultaneamente e 
paralelamente, a noção de dever deve ser inserida no seu conteúdo, 
já que não existem direitos sem seus correlatos deveres. Desse modo 
a visão estática e individualista de cidadania deve ser superada, na 
medida em que a experiência histórica mundial de violência, 

injustiça e desigualdade tem comprovado a necessidade de uma 
participação mais ativa dos cidadãos na construção de uma 
sociedade justa, com base no valor da solidariedade, essencial à 
sobrevivência de qualquer comunidade. 

 
Considerações finais 

 
A partir da análise da garantia conferidas aos direitos 

fundamentais das minorias, democracia requer a convergência da 
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atuação dos poderes estatais para assegurar os direitos das 
minorias, pois se deve observar que os representantes do executivo 

e legislativo são eleitos pela maioria, e aqueles que fazem parte do 
judiciário só ingressam via concurso público, destarte é necessário 
fundamentar a importância da jurisdição constitucional, 
destacando-se aí o papel contamajoritário do judiciário para afiançar 

esses direitos.  
A partir daí demonstram-se os desafios que ainda assolam o 

estado democrático brasileiro na solvência dos direitos 
fundamentais das minorias, porque a democracia não se restringe à 
vontade da maioria. O princípio majoritário é apenas um 
instrumento no processo democrático, mas este não se resume 
àquele. Democracia é além da vontade da maioria a realização dos 

direitos fundamentais. 
Só haverá democracia real onde houver liberdade de 

expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, 
inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias 
minoritárias de modo que  tais valores não podem ser malferidos, 
ainda que seja esta a vontade da maioria. 

Nesse contexto é que entra o Poder judiciário como ente 
assegurador da concretização dos direitos fundamentais das 
minorias, e isso ficando isso bem claro, na verificação que se realiza 
da recente jurisprudência do STF, pois, os mais diversos casos sobre 
o tema transitaram naquela corte, evidenciando a atuação 
assecuratória do Tribunal  com a finalidade de afirmar esses 

direitos. É a dialética que se instaura a partir da atuação 
jurisdicional. 
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Capítulo 9 
 

Neoliberalismo e Neodesenvolvimentismo no 

Brasil: desmonte dos direitos trabalhistas e da 
proteção social 

 

Naiara de Moraes e Silva1 
 
 

1 Introdução 
 
O conflito capital/trabalho se acirra na contemporaneidade, 

assim como se agudizam as expressões da questão social, em 
decorrência do aprofundamento das condições geradoras de 
desigualdades sociais e de exclusões sociais diversas, em 
decorrências da crise capitalista dos anos de 1970, uma crise 
estrutural e cíclica do capitalismo, do padrão fordista/keynesiano 

dos anos dourados do capitalismo do entre e pós-guerras. As saídas 
da crise implicaram na adoção do modelo de acumulação flexível 
(globalizado, financeirizado e reestruturado) e de políticas 
neoliberais, determinando um conjunto de novas transformações no 

mundo do trabalho que precarizou, fragmentou e fragilizou ainda 
mais a classe trabalhadora e acentuou a exclusão de parcelas 
consideráveis dessa classe, o que vem sendo chamado de 
subproletariado moderno. 
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A precarização estrutural do trabalho tomou escala global nos 
países centrais e no Brasil, sendo considerado lugar-comum dizer 

que a classe trabalhadora vem passando por profundas mutações, 
posto que, por todo o mundo, há um amplo contingente da força 
humana disponível para o trabalho em escala global, mas que não 
encontra trabalho ou se encontra exercendo trabalhos precários, 

temporários, parciais, ou já vivenciavam a barbárie do desemprego. 
Mais de um bilhão de homens e mulheres padecem com o trabalho 
precarizado; e, dentre eles, centenas de milhões possui o seu 
cotidiano moldado pelo desemprego estrutural (ANTUNES, 2010). 

Nesse quadro de mudanças, o Estado moderno, segundo 
Mészáros (2002), destacou-se mais uma vez como a arquitetura 
coerente para garantir a produtividade do sistema – via sua 

expansividade e dinamismo na extração do trabalho excedente – 
mudando seu papel e funções em decorrência das novas 
necessidades de reprodução ampliada do capital. A crise do capital 
evidenciou a crise das instituições do Estado, como ainda se pode 
ver contemporaneamente. Na realidade, o Estado vem viabilizando 
a estrutura coesiva necessária a essa condição expansionista e a 
extração do sobretrabalho, sem que isso se passe como exploração 
ou provoque rebelião massiva; ao mesmo tempo o faz constituindo-
se como estrutura à parte do capital e buscando novas formas de 
legitimação. 

A regulação social, portanto, que tem o Estado como 
protagonista precisava ser alterada. A ideia central estava em 

recuperar o crescimento e a produtividade para o capital nacional e 
internacional, significando adotar a desregulamentação social para 
a transferência de renda ao capital e, coletivamente, a redução dos 
custos da produção e salariais, diminuindo a ação do Estado na 

proteção social e no investimento produtivo direito e sua maior 
atuação na flexibilização organizacional, produtiva e trabalhista, 
desconstruindo as práticas e institutos públicos criados até então no 
país. 
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No Brasil, após o social-liberalismo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, vivencia-se em tempo de governo do 

partido dos trabalhadores o neodesenvolvimentismo, mas como visa 
demonstrar esse artigo, ambos representam uma versão não 
ortodoxa do neoliberalismo, uma reatualização nacional do mesmo, 
com a ilusão de que o desenvolvimento econômico e social 

capitalista é possível no espaço nacional de um país com inserção 
subordinada na divisão internacional do trabalho, portanto, na nova 
ordem mundial globalizada.  

Nesse contexto o objetivo deste artigo é discutir os processos 
que determinam o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais que 
constituem parte da proteção social pública, apontando os vários 
instrumentos utilizados para concretizar esse desmonte e as várias 

direções dos fenômenos como desregulamentação e flexibilização. 
 

O cenário mundial e suas consequências sobre o mundo do 
trabalho 

 
É inegável o avanço das propostas democráticas estabelecidas 

no País desde o fim da década de 1980 e início dos anos 1990, 
especialmente com a fixação das garantias constitucionais 
trabalhistas a partir de 1988. No entanto, a crise dos anos 1970 
deixou alicerces que permitiram a disseminação das ideias 
neoliberais, que passaram a ganhar terreno desde então. Para os 
neoliberais, as raízes da crise do capitalismo residiam no avanço dos 

sindicatos e do movimento operário, com suas reivindicações sobre 
salários, o que corroía as bases de acumulação da empresa, além de 
exercer uma pressão parasitária sobre o Estado. Era, portanto, 
necessária, conforme a perspectiva neoliberal, a existência de um 

Estado forte, capaz de romper o poder dos sindicatos, mas fraco o 
suficiente quando se tratasse de gerir os gastos sociais e de intervir 
na vida econômica. Minimizar o Estado – o Estado Mínimo – é uma 
das principais preocupações e bandeiras do pensamento neoliberal 
(GRAVE, 2005). 
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Atualmente, a partir da disseminação dos ideais 
neodesenvolvimentistas, o Brasil não mudou o sentido geral que 

orienta o padrão de regulação econômica e social do capitalismo no 
atual contexto de mundialização do capital, de financeirização da 
economia e de predomínio de um regime de acumulação flexível. 
Segundo Lima (2013), trata-se de assegurar as condições de 

flexibilidade necessária ao atual processo de reorganização 
capitalista e de compensar os efeitos perversos da globalização dos 
mercados e da busca de eficiência e de competitividade a qualquer 
preço. Portanto, não difere em essência do neoliberalismo, mas o 
repagina. 

No plano econômico, esse padrão de regulação se traduz em 
uma política macroeconômica que prioriza a estabilização 

monetária e o equilíbrio orçamentário, o que resultou na 
privatização de empresas estatais e de importantes serviços sociais, 
a exemplo da saúde, da educação e da previdência. Em segundo 
lugar, não menos importante, sobressai o reforço à competitividade 
e à inserção da economia nacional na nova ordem mundial 
globalizada, por meio de medidas tais como a desregulamentação 
dos mercados, a redução e a flexibilização dos custos trabalhistas, 
dentre outras (LIMA, 2013). 

Nesse sentido, os fundamentos constitucionais relativos à 
criação de mecanismos político/democráticos de controle social e de 
regulação da dinâmica capitalista deram-se em concomitância a 
uma conjuntura de crise econômica, que se relaciona a um 

movimento mais geral, enquanto macrodeterminação, de dois 
processos situados no contexto de “crise” e de rearranjo global do 
capitalismo, no sentido de se passar para um novo padrão de 
acumulação (o flexível): as mudanças no mundo do trabalho e as 

mudanças na intervenção do Estado – emergência do neoliberalismo 
– elementos inerentes à globalização operada sob o comando do 
grande capital (DURIGUETTO, 2007). 

O Estado brasileiro, diante da crise contemporânea, foi 
impulsionado a realizar nova reforma, empreendida entre os anos 
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de 1995 e 2000, de modo a alterar o tamanho do Estado e suas 
atribuições. Dentre as medidas que fizeram parte dessa Reforma do 

Estado, Costa (2007) destaca dois aspectos-chaves no processo de 
redefinição das prioridades de sua atuação, com forte impacto no 
emprego, nos serviços públicos e nas prioridades de investimento 
estatal, são eles: as privatizações e a reforma administrativa. 

No Brasil, esses processos só ganharam densidade no 
decorrer da década de 1990, quando foram implementadas as 
chamadas medidas de ajuste estrutural, preconizadas pelo Consenso 
de Washington. Por Consenso de Washington entenda-se a 
denominação dada a um plano de medidas de ajustamentos das 
economias periferias, chancelado pelo FMI, BM, BIRD e pelo governo 
norte-americano em reunião ocorrida em Washington no ano de 

1989 (FIORI, 1995). Foi assim, que no governo Collor (de 1990 a 
1992) se operou drástica modificação da agenda pública, de acordo 
com as diretrizes neoliberais. 

A nova agenda pública de ajuste passou a ser dominada por 
temas como refluxo do Estado e primazia do mercado, através das 
políticas de abertura comercial e financeira ao capital internacional, 
desregulamentação e privatização, redução dos fundos públicos 
para o financiamento das políticas sociais, enfim, uma agenda que 
“só podia ser conduzida contra as conquistas de 1988” 
(DURIGUETTO, 2007). Dessa forma, empreendeu-se no Brasil toda 
uma política de desmonte dos direitos, inclusive os trabalhistas que, 
juntamente com as demais transformações no mundo do trabalho, 

passaram a ser reflexo de precarização e flexibilidade. Assim,  
 

[...] em oposição ao “pacto social” que deu lugar à Constituição de 

88, consolidou-se, nos anos 1990, um amplo consenso liberal 
(filiado ao Consenso de Washington) favorável à implementação 

do programa de estabilização, ajuste e reformas institucionais, 
apoiado e promovido pelos governos nacionais e pelas agências 
financeiras internacionais: programa de privatizações, redução de 

tarifas alfandegárias para importação; liberalização dos preços; 
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redução de isenções fiscais, subsídios e linhas de crédito, corte dos 

gastos públicos (TAVARES; FIORI, 1993, p. 153). 

 
Consolidaram-se, portanto, no cerne da política 

macroeconômica três patamares fundamentais: redução dos gastos 
públicos; realocação de recursos necessários ao aumento de 
superávits na balança comercial; e reformas visando aumentar a 
eficiência do sistema econômico como um todo. A estabilização 
monetária, portanto, configurou-se como objetivo último do 
governo, sendo fácil assim, reduzir o lugar das políticas públicas e 
dos direitos e garantias sociais, nesse Estado de corte neoliberal. As 
políticas públicas passaram a ser focalistas, pontuais, 
compensatórias, sem orçamento suficiente, sempre voltadas para 
atender os setores mais vulneráveis da população. Além disso, boa 

parte dessas ações deveria contar com a participação da iniciativa 
privada. Nessa direção, se justifica a chamada “filantropia 
empresarial” e o voluntariado (GRAVE, 2005).   

No primeiro e o segundo governos do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) (1995 a 2002) houve continuidade e 
aprofundamento quanto à implementação do atual modelo de 
desenvolvimento, o qual inviabilizou a criação das bases de 
sustentação econômico/financeira para a construção de uma função 
estatal voltada para gerir e operacionalizar amplas 
responsabilidades sociais. Em nome da solução da “crise” brasileira, 
objetivando a construção de um Estado de corte neoliberal conforme 

ditames internacionais, o Estado brasileiro desenvolvimentista e 
conservador do governo FHC promoveu a integração do Brasil no 
cenário capitalista mundial, empreendendo grande período de 
privatizações, reforma administrativa e desmonte de direitos. 

Segundo o levantamento feito por Biondi (1999 apud COSTA, 
2007), as privatizações de estatais efetuadas pelo governo brasileiro, 

até 1999, resultaram em 24.800 demissões de trabalhadores, como 
parte do “saneamento” das estatais, antecedendo sua privatização. 
A sangria ao patrimônio público revelou-se no processo de venda de 
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duas formas: pela entrega do patrimônio público e pela não 
lucratividade. Segundo Biondi (1999 apud COSTA, 2007, p. 44), “o 

governo diz que arrecadou R$ 85,2 bilhões [...] mas [...] há um valor 
maior, de 87,6 bilhões de reais a ser descontado daquela entrada de 
caixa”. Não houve, portanto, redução nenhuma da dívida interna. 
Como isso resolveu a crise? Não resolveu. Mas o consenso 

dominante impedia a sociedade de perceber e lutar contra a 
rearticulação do capital mundial no Brasil.  

Mattoso (1999 apud COSTA, 2007, p. 44) empreendeu 
semelhante raciocínio ao perceber que as privatizações deveriam 
gerar recursos destinados à redução da dívida pública, mas não foi 
o que aconteceu, veja-se:  

 
[...] No entanto, a despeito da alienação de cerca de 75% do 
patrimônio público, a dívida líquida do setor público, puxada pelos 

juros elevados e pela redução do ritmo do crescimento econômico, 
não parou de crescer [...] relação dívida líquida/PIB, que era de 
cerca de 29% ao final de 1994, alcançou 41% em 1998 e chegou a 

cerca de 50% em junho de 1999. 

  
Conclui-se, portanto, na visão de Mattoso (1999 apud COSTA, 

2007, p. 44), que os sucessivos ajustes fiscais feitos pelo governo 
trouxeram como resultado “o agravamento do desmonte do Estado 
nacional, com a deterioração dos serviços públicos e de sua 
capacidade de investimento, geração de emprego e crescimento”. 

A reforma do Estado, portanto, se encaminhou na construção 

de um Estado mínimo, para responder às demandas da classe 
trabalhadora, já afetada pela desarticulação do mundo do trabalho, 
e máximo para atender aos interesses do capital. Nos termos da 
proposta de Bresser Pereira (1997) e da visão clássica de 

desenvolvimentismo, a delimitação do tamanho do Estado seria 
essencial para que se tornasse mais barata e mais eficiente a 
realização das tarefas estatais, no sentido de aliviar o seu custo sobre 
as empresas nacionais que concorressem internacionalmente.  
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Naquele momento, propunha-se a criação de um “Estado 
social/liberal” que, para Bresser Pereira (1997), seria diferente do 

“Estado mínimo”, seria uma terceira via entre o estatismo e o 
liberalismo de mercado. Mas, conforme Simionatto (1999, p. 5), 
ainda assim representaria uma clara mercantilização dos direitos 
sociais atrelada à nova categoria enganosa de Estado Social - Liberal: 

 
A nova categoria aqui utilizada é o Estado Social-Liberal, revestida 
do enganoso sentido de que é social porque continuará a proteger 
os direitos sociais e a promover o desenvolvimento econômico e 

libera, porque o fará usando mais os controles de mercado e menos 
os controles administrativos; porque realizará serviços sociais e 
científicos principalmente através de organizações públicas não 

estatais competitivas; porque tornará o mercado de trabalho mais 
flexível [...]. Os fundamentos dessa matriz de Estado indicam, 

contudo, claramente a mercantilização dos direitos sociais e não a 
sua defesa; indicam uma retração do Estado de direito conseguido 
com as lutas das forças democráticas brasileiras; indicam uma 

instrumentalização dos direitos pela racionalidade econômica; 
indicam um retrocesso na construção democrática e no exercício 
da cidadania. 

 
Assim, com a reforma administrativa do Estado brasileiro na 

década de 1990, buscou-se um Estado forte que, em termos 
financeiros, estaria vinculado ao consenso dominante impetrado 
pelo capital, como uma condição sine qua non para sua 
governabilidade, uma vez que, segundo orientações internacionais, 

o Estado deveria impor cortes nas despesas, obtendo liquidez em 
sua balança de pagamentos.  

O grande problema disso estava na manutenção dos direitos 
e garantias asseguradas ao cidadão na Constituição Federal de 1988. 
Porque, segundo confirma Sposati (1989), nunca houve no Brasil 
um Estado de Bem-Estar Social, mas no máximo, um “Estado 

assistencial”, que não possuía como paradigma os direitos sociais, 
mas um trato compensatório da pobreza, não se assentando, 
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portanto, num pacto social e político efetivo entre 
Estado/Capital/Trabalhadores.  

Apesar de que, no final dos anos 1980, este quadro pareceu 
alterar-se com a promulgação da Constituição de 1988, o que, no 
entanto, diante do atual cenário, ainda não conferiu à população 
brasileira uma proteção social universalista.  

Contemporaneamente, a corrente ideológica 
desenvolvimentista ganhou novo fôlego na academia, sendo 
revestida como “social desenvolvimentismo ou 
neodesenvolvimentismo”, cheio de resgates e semelhanças tais que 
passaram a justificar as políticas assistencialistas e traçar um novo 
padrão de regulação no plano social. Esse padrão atual substitui as 
“políticas de integração de cunho universalista e distributivo” pelas 

chamadas “políticas de inserção”, de caráter residual, focalizadas 
nos segmentos sociais mais vulneráveis, destacando-se dentre estas 
os Programas de Transferência de Renda Condicionada em 
desenvolvimento na América Latina, sobretudo, nos anos 2000 e na 
impossibilidade posta pela ordem capitalista rentista de gerar 
emprego estável e formal, uma política de geração de trabalho e 
renda pelas vias do empreendedorismo, economia solidárias, micro, 
pequenas e médias empresas, dentre outras formas ditas autônomas 
são implementadas pelo Estado. 

Segundo Lima (2013), o núcleo duro da proteção social no 
Brasil e na América Latina pautou-se na lógica do reforço às 
capacidades individuais para a superação do ciclo intergeracional da 

pobreza, cujo horizonte é a promoção da igualdade de 
oportunidades tão cara à tradição liberal. Nesse ponto, não há 
distinções relevantes do padrão de regulação objetivado pelo 
desenvolvimentismo clássico na década de 1990, pelo 

neoliberalismo, praticamente intacto se comparado com a agenda 
proposta pelos ideólogos do novo desenvolvimentismo. 

Apenas algumas mudanças secundárias existiriam entre o 
desenvolvimentismo clássico e o social desenvolvimentismo ou 
neodesenvolvimentismo no plano social, percebidas através de um 
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olhar mais atento, como esboçado por Lima (2013) acerca dos 
moldes existentes no “novo desenvolvimentismo”: 

 
[...] uma maior intervenção do Estado na economia, no sentido de 

corrigir as falhas do mercado, o que não significa necessariamente 
ruptura com os fundamentos centrais do neoliberalismo, já que 
(...) o liberalismo econômico e o intervencionismo estatal não são 

mutuamente excludentes; medidas de cunho distributivo e de 
ampliação do crédito ao consumo das famílias, com vistas à 

ampliação e dinamização do mercado interno, o que não se traduz 
em superação do caráter essencialmente residual e compensatório 
do padrão vigente de proteção social e nem em mudança da forma 

de repartição do fundo público, destinado prioritariamente à 
remuneração das frações rentistas do capital. (LIMA, 2013, p. 287) 

 

A partir daí, o que se deu foi uma redefinição das relações de 

trabalho, produzidas pelo processo de reestruturação produtiva, 
expressas através da variedade e flexibilização das formas 
ocupacionais (de contrato e de situação de trabalho). Seus efeitos na 
ocorrência do desemprego vêm desencadeando desigualdades e 
destituição de direitos, que tendem a conformar crescente 
segmentação entre trabalhadores qualificados – mais valorizados e 
preservados em seus empregos – e uma grande maioria 
“desqualificada” em relação às habilidades exigidas, encaminhando-
se para o trânsito entre desemprego e ocupações temporárias 
instáveis (DURIGUETTO, 2007). 

Essa heterogeneidade ocupacional significou a crescente 

ampliação das desigualdades e disparidades salariais, que são 
transportadas nas diferenciações de acesso a bens materiais de 
consumo, configurando formas distintas de sociabilidade, 
demarcando o “universo da pobreza” e aquele dos inseridos nos 
circuitos do mercado. A flexibilização das normas contratuais (ou 

seja, das regras que regem a contratação, o uso, a remuneração e a 
dispensa da força de trabalho) expressa também a segmentação da 
organização sociopolítica (representação e negociação) em seu 
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interior, em que milhares de trabalhadores são postos em situação 
de exclusão no que concerne a medidas que favoreçam a formulação 

de direitos relacionados à suas necessidades e interesses 
(DURIGUETTO, 2007). 
 
As novas configurações do Neoliberalismo no Brasil: o 

Neodesenvolvimentismo 
 
O neoliberalismo surgiu na América Latina com a instauração 

da autocracia burguesa nos anos 1970. Antes disso, como se viu, nos 
anos 1950 e 1960, algumas frações das burguesias latino-americanas 
tentaram com um relativo apoio popular construir um modelo 
desenvolvimentista de soberania nacional, que restou fracassado. 

Defendia-se o modelo de substituição de importações, onde o 
crescimento econômico e o aumento da massa salarial derivados da 
industrialização atrairiam o apoio de setores da classe trabalhadora 
e dariam uma base popular aos projetos de desenvolvimento 
nacional. No Brasil, na Argentina e no México esses projetos 
tentaram alçar voo, mas foram reduzidos por forças conservadoras 
internas e externas, tanto do latifúndio quanto do imperialismo, 
além do empresariado industrial no qual se depositaram falsas 
esperanças.  

Em um primeiro momento de inserção na América Latina, o 
neoliberalismo alcançou o Chile em 1973. A via chilena do socialismo 
foi interrompida por um golpe do general Pinochet, que 

implementou políticas neoliberais propostas por economistas da 
escola de Chicago. Em 1976, o golpe na Argentina fez despontar algo 
parecido no campo da economia, com consequentes violações aos 
direitos humanos. Já na segunda fase do neoliberalismo no 

continente, que ocorreu nos anos 1980, presidentes foram eleitos 
com plataformas neoliberais. Diferente dos anos 1970, o 
neoliberalismo (re)surgiu na região a partir de pleitos eleitorais da 
democracia representativa (CASTELO, 2012).  
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A partir de então, até o início do século XXI, a agenda política 
da América Latina girou em torno do Consenso de Washington, que 

previa uma série de medidas para acabar com a crise da dívida 
externa, a estagnação econômica e os altos índices inflacionários. O 
Consenso de Washington representava a vitória político-cultural da 
burguesia rentista e preparava terreno para a inserção da América 

Latina na etapa contemporânea do imperialismo, na qual a região se 
torna plataforma de valorização de capitais estrangeiros, 
especulação financeira e expropriação maciça de bens públicos 
(CASTELO, 2012). 

No Brasil, a crise da dívida externa e as escolhas que o país 
tomou a partir de 1981 implicaram em um pífio desempenho 
macroeconômico, com baixas taxas de crescimento, desequilíbrio 

nos balanços de pagamentos, déficits públicos crescentes e aumento 
das dívidas públicas internas. Além disso, os efeitos sobre as 
expressões da questão social também foram desastrosos: aumento 
do desemprego estrutural, pauperismo e perda de direitos sociais 
básicos, como a precarização das relações trabalhistas e a 
privatização de bens públicos como saúde, previdência e educação 
(CASTELO, 2012).  

Foi na década de 1990 que foram sentidos de forma mais 
intensa os danos sociais oriundos da agenda neoliberal. E, diante dos 
primeiros sinais de desgaste do neoliberalismo, o pensamento 
desenvolvimentista retornou à agenda nacional de forma 
repaginada, acoplado dos prefixos “novo” desenvolvimentismo ou 

“social” desenvolvimentismo, tornando-se um tema central e 
bastante controvertido no meio acadêmico, especialmente 
relacionado com as políticas públicas desenhadas pelos governos 
Lula e Dilma. 

Ocorre que entre 2003 e 2010, os países da América Latina, 
grande parte deles sob o comando de governos progressistas, 
oriundos de partidos de esquerda vivenciaram uma inflexão 
marcada pela possível associação entre a retomada do crescimento 
econômico, favorecida por um contexto internacional favorável, e a 
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melhoria dos indicadores sociais, sobretudo aqueles relacionados ao 
mercado de trabalho e à desigualdade (LIMA, 2013).  

A nova face do desenvolvimentismo se estabeleceria, 
portanto, enquanto novo modelo de desenvolvimento brasileiro, um 
modelo de inserção na economia mundializada em meio a atual crise 
estrutural do capitalismo flexível, supostamente em contraposição 

ao ideário neoliberal, mas a rigor, efetivando-se enquanto inflexão 
da política econômica, ao manter o núcleo duro da política de ajuste 
e incorporar uma dimensão desenvolvimentista (CASTRO, 2013). 

Segundo Sampaio Jr. (2012), o neodesenvolvimentismo é um 
fenômeno recente, indissociável das particularidades da economia e 
da política brasileira na segunda metade dos anos 2000. Sua 
repercussão, porém, não ultrapassaria as fronteiras nacionais, 

restringindo-se a pequenos ciclos acadêmicos. Mais do que isso, a 
onda neodesenvolvimentista estaria diretamente ligada à disputa de 
controle da política econômica brasileira. Seriam aí duas correntes: 
a monetarista (neoliberal) e a autoproclamada 
“desenvolvimentista”, de esquerda, que estaria à procura de uma 
terceira via que conciliasse os aspectos positivos do neoliberalismo 
(compromisso incondicional com a estabilidade da moeda, 
austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência 
de qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional) e 
os aspectos positivos do velho desenvolvimentismo 
(comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, 
papel regulador do estado, sensibilidade social). 

Percebe-se, assim, que todo o debate acerca do 
neodesenvolvimentismo gira em torno dos instrumentos que devem 
ser mobilizados pela política econômica para superar os entraves ao 
crescimento e conciliar as exigências do equilíbrio macroeconômico 

com os objetivos da política industrial e as necessidades 
orçamentárias da política social. Em nenhum momento se coloca em 
questão o impacto devastador da ordem global sobre o processo de 
formação da economia brasileira, o qual, como se viu, articulado 
com as questões internas foi responsável por consolidar na 
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sociedade grandes desigualdades sociais e dependência externa 
indissociável.  

Levando em conta a análise neodesenvolvimentista enquanto 
novo modelo de desenvolvimento brasileiro, especialmente a partir 
do governo Lula, é imprescindível destacar a força da dimensão 
ideológica que essa corrente de pensamento direciona para as 

questões de políticas públicas nacionais. Naquele momento, alçado 
à categoria de protagonista do neodesenvolvimentismo, o governo 
Lula firmou enquanto estratégia a dinamização das políticas sociais 
brasileiras a partir dos programas de transferência de renda, sendo 
destaque o Programa Bolsa Família, além da política de geração de 
trabalho e renda pela via do empreendedorismo individual, 
economia solidária, micro e pequenas empresas e de qualificação da 

mão de obra para dar-lhe empregabilidade, como se o problemas 
não fosse, principalmente, a redução da oferta de empregos.  

Defende-se nesse artigo que a política desenvolvimentista da 
Era Lula estaria mesclada aos aportes neoliberais, consubstanciando 
uma orientação dita “desenvolvimentista e social” sem nenhuma 
referência à política desenvolvimentista do ciclo de crescimento 
econômico brasileiro (de 1930 a 1980), que forjou um projeto de 
desenvolvimento nacional. 

Foi dessa forma que as atuais políticas compensatórias 
ampliaram seu raio de extensão por conta do ideário do novo 
desenvolvimentismo, apesar de continuarem focalizadas e 
minimalistas. O neodesenvolvimentismo, por sua vez, surgindo 

enquanto estratégia econômica de terceira via que se apresenta, na 
verdade, como uma das formas de renovação do liberalismo 
exacerbado, pregando falsamente a ideia de um novo modelo de 
capitalismo globalizado mais humanizado.  

Toda essa consolidação do pensamento social 
desenvolvimentista brasileiro, enquanto verdadeira falácia 
fantasiosa de que o Brasil estaria vivendo um novo ciclo de 
desenvolvimentismo, só acontece por conta de uma modesta 
retomada do crescimento econômico no segundo governo Lula, a 
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partir de uma guinada qualitativa na trajetória da economia 
brasileira, após quase três décadas de estagnação.  

Sampaio Jr. (2012) destaca que o país vivenciou uma lenta 
recuperação do poder aquisitivo do salário após décadas de arrocho; 
ligeira melhoria na distribuição pessoal da renda; o boom de 
consumo financiado pelo endividamento das famílias e a aparente 

resiliência do Brasil perante a crise econômica mundial. A conjunção 
desses fatores criou falsamente a expectativa de que o país estaria 
no “rumo certo” frente à crise internacional, de que as políticas 
sociais compensatórias seriam destaque no âmbito das políticas 
sociais, o verdadeiro reflexo deste novo ciclo de reordenamento do 
capital, que tem no Estado uma intervenção mais atuante na 
extrema pobreza. 

O Brasil, sob a ótica de equilibrar crescimento econômico e 
desenvolvimento social, passou a dar ênfase às políticas de 
transferência de renda e segue proclamando que os patamares 
satisfatórios de crescimento econômico serão mantidos com a 
ampliação do consumo, a fim de fortalecer o mercado. Além das 
políticas de geração de trabalho e renda complementares à primeira. 
Segundo confirma Castro (2013), dentro da ideologia proclamada 
pelo governo brasileiro, o crescimento do país só acontecerá com o 
atendimento das necessidades sociais, o que exigiria um conjunto de 
políticas e programas voltados a minorar a pobreza e reduzir as 
desigualdades sociais, amparados no modelo de desenvolvimento do 
social desenvolvimentismo, onde havia de ser formatada uma nova 

cultura cívica e uma nova sociabilidade que instaurasse novas 
tendências de comportamento e de relações sociais. 

Ledo engano, porque, como se sabe, o foco principal da 
política social migrou ostensivamente das necessidades humanas 

para as necessidades do capital (GOUGH, 2003). Na visão de Pereira 
(2012), a política social brasileira, inserida no marco das aspirações 
governamentais de transformar o Brasil em potência emergente 
desde a década de 1930, se realiza em um processo de 
desenvolvimento marcado pela atuação estatal de forma dependente 



184 | Neoliberalismo e Neodesenvolvimentismo no Brasil 
 

 

do capital internacional, desde os períodos de ditadura até o recente 
domínio neoliberal, aprofundando as desigualdades sociais e 

impedindo efetivamente a política social de concretizar direitos 
sociais conquistados formalmente.  

O projeto do novo desenvolvimentismo, numa economia 
dependente como a do Brasil embora em tese, intente aproximar os 

índices de crescimento econômicos e sociais, esbarra nos 
componentes estruturais de formação da sociedade brasileira que 
acumula séculos de miséria e pobreza. A ideologia do novo 
desenvolvimentismo adotada pelo Banco Mundial a partir da 
perspectiva de Amartya Sem, destaca que uma das piores privações 
seria a restrição dos indivíduos ao livre mercado e o Bolsa Família, 
com base nesta orientação, contribui para o fortalecimento do 

mercado. O desenvolvimento social no governo Lula, com foco no 
combate à pobreza é, na verdade, uma estratégia de gestão da 
pobreza focada no consumismo de mercado típico da economia 
capitalista (CASTRO, 2012).  

Como complementar a essa estratégia de política social está a 
de geração de trabalho e renda, e dentro dela a do 
microempreendedorismo formalizado, a economia solidária, dentre 
outras, por vias ditas autônomas, em detrimento, de geração de 
empregos, aumento da oferta, criação de novos postos de trabalho o 
que seria esperado de um modelo de desenvolvimento social e 
econômico, mesmo que em molde capitalista. 

O dito “novo ciclo de reprodução do capital” que tem como 

referência o chamado novo desenvolvimentismo, que, em tese, se 
estrutura em substituição ao neoliberalismo, assumindo uma nova 
versão do desenvolvimentismo prega que o mercado ampliado seria 
capaz de diminuir as distâncias sociais a partir de uma “inclusão 

forçada”, com fins de estimular o mercado. A participação periférica 
dos beneficiários dos programas de transferência de renda no 
mercado é uma meta consumada pelo capital, e não a participação 
engendrada pela condição de cidadania alcançada pelos 
trabalhadores a partir de suas conquistas civilizatórias, porquanto a 
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chave de inflexão do neoliberalismo, que na realidade, se funde com 
novos aspectos desde novo-desenvolvimentismo, está em focar nos 

bens de consumo, preparando o mercado para que este esteja ao 
alcance dos pobres (CASTRO, 2012). 

E, inclusão social, redução das desigualdades em nada tem a 
haver com ampliação do mercado de consumo, acesso ao crédito, 

formação de microempresas ou geração de renda mínima em 
condições precárias. É impressionante como a ideologia dominante 
consegue se repaginar e incorporar todas as medidas de política 
social, direcionando-as e criando uma falsa imagem de que esse 
processo de ampliação do acesso ao mercado, pela via do consumo, 
é um legítimo direito humano a ser preservado frente às estruturas 
arcaicas de formação da sociedade brasileira, em detrimento do 

direito ao trabalho regulamentado. A pobreza não pode ser 
combatida no âmbito do mercado.  

Segundo Castro (2012), trata-se de uma estratégia do capital 
em fortalecer o mercado e pacificar os segmentos pauperizados, que 
são estimulados a sentirem-se privilegiados com certo grau de 
autonomia para “vencer por si só”: consolida-se uma nova cultura 
cívica fincada em uma sociabilidade centrada no individualismo e na 
competição, já que as oportunidades seriam dadas e caberia aos 
indivíduos aproveita-las. É nesse contexto que se fortalece o apoio 
estatal ao empreendedorismo.   

Essa lógica de desenvolvimento na era do capital financeiro, o 
incentivo à lógica do mercado, e as atuais imposições do modelo de 

acumulação flexível, caminham juntos no desmonte da proteção 
social universalista, dos direitos trabalhistas e sociais e instituem 
políticas compensatórias e focalizadas e alternativas de renda e 
trabalho que perpetuam a precarização das relações de trabalho. 
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Expressões do desmonte dos direitos trabalhistas e sociais nas 
últimas décadas 

 
Ao tratar sobre a flexibilização e a informalização dos postos 

de trabalho durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 
Borges (2002) relaciona um conjunto de medidas legislativas que 

representaram o papel de desmonte da legislação e dos direitos 
trabalhistas até então existentes. A MP n. 1.053, convertida na Lei n. 
8.542, de 2001, é um desses exemplos, pois, no bojo do plano real, 
determinou “a livre negociação” entre as partes, proibindo a 
indexação dos salários. Segundo o autor (2002), na prática, 
extinguiu a política salarial, resultando em recorrentes perdas do 
poder aquisitivo dos trabalhadores. 

Houve a Lei n. 8.949, de 1994, que regulamentava as 
cooperativas surgidas nos setores populares, visando estimular as 
formas solidárias de trabalho, que, segundo Borges (2002), foi 
absorvida pelo patronato e possibilitou a criação de milhares de 
falsas cooperativas, servindo para evitar os encargos das leis 
trabalhistas. A Lei n. 9.300, de 1996, que reduziu o valor das 
indenizações dos assalariados rurais, excluindo das verbas 
rescisórias a incorporação das parcelas pagas in natura durante a 
relação empregatícia. A Portaria n. 2, de maio de 1996 que dobrou o 
tempo de serviço temporário de três para seis meses e flexibilizou 
os critérios para contratação. A Lei n. 9.525, de 1997 que fixou a 
possibilidade de dividir as férias dos servidores públicos federais em 

até três etapas, o que representou um desrespeito ao descanso 
assegurado ao trabalhador (BORGES, 2002). 

Houve também a MP n. 1530, convertida na Lei n. 9.468, de 
1997, que instituiu o plano de demissão voluntária dos servidores 

públicos federais, sendo depois seguida pelos Estados e municípios. 
A MP n. 1523, convertida na Lei n. 9.528/1997, que criou uma nova 
modalidade de extinção do contrato de trabalho, a partir da 
solicitação da aposentadoria proporcional, e limitou, ainda, o acesso 
do trabalhador ao benefício previdenciário do auxílio/acidente. A Lei 
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n. 9.527, de 1997, que eliminou ou modificou 53 artigos da Lei n. 
8.221, de 1990, retirando vantagens do Regime Jurídico Único dos 

servidores públicos federais. A Lei n. 9.601, de 1998, que instituiu o 
contrato por tempo determinado ou contrato temporário. Nele, o 
trabalhador contratado não tem direito ao aviso prévio nem à multa 
de 40% sobre o FGTS, quando de sua demissão. Além disso, o valor 

do depósito no FGTS é reduzido de 8% para 2%, assim como são 
reduzidas as contribuições para o Incra, salário/educação, seguro 
acidente de trabalho e o Sistema “S” (Sebrae, Sesc, Senat etc.). A lei 
também permitiu a jornada semanal superior às quarenta e quatro 
horas semanais sem o pagamento das horas extras. Criou a figura 
do “banco de horas”, determinando a compensação no período de 
um ano (BORGES, 2002). 

Sob o ponto de vista da orientação legislativa do trabalho, 
todas essas mudanças voltadas para a desarticulação e o desmonte 
das garantias constitucionais de 1988 desencadearam no interior do 
Direito do Trabalho uma discussão sobre a flexibilização e a 
terceirização das relações de trabalho. Segundo Barros (2008), os 
significados dessas mudanças variaram conforme o sistema legal 
adotado e o grau de desenvolvimento dos países. Muitos 
sustentavam que a predominância de normas imperativas nos 
institutos jurídicos era o fato gerador da crise nas empresas, uma 
vez que lhes retirava as possibilidades de se adaptarem a um 
mercado turbulento. Afirmavam que a rigidez daí advinda impedia 
a competitividade das economias europeias e o aproveitamento das 

oportunidades de inovação tecnológica. Outros, por sua vez, 
atribuíam a culpa pela crise econômica à estrutura orgânica e aos 
métodos de gestão, típicos da concepção fordista de produção, e 
viam a rigidez das instituições mais como um resultado da crise do 

que como sua origem. 
A verdade é que o neoliberalismo implantou uma visão 

axiológica diferenciada no Direito do Trabalho, conduzindo àquilo 
que Nascimento (2006) denomina de “tensão dogmática do direito 
do trabalho”, ou seja, aparentes tensões entre fatos, valores e 
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normas, pois o Direito do Trabalho se colocava agora como um 
valorizador da liberdade de negociação, pregando a flexibilização e 

a desregulamentação do Direito do Trabalho. Buscava-se estabelecer 
uma nova concepção das normas laborais, relativizando o 
protecionismo legislativo inspirado no Princípio Protetor e 
quebrando a rigidez da legislação tutelar do trabalhador através de 

mecanismos de flexibilização. 
Sabe-se que o ordenamento jurídico trabalhista foi instituído 

em razão de um fato histórico e marcante (revolução industrial e 
exploração desumana do trabalhador – fato social/econômico) que 
infringiu valor supremo (dignidade humana – valor inerente à 
pessoa humana), obrigando o estabelecimento de regras de conduta 
e sanções respectivas a assegurar a ordem social e jurídica (normas 

de proteção), limitando a política de domínio do capital, através do 
garantirismo estatal, consagrando o Direito, em especial, o Direito 
do Trabalho, como Ciência Social e Humana. 

No Direito do Trabalho, a sua finalidade primordial ou o valor 
sob o qual se assentaram suas normas está na mínima garantia de 
proteção trabalhista e preservação da dignidade humana do 
trabalhador, visto que as relações de trabalho, embora assentadas 
no aspecto econômico/produtivo, não se afastam da pessoa do 
trabalhador, que deve ter seus direitos de personalidade tutelados, a 
garantia de um meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado, 
enfim, tudo o que diz respeito aos seus atributos pessoais. Com a 
influência do processo de desregulamentação e ampliação das 

diretrizes neoliberais, a partir da década de 1970, porém, o 
ordenamento jurídico/trabalhista maximizou as tendências atuais 
de flexibilização e garantias mínimas, voltadas para a flexibilização 
das garantias trabalhistas. 

A flexibilização no campo do trabalho, historicamente, tem 
sido uma reivindicação empresarial identificável como uma explícita 
solicitação de menores custos sociais e maior governabilidade do 
fator trabalho. Para a realização dessa reivindicação, reclama-se 
uma flexibilidade normativa, que poderá ser atingida sob o prisma 
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legal, regulamentar e convencional, mas assegurando-se garantias 
mínimas ao empregado (SALA-FRANCO, 1988). 

A flexibilização teve dois momentos históricos: o primeiro 
coincide com o chamado “direito do trabalho da emergência” e 
corresponde a um processo temporário; o segundo coincide com a 
“instalação da crise” e corresponde a reivindicações patronais 

permanentes. Enfatize-se que dois tipos de flexibilização podem ser 
destacados: a flexibilização interna e a externa. A primeira, atinente 
à ordenação do trabalho na empresa, correspondente a mobilidade 
funcional e geográfica, a modificação substancial das condições 
trabalho, do tempo do trabalho, da suspensão do contrato e da 
remuneração. Enquadram-se nessa forma de flexibilização o 
trabalho em regime de tempo parcial (art. 58-A, CLT), e a suspensão 

do contrato a que se refere o art. 476-A do mesmo diploma legal. A 
segunda diz respeito ao ingresso do trabalhador na empresa, às 
modalidades de contratação, de duração do contrato, de dissolução 
do contrato, como também à descentralização com recurso a forma 
de gestão de mão de obra, subcontratos, empresa de trabalho 
temporário (BARROS, 2008).  

Acrescente-se que se encaixa, nos moldes da flexibilização 
externa, a forma de inserção do trabalhador no regime do FGTS, 
retirando-lhe qualquer possibilidade de adquirir estabilidade no 
emprego. Esse regime foi introduzido no País no primeiro momento 
histórico da flexibilização; ou seja, como imposição do chamado 
direito do trabalho da emergência. Constituem igualmente 

modalidade de flexibilização externa a ampliação do rol dos 
contratos determinados, como, aliás, se refere a Lei n. 9.601, de 
1998, contendo redução de encargos, a terceirização disciplinada 
pela Súmula n. 331, do TST, a contratação de trabalhador 

temporário na forma da Lei n. 6.019, de 1974, entre outras.  
Destaque-se, oportunamente, que o fenômeno da 

flexibilização é encarado também sob o enforque da 
“desregulamentação normativa”, imposta pelo Estado, a qual 
consiste em derrogar vantagens de cunho trabalhista, substituindo-
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as por benefícios inferiores. A “desregulamentação normativa” 
imposta unilateralmente pelo Estado (flexibilização heterônoma) é 

considerada por alguns doutrinadores como “selvagem”. Em 
contrapartida, a ela sugere-se uma “desregulamentação laboral de 
novo tipo”, a qual pressupõe a substituição das garantias legais pelas 
garantias convencionais (flexibilização autônoma), com a primazia 

da negociação coletiva. Situa-se aqui a hipótese de redução salarial 
prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 7º, VI), mediante 
convenção ou acordo coletivo, como também de majoração da 
jornada de seis horas para turnos ininterruptos de revezamento, 
sempre mediante negociação coletiva (art. 7º, XIV). A flexibilização 
traduz aqui uma forma de adaptação das normas trabalhistas às 
grandes modificações verificadas no mercado de trabalho. Até nessa 

hipótese de flexibilização, objetiva-se (ao menos teoricamente) a 
manutenção dos limites mínimos, previstos nos diplomas 
constitucionais e internacionais; mesmo porque o Direito do 
Trabalho e os direitos trabalhistas, além de integrarem o rol dos 
direitos fundamentais na Constituição de 1988, são voltados para a 
proteção do trabalhador e pela correção de diferenças entre patrão 
e empregados (BARROS, 2008). 

O processo de terceirização, por sua vez, assume nova 
dimensão sob os processos de reestruturação produtiva, com 
objetivos claros de redução de custos e aumento da produtividade 
via mais valia absoluta. Não se trata de um fenômeno novo, no 
entanto, ele se amplia, se intensifica e se consolida na década 

neoliberal de 1990, atingindo todos os setores da economia (agrário, 
industrial, serviços) e principalmente as empresas estatais, sob o 
governo de FHC (PSDB). Trata-se da forma mais visível de 
flexibilização do trabalho, concretizada no plano da atividade do 

trabalho, o que tem sido mais propagado pelas estratégias e 
discursos empresariais: contratos flexíveis, por tempo determinado, 
por tempo parcial, por tarefa, prestação de serviço, sem cobertura 
legal e sob responsabilidade de terceiros (BATISTA, 2010).   
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A terceirização afetou profundamente as ações dos sindicatos, 
pois com a redução de postos de trabalho e a transferência de 

serviços para empresas terceiras, os trabalhadores não mais se 
encontravam vinculados aos sindicatos. A fragmentação da 
representação sindical, por usa vez, colaborou para a redução das 
ações políticas: assembleias, manifestações, greves, ocorrendo 

também um afastamento dos trabalhadores dos sindicatos, em 
virtude da insegurança, do medo em perder o trabalho. Neste 
período, surgiram também diversas “categorias” em uma mesma 
empresa: trabalhadores formais da empresa, trabalhadores 
terceirizados, “cooperados”, “estagiários”, muitas vezes realizando o 
mesmo tipo de trabalho (BATISTA, 2010). 

Segundo Batista (2010), as mudanças implementadas pelas 

políticas neoliberais no Brasil afetaram todo o conjunto da classe 
trabalhadora, pois ocorreu aumento considerável do desemprego e 
intensificação dos trabalhos destituídos de direitos, parciais, 
precários na ponta da cadeia produtiva. A precarização está 
evidente, em exemplo dado pelo autor, no caso das “fabriquetas de 
fundo de quintal do setor calçadista, no setor de confecções, 
trabalhos domiciliares, onde mulheres e crianças trabalham em 
situação desumana”.  

Desta forma, evidenciou-se no modelo de desenvolvimento 
brasileiro, calçado nos ideais neoliberais, um efetivo desmonte de 
direitos trabalhistas e de proteção social, a partir da fixação de 
precárias condições de vida e de trabalho, voltadas a processos de 

mercantilização, privatização e infiltração do capital internacional 
pela liberdade de mercado, à custa da flexibilização ou 
desregulamentação das relações de trabalho, com a precarização dos 
contratos de trabalho (trabalho terceirizado, cooperativas, 

associações), e, ainda, a mais cruel das consequências: o desemprego 
estrutural ou o subemprego (ampliação crescente do setor informal). 

O desmonte é tão avassalador que recentemente, o governo 
Dilma anunciou um conjunto de regras mais rígidas que devem 
reduzir o pagamento de benefícios como pensão por morte, auxílio-
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doença, abono salarial, seguro-desemprego e seguro defeso. O 
governo divulgou que o objetivo de tais medidas é reduzir os gastos 

e fazer uma economia de R$ 18 bilhões por ano, a partir de 2015.  
Dessa forma, como é apresentado esse novo regramento, o 

governo federal quer justificar que apertando as regras para 
concessão de benefícios do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

e da Previdência Social estará fazendo um benefício à gestão pública. 
Na verdade, o acontece é mais uma desarticulação da proteção social 
e das garantias dos trabalhadores à luz dos interesses do capital 
resguardado pelo Estado. 

Verdadeiramente, na relação entre capital e trabalho, o Estado 
e o mercado esmagam os direitos trabalhistas e da proteção social, 
desmonta-os a partir de uma atuação administrativa e legiferante 

questionável, e faz a população não se revoltar acreditando no 
consenso da redução de gastos, como forma única de resposta à crise 
fiscal do Estado.   
 
Considerações finais 
 

Para Antunes (2011), depois do “dilúvio neoliberal” surgiu um 
novo “continente do labor” caracterizado por uma nova 
precariedade salarial. Já para Alves (2013) o que se vivencia 
atualmente é um “novo arcabouço técnico-organizacional do 
capital” que emerge na década de 2000 e é uma construção sócio 
institucional com traços significativos de relações de trabalho 

precarizadas e compostas pelos elementos de remuneração flexível; 
jornada de trabalho flexível – banco de horas; e, contrato de trabalho 
flexível (tempo determinado, tempo parcial, terceirização, etc. 

O neoliberalismo é a nova superestrutura político-ideológica 

desse novo modelo de acumulação. No Brasil, essa versão é criticada, 
mas não é superada, dada a inserção subordinada do país na divisão 
internacional do trabalho. Apesar de existirem novas denominações 
como o Social-Liberalismo e, contemporaneamente, o 
neodesenvolvimentismo, esses projetos são inteiramente 
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compatíveis com a nova lógica da regulação estatal e da 
institucionalização de relações de trabalho flexíveis, precárias, com 

incentivo ao mercado e ao consumo. 
O exemplo da manutenção desse desmonte de direitos pode 

ser visto desde a década de 1990 até os dias atuais, quando diversas 
medidas administrativas e legislações flexibilizadoras são 

responsáveis for fazer minar os direitos e as garantias trabalhistas e 
de proteção social dos trabalhadores.  

O consenso liberal busca disseminar a ideia de que toda essa 
articulação estatal é para a redução de gastos, desenvolvimento 
brasileiro e saída das condições de pobreza da população. Na 
verdade, o neodesenvolvimentismo revestido de social democracia à 
brasileira é apenas um modo de compreensão da política econômica 

e social brasileira associado aos ideais do capital, e suas diretrizes 
não alteram efetivamente as condições sociais e econômicas da 
população brasileira. Porquanto permanece o desmonte dos direitos 
trabalhistas e da proteção social na conjuntura neoliberal, em suas 
diversas denominações. 
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