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A AMEAÇA À GARANTIA DA ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO: 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA OU VIOLAÇÃO À 

PRECEITO CONSTITUCIONAL? 
 

________________________________________ 
 

Alexandre Batista Bolfarini1 
Guilherme Amaral Alves2 

 
 

Resumo 
A estabilidade do servidor público efetivo encontra-se em xeque. É lugar comum a ideia de que o instituto é, 
em larga medida, responsável pela ineficiência do Estado na prestação dos serviços públicos e consiste em 
um abusivo privilégio, sob o argumento de que nas relações de trabalho no âmbito privado não mais há a 
estabilidade. É certo, todavia, que o advento do instituto da estabilidade guarda relação com a modernização 
do Estado brasileiro, pois sua finalidade é a garantia da continuidade no serviço público e prevenir práticas 
pré-modernas. A Emenda Constitucional nº 19/98 introduziu, para além das hipóteses originalmente 
previstas, a possibilidade de dispensa de servidor público efetivo e estável em razão de insuficiência de 
desempenho, conforme art. 41, § 1º, III, CF (atualmente se encontra em tramitação o Projeto de Lei 
Complementar do Senado Federal nº 116/2017, que pretende regulamentá-lo) como instrumento à tutela do 
princípio da eficiência na administração pública. Ocorre, porém, que a estabilidade é, em si, um instrumento 
à tutela da eficiência, e não um obstáculo, na medida em que é pressuposto para a modernização da 
administração pública. Tendo em conta o princípio constitucional da vedação ao retrocesso social, a solução 
juridicamente mais harmônica é o estímulo aos servidores públicos ao alcance de metas e resultados através 
de planos de carreira.  
 
Palavras-chave: Administração Pública. Estabilidade do Servidor Público. Garantia Constitucional.  
 
Abstract 
The stability of the effective public servant is in check. It is a common place that the institute is largely 
responsible for the inefficiency of the State in the provision of public services and is an abusive privilege on 
the grounds that there is no longer any stability in private employment relationships. It is certain, however, 
that the advent of the institute of stability is related to the modernization of the Brazilian State, since its 
purpose is to guarantee continuity in the public service and to prevent pre-modern practices. Constitutional 
Amendment No. 19/98 introduced the possibility of exemption from effective and stable public servants due 
to insufficient performance, according to art. 41, §1º, III, CF (currently the Federal Senate Complementary 
Law 116/2017, which intends to regulate it) is currently being processed as an instrument to safeguard the 
principle of efficiency in public administration. However, stability is, in itself, an instrument for the 
protection of efficiency, and not an obstacle, since it is a prerequisite for the modernization of public 
administration. Taking into account the constitutional principle of the prohibition of social retrogression, the 
legally more harmonious solution is to encourage public servants to achieve goals and results through career 
plans. 
 
Keywords: Public Administration. Stability of the Public Server. Constitutional Guarantee. 
                                                           
1 Assessor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal de Ipiranga-PR. especialista em Direito e Processo Administrativo 
pela UEPG. Advogado. 
2 Doutorando no curso de Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG Mestre em Direito para gestão de 
organizações públicas e privadas pela Universidade do Vale do Itajaí (2002). Professor efetivo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, Chefe da Procuradoria jurídica da UEPG. Coordenador do curso de especialização em 
Direito e Processo Administrativo da Universidade Estadual de Ponta Grossa; Coordenador do Curso de especialização 
em Direito Previdenciário da UEPG. 
 



 
 

 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 9-23, 2018.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O debate acerca do significado, 

alcance e sentido da garantia da estabilidade 

no serviço público tem se dado sobre diversos 

palcos. Há o debate dogmático no âmbito da 

ciência do Direito, o qual, ao menos em tese, 

deveria ser o pressuposto para as demais 

análises, visto tratar-se de instituto oriundo do 

Direito Administrativo. Há, também, o debate 

“zetético”3 (FERRAZ JUNIOR, 2001) no 

campo das ciências sociais, notadamente no 

tocante aos possíveis efeitos que a revogação 

dessa garantia virtualmente teria na realidade 

do serviço público, debate esse que, apesar de 

fugir ao escopo das ciências jurídicas, se 

revela importante por clarificar os horizontes 

sobre o verdadeiro sentido da garantia, seu 

propósito no plano fenomênico, na realidade 

efetivamente vivenciada por servidores e 

usuários. 

Convivendo com as análises 

anteriormente citadas, há a narrativa na arena 

político-midiática, nitidamente caracterizada 

por reducionismos e lugares comum. Nesse 

palco, não há a real problematização da 

questão. Simplesmente, divulga-se ao grande 

público, com evidentes interesses em níveis 

                                                           
3Conforme explica o professor Tércio Sampaio Ferraz 
Junior, o enfoque zetético se opõe ao dogmático. A 
“zetética” vem de zetein, que significa perquirir [...] o 
zetético dissolve as opiniões, pondo-as em dúvida. 
Questões zetéticas têm uma função especulativa 
explícita e são infinitas [...] O enfoque zetético visa 
saber o que uma coisa é. Já o enfoque dogmático 
preocupa-se em possibilitar uma decisão e orientar a 
ação. 

de audiência e/ou intenções de voto, que a 

estabilidade consiste em uma benesse, um 

privilégio, uma iniquidade por natureza e 

definição. Não há a menção ao significado 

original do instituto, o qual, conforme 

demonstraremos, consiste, fundamentalmente, 

em propiciar a necessária continuidade da 

prestação dos serviços públicos. 

Por conseguinte, é lícito afirmar que 

a discussão da temática nos mais influentes 

setores da mídia e nos principais órgãos de 

representação política tem se caracterizado 

por uma perspectiva invariavelmente contrária 

aos direitos e garantias conferidas aos 

titulares de cargos públicos, não raramente 

atribuindo a esses direitos e garantias o 

motivo pelo qual o serviço público se 

revelaria ineficiente e/ou insuficiente.4A 

despeito da ausência de profundidade, e talvez 

exatamente em razão disso, trata-se da 

narrativa mais reverberada no tecido social, 

sendo, portanto, a que mais influência tem 

sobre a opinião pública (que acaba por ser, 

frequentemente, a própria opinião publicada). 

Esclarece-se que a referência que se 

fez acima, acerca do debate sociológico e da 

narrativa político-midiática, deve-se ao fato 

de que o tema tem alcançado, notadamente a 

                                                           
4 Apenas a título de exemplo, cita-se a seguinte página 
na Internet: https://exame.abril.com.br/carreira/como-
o-fim-da-estabilidade-para-servidor-publico-pode-
afetar-voce/. Além da abordagem realizada pelo 
veículo de comunicação, os comentários dos 
internautas são sintomáticos quanto à opinião pública 
sobre a problemática, opinião essa que decorre, 
exatamente, da voz uníssona da grande mídia sobre o 
tema. 

https://exame.abril.com.br/carreira/como-o-fim-da-estabilidade-para-servidor-publico-pode-afetar-voce/
https://exame.abril.com.br/carreira/como-o-fim-da-estabilidade-para-servidor-publico-pode-afetar-voce/
https://exame.abril.com.br/carreira/como-o-fim-da-estabilidade-para-servidor-publico-pode-afetar-voce/
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partir do movimento neoliberal na política e 

economia, no contexto da globalização e 

redução do papel do Estado5 

(CAMPILONGO, 2000), uma amplitude que, 

evidentemente, transborda as fronteiras da 

dogmática jurídica. Tal transbordamento teve 

reflexos na atividade legislativa, culminando, 

primeiramente, com a Emenda Constitucional 

nº 19/1998, denominada “Reforma 

Administrativa” 6 (Emenda Constitucional nº 

19/1998) e, quase vinte anos depois, com o 

advento do Projeto de Lei Complementar nº 

116/2017, o qual dispõe “sobre a perda do 

cargo público por insuficiência de 

desempenho do servidor público estável” 7, 

baseando-se numa perspectiva negativa sobre 

os direitos e garantias dos servidores públicos, 

conforme se depreende da justificativa do 

projeto.8 

                                                           
5 Sobre a relação entre neoliberalismo, globalização e 
redução dos papéis do Estado (ideia de Estado-
mínimo), é esclarecedora e didática a análise de Celso 
Fernandes Campilongo, na obra “O Direito na 
Sociedade Complexa”. Conforme explica o autor “no 
mundo globalizado, o esvaziamento do Estado 
significa, para a democracia, o enfraquecimento da 
capacidade do sistema político para: [...] b) promover o 
bem estar social”. 
6 A Emenda Constitucional nº 19/98 é fruto do 
denominado “Plano Diretor de Reforma do Estado”, de 
1995, de autoria do economista Bresser-Pereira, o qual 
é nitidamente influenciado pela perspectiva neoliberal, 
a qual compreende os direitos e garantias dos 
servidores públicos como fontes de dispêndios 
excessivos e ineficiência no serviço público, conforme, 
dentre outros, expõe A.J. Afonso in “Reforma do 
Estado e políticas educacionais: entre a crise do 
Estado-nação e a emergência da regulação 
supranacional. Educação e Sociedade, Campinas, v. 22, 
n. 75, p. 15-32, 2001. 
7 Preâmbulo do PLC nº 116/2017, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves 
8 Temos que ter em mente que, quando não há a perda 
do cargo de um agente público negligente, sérias 

Desse modo, a simples definição do 

instituto da estabilidade, sua origem e sua 

aplicação em outros países não é suficiente 

para a compreensão do motivo pelo qual o 

instituto se encontra em xeque. Porém, dados 

os limites epistemológicos do presente artigo 

cientifico, qual seja, o campo do Direito 

Administrativo, não se pretende realizar um 

aprofundamento nas perspectivas zetéticas9, 

mas apenas referi-las a fim de clarificar o 

contexto em que o instituto se aplica. 

Nesse sentido, o que se pretende 

neste estudo é, inicialmente, delinear o 

significado do instituto da “estabilidade no 

serviço público” na perspectiva dogmática, ou 

seja, através da metodologia da ciência do 

Direito.  

Para que esse estudo seja o mais 

acurado possível, far-se-á a análise da história 

do instituto. Posteriormente, já de posse de 

seu significado, que passa inevitavelmente 

pelo seu propósito, analisar-se-á detidamente 

o conteúdo do projeto de lei complementar 

                                                                                          
consequências derivam dessa omissão. A sociedade se 
sente lesada, prejudicada, porquanto desembolsa 
pesados tributos para o correto funcionamento da 
máquina pública que, por sua vez, não lhe retorna o 
investimento em bens e serviços. [...] Em verdade, o 
fato inegável de que a Administração Pública protege 
os servidores irresponsáveis ajudou a criar em nosso 
país uma antipatia quase generalizada contra os agentes 
públicos em geral. [...] Resta claro do teor da 
justificativa uma perspectiva no sentido de que as 
falhas no serviço público (dispendioso, dada a elevada 
carga tributária) tem sua raiz na ineficiência dos 
servidores, e não em outras contradições como redução 
de investimentos, ou mesmo em razão do fato de cerca 
de 40% do orçamento da União ser utilizado para juros 
e serviços da dívida, conforme denuncia, dentre outros 
http://www.auditoriacidada.org.br. 
9 Ver nota 03. 
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supracitado, o qual teria, a princípio, o efeito 

de, no mínimo, restringir a garantia da 

estabilidade do servidor público efetivo. 

Na perspectiva do Direito 

Administrativo Constitucional, nota-se o 

aparente conflito entre a norma que assegura 

o direito à estabilidade do servidor público 

(art. 41, caput, CF) e a que consagra o 

princípio da eficiência na administração 

pública (art. 37, caput, CF), conflito esse 

aparentemente presente na norma 

constitucional que prevê a possibilidade de 

dispensa em razão de insuficiência de 

desempenho em avaliação periódica (art. 41, 

III, CF). Acerca desse aparente conflito, far-

se-á sua análise jurídica levando em conta o 

princípio constitucional implícito da vedação 

do retrocesso social (CANOTILHO, 2002). 

 

BREVE HISTÓRICO DO INSTITUTO 
DA ESTABILIDADE NO SERVIÇO 
PÚBLICO 
 

O surgimento do instituto está 

relacionado ao contexto de alternância de dois 

grandes partidos na titularidade do poder 

político nos Estados Unidos da América 

recém-independentes. Dada a prática 

indiscriminada de exoneração do quadro 

funcional pertencente a partido adversário 

quando da sucessão política, resolveu-se 

estabelecer a garantia da estabilidade como 

medida necessária a impedir o uso abusivo e 

prejudicial das exonerações, visto que 

geravam prejuízo às atividades estatais.10 

A despeito de algumas referências 

durante o Brasil Império11, a garantia da 

estabilidade passou a estar expressamente 

prevista em nosso ordenamento jurídico a 

partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1934, nestes termos:  
 

Art. 169. Os funccionarios publicos, depois de 
dois anos, quando nomeados em virtude de 
concurso de provas, e, em geral, depois de dez 
annos de effectivo exercicio, só poderão ser 
destituidos em virtude de sentença judiciaria ou 
mediante processo administrativo, regulado por 
lei, e no qual lhes será assegurada plena defesa. 
Paragrapho unico. Os funccionarios que 
contarem menos de dez annos de serviço 
effetivo não poderão ser destituidos dos seus 
cargos, senão por justa causa ou motivo de 
interesse público. 

 

A previsão do instituto da 

estabilidade na constituição de 1934 insere-se 

no contexto de modernização do Estado 

brasileiro iniciado a partir da revolução de 

1930. É a partir da Era Vargas, com a criação 

do Departamento de Administração do 

Serviço Público – DASP, que a administração 

pública burocrática brasileira se consolida e, 

nesse contexto, o papel do servidor público é 

enaltecido, tendo-se em vista a mudança de 
                                                           
10FONTES, Ana Lúcia Berbert de Castro. Estágio 
Probatório. Distorção Prática de um Instituto. (Tese 
aprovada no XXII Congresso Nacional de 
Procuradores do Estado de Minas, 1996). Revista da 
Procuradoria Geral do Estado da Bahia - RPGE. 
Salvador. v.22, Jan./Dez.,1996. 
11 Os arts. 167 a 169 da Constituição Imperial 
determinavam que as Câmaras Municipais possuíam a 
incumbência de administração local e, para tanto, 
teriam o poder de nomear seu quadro funcional, sendo 
que o cargo de procurador seria para o mandato de 04 
(quatro) anos. Durante esse período, o procurador tinha 
a garantia de permanência em seu posto.  
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paradigma acerca dos papéis do Estado que se 

iniciou após a revolução de 1930. 

Na medida em que a Carta de 1934 

passou a assegurar direitos sociais e, em 

contrapartida, estabeleceu novas fontes de 

financiamento do Estado brasileiro, o 

desenvolvimento institucional do país se 

acelerou, o que motivou a modernização da 

disciplina jurídica do servidor público. O 

objetivo era profissionalizar a administração 

pública visando alcançar os fins a que se 

destinava o novo Estado, o qual não mais se 

limitaria a garantir a propriedade privada, a 

defesa, e a convocação de eleições, assim 

denominados direitos de primeira geração, 

como no modelo empregado durante a 

república oligárquica, mas também prestar 

educação, saúde, infraestrutura, segurança 

alimentar e energética, dentre outras 

prestações, denominadas direitos de segunda 

geração. 

É preciso, contudo, fazer referência à 

norma presente no art. 157 da Constituição 

Federal de 193712, a qual previa a 

possibilidade de o servidor público efetivo e 

estável ser posto em disponibilidade, a juízo 

de uma comissão disciplinar nomeada pelo 

Ministro ou chefe de serviço, caso seu 

afastamento fosse “considerado de 
                                                           
12 Art. 157, CF de 1937: Poderá ser posto em 
disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço, desde que não caiba no caso a pena 
de exoneração, o funcionário civil que estiver no gozo 
das garantias de estabilidade, se, a juízo de uma 
comissão disciplinar nomeada pelo Ministro ou chefe 
de serviço, o seu afastamento do exercício for 
considerado de conveniência ou de interesse público. 

conveniência ou de interesse público”. Essa 

norma claramente corresponde a um 

instrumento que visava afastar da 

administração pública servidores opositores à 

ditadura varguista e, exatamente em razão 

disso, não se reproduziu nas constituições que 

se seguiram. 

 
A ESTABILIDADE DO SERVIDOR 
PÚBLICO NO CONTEXTO DO 
PROCESSO DE REVOGAÇÃO DE 
DIREITOS AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EFETIVOS 

 

O modelo de desenvolvimento 

econômico nacional que se consolidou a partir 

da Revolução de 1930 foi nitidamente 

caracterizado pelo destacado papel do Estado. 

Por consequência, o quadro de servidores 

públicos nos diferentes níveis federativos 

elevou-se.  

Cita-se o Decreto-Lei n° 200, de 

1967 como correspondente ao primeiro texto 

normativo tendente a um certo grau de 

flexibilização na garantia da estabilidade do 

servidor público, ainda que limitado apenas à 

administração pública federal, visando 

“fortalecer o sistema de mérito” e promover a 

“avaliação periódica do rendimento e 

produtividade (art. 25, caput e art. 25, § único, 

alínea “h”, respectivamente). Tal decreto não 

foi recepcionado pela Carta de 1988, a qual, a 

princípio, não previa possibilidade de 

dispensa de servidor público efetivo por 

insuficiência em avaliação de desempenho. 
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A partir de meados dos anos 1970, 

com a crise econômica internacional, 

conhecida por “Crise do Petróleo”, 

internamente o Brasil passa a ser assolado 

com graves crises fiscais e inflacionárias, que 

se agravaram a partir dos anos 1980. Nesse 

período, a perspectiva econômica neoliberal, 

festejada em países centrais como Estados 

Unidos da América (governo Reagan) e Reino 

Unido (governo Thatcher) ganhou força 

política e midiática no Brasil, sob o 

argumento de que nossa crise inflacionária e 

fiscal teria raízes no destacado papel do 

Estado, notadamente na economia. 

A Constituição Federal de 1988, no 

que se refere ao status jurídico do servidor 

público, não sofreu maiores influências da 

onda neoliberal dos anos 1980. Tão somente 

buscou moralizar a administração pública, 

passando a estabelecer a obrigatoriedade do 

concurso público para a nomeação em cargos 

públicos de natureza efetiva (art. 37, II), 

visando pôr fim à prática de nomeações 

indiscriminadas com fins meramente 

políticos. 

Além disso, a vigente carta magna 

manteve o direito à estabilidade após dois 

anos de efetivo exercício, assim como 

assegurou o direito ao recebimento do 

benefício de aposentadoria em seu valor 

integral, direitos esses que já vinham sendo 

assegurados desde a Carta de 1934. 

A eleição de Fernando Collor de 

Mello à presidência da república, eleito nas 

primeiras eleições democráticas pós ditadura 

militar, marca a introdução, na economia 

política brasileira, do paradigma neoliberal. 

Collor se elege através da retórica da 

modernização e moralização da administração 

pública, que nas entrelinhas significava 

redução do Estado e de sua atuação no 

domínio econômico. O impeachment de seu 

mandato impede que Collor promova maiores 

reformas, as quais serão propostas por 

Fernando Henrique Cardoso ainda na década 

de 1990, com destaque para a Reforma 

Administrativa, a Emenda Constitucional nº 

19/1998. 

A “Reforma Administrativa” amplia 

o período para a concessão da estabilidade ao 

servidor público de 02 para 03 anos (art. 41, 

caput, CF); altera as regras para aposentadoria 

do servidor público, pondo fim à garantia do 

recebimento do benefício no valor 

correspondente à totalidade da última 

remuneração recebida pelo servidor; 

condiciona o alcance da estabilidade a uma 

avaliação especial de desempenho (art. 41, § 

4º, CF); e, o mais relevante para os fins deste 

estudo, faz inserir na Constituição Federal a 

possibilidade de demissão do servidor público 

estável em função de eventual desaprovação 

em “avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada a 

ampla defesa” (art. 41, III, da CF).  

Assim, ao lado das já existentes 

hipóteses de demissão do servidor público 

estável, quais sejam, sentença judicial 
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transitada em julgado e processo 

administrativo disciplinar, a Emenda 

Constitucional nº 19/1998 insere a 

desaprovação em avaliação periódica de 

desempenho. Contudo, passados vinte anos, 

não houve o advento da Lei Complementar 

prevista pelo art. 41, III, da CF.  

Atualmente encontra-se em 

tramitação o PLC (Projeto de Lei 

Complementar) nº 116/2017, de autoria da 

Senadora Maria do Carmo Alves, do partido 

Democratas, que pretende “dispor sobre a 

perda do cargo público por insuficiência de 

desempenho do servidor público estável”, 

conforme seu preâmbulo.  

 

NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO À 
GARANTIA DA ESTABILIDADE NO 
SERVIÇO PÚBLICO 

 

A compreensão da natureza jurídica 

de uma norma é relevante na medida em que 

define seu alcance e aplicação. Neste capítulo 

haverá a análise sobre se a estabilidade no 

serviço público corresponde, primeiramente, a 

um direito ou a uma garantia constitucional e, 

posteriormente, se se trata de uma regra ou 

um princípio constitucional.  

Quanto à primeira análise, é preciso 

ter em mente a definição de “garantia 

constitucional” enquanto “disposição 

assecuratória” destinada a limitar o poder do 

Estado, conforme definição de Rui Barbosa 

(LENZA, 2013, p.1031). Nesse sentido, dir-

se-ia que a estabilidade é uma garantia do 

servidor público efetivo na medida em que 

significa um impeditivo que se dirige ao 

Estado, determinando a este que não viole 

àquela e, mais ainda, assegure-a. 

O Supremo Tribunal Federal já se 

posicionou no sentido de que a estabilidade 

do servidor público efetivo corresponde a 

uma garantia constitucional (RE 589.998), 

alinhando-se a tese sustentada por Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro (DI PIETRO, 2008) 

e Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, 1995, 

p.383) sob o argumento de que a Constituição 

Federal eleva a estabilidade do servidor 

público como uma garantia à continuidade do 

serviço público. 

Quanto à definição acerca da norma 

que estabelece a garantia da estabilidade do 

servidor público corresponder a uma regra ou 

a um princípio constitucional é preciso, 

primeiramente, distinguir ontologicamente 

regra e princípio. Regra é a norma que possui 

validade “tudo ou nada”; trata-se de preceito 

que não admite sopesamento ou relativização, 

limitando-se, portanto, a uma comunicação 

binária, sendo aplicada pelo método da 

subsunção. Princípio é a norma que 

corresponde a um mandamento de otimização, 

ou seja, é a norma que determina que algo 

seja realizado na maior medida possível, daí 

se tratar de dispositivo que será aplicado 

mediante sopesamento, na medida em que 

convive com princípios outros 

frequentemente antagônicos (SILVA, 2009, 

p.44).  
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Nota-se, portanto, que o dispositivo 

constitucional cuja natureza corresponder à 

regra não está sujeito a sopesamento ou 

limitação diante das demais normas 

constitucionais, vez que “esta pode ser 

apresentada como resultado de uma escolha, 

na margem de discricionariedade deixada pela 

Constituição, acerca da precedência de 

determinado princípio constitucional na 

situação que constitui a hipótese de incidência 

dessa regra” (BUSTAMANTE, 2010, p.156). 

É exatamente nessa categoria, de regra, que a 

norma constitucional a garantir o direito à 

estabilidade no serviço público se enquadra, 

na medida em que o comando presente no art. 

41, caput, está excepcionado por outras 

normas constitucionais nas alíneas de seu 

parágrafo primeiro de maneira taxativa. 

Assim, conclui-se que o direito à 

estabilidade do servidor público é uma 

garantia constitucional ontologicamente 

definida como regra. Toda e qualquer análise 

acerca do alcance dessa norma deve levar em 

conta sua ontologia, sob pena de restar 

ilógica. Sua relevância, enquanto garantia 

constitucional, está para além de tutelar o 

direito ao trabalho do servidor público em si 

considerado, pois abrange a tutela da 

prestação dos serviços públicos, na medida 

em que é instrumento tendente a garantir a 

continuidade desses serviços 

constitucionalmente assegurados. 

 

DO APARENTE CONFLITO ENTRE A 
NORMA-REGRA CONSTITUCIONAL 
QUE GARANTE O DIREITO À 
ESTABILIDADE NO SERVIÇO 
PÚBLICO E O PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA 

 

Originalmente, a Constituição 

Federal vigente não previa a hipótese de 

demissão em razão de insuficiência de 

desempenho em avaliação periódica, a qual 

foi incluída no texto constitucional com a 

Emenda Constitucional nº 19/98 (art. 41, § 1º, 

III). Foi a mesma Emenda Constitucional nº 

19/98 que, também, acrescentou o princípio 

da eficiência ao rol dos princípios da 

administração pública (art. 37, caput). Nota-

se, assim, que a criação de mais uma hipótese 

de exceção à regra da estabilidade seria uma 

necessidade do imperativo da eficiência, vez 

que a introdução desse princípio na 

administração pública ocorreu através da 

mesma emenda constitucional que introduziu 

a nova modalidade de exceção à regra da 

estabilidade, no contexto maior da pretendida 

Reforma Administrativa. 

Desse modo, compreendeu o 

legislador constituinte reformador que a 

possibilidade de demissão do servidor público 

efetivo e estável em razão de insuficiência de 

desempenho em avaliação periódica 

corresponderia a um instrumento de alcance 

da eficiência na prestação dos serviços 

públicos. Em outras palavras, defendiam a 

crença de que a garantia da estabilidade 

significaria um impeditivo à eficiência. 
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É certo, porém, que ao impedir que a 

composição da máquina pública esteja 

subordinada aos interesses políticos e, ao 

mesmo tempo, garantir a continuidade na 

prestação desses serviços, a garantia da 

estabilidade corresponde a um instrumento 

necessário para o alcance de uma maior 

eficiência na prestação dos serviços públicos. 

Nesse sentido, não há, prima facie, conflito 

entre a garantia da estabilidade e o princípio 

constitucional da eficiência.  

Ademais, levando em conta o 

princípio constitucional da vedação ao 

retrocesso social, o qual, segundo a lição de 

José Joaquim Gomes Canotilho 

corresponderia a um princípio implícito (por 

não estar escrito), mas positivado 

(CANOTILHO, 2002, p. 980-981), princípio 

esse que, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, 

estaria presente em nossa Constituição no 

âmbito normativo do princípio da segurança 

jurídica13, a medida tendente à supressão de 

uma garantia constitucional, ainda que em 

                                                           
13 [...] a segurança jurídica (para além das 
manifestações específicas expressamente constantes no 
texto constitucional) integra, na condição de 
subprincípio, também os elementos nucleares da noção 
de Estado de Direito plasmada na Constituição de 1988 
desta sendo indissociável. Ademais, nem o princípio 
fundamental da segurança jurídica e nem mesmo o 
complexo de direitos fundamentais específicos já 
referidos e agasalhados pelo nosso Constituinte, 
esgotam o elenco de possibilidades quando se cuida de 
delimitar o âmbito de proteção de um direito à 
segurança jurídica, à luz do sistema constitucional 
brasileiro. Dentre essas outras possíveis manifestações, 
destacam-se duas que, pela sua relevância para a 
presente abordagem, já aqui não poderiam deixar de ser 
mencionadas, quais sejam, a ideia da proteção da 
confiança e da proibição do retrocesso (SARLET, 
2010). 

nome de um princípio constitucional, seria 

contrária ao valor maior da segurança 

jurídica. 

Portanto, sob o pretexto da tutela da 

eficiência na administração pública, a criação 

de mais uma hipótese de exceção à garantia 

da estabilidade no serviço público revela-se 

contraditória na medida em que a estabilidade 

é, em si, um instrumento para a eficiência e 

profissionalização na administração pública. 

Conclui-se, também, que do ponto de vista da 

hermenêutica constitucional, considerando o 

princípio da vedação ao retrocesso social, a 

decisão de se estabelecer a possibilidade de 

demissão do servidor público efetivo e estável 

em razão de insuficiência de desempenho em 

avaliação periódica não é razoável, tendo em 

vista a existência de meios mais eficazes para 

a tutela da eficiência e que não levam ao 

retrocesso social, ou seja, não limitam ou 

suprimem garantias constitucionais, conforme 

discorreremos a seguir. 

 

A PROMOÇÃO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO, 
CAPACITAÇÃO E ESTÍMULOS AOS 
SERVIDORES COMO INSTRUMENTOS 
DE TUTELA DA EFICIÊNCIA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ainda que não seja exatamente o 

propósito deste artigo tratar de maneira 

acurada das mais adequadas soluções capazes 

de tornar a administração pública 

suficientemente eficiente - tema este 

consentâneo aos teóricos da ciência da 



 
 

 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 9-23, 2018.  
 

Administração, especialmente da 

Administração Pública, a qual, atualmente, é 

carreira universitária -, é coerente citar 

experiências já implementadas em vários 

órgãos públicos que guardam estreita relação 

com a temática, exatamente com o fim de 

demonstrar que o alcance da eficiência na 

prestação dos serviços públicos não se 

relaciona, ao contrário, se distancia, da 

possibilidade de excepcionar a garantia da 

estabilidade em função de insuficiência de 

desempenho em avaliação periódica de 

desempenho. 

Desse modo, partindo-se da premissa 

de que a estabilidade não é uma garantia que 

obstaculiza a eficiência, pelo contrário, a 

assegura, discorreremos sobre instrumentos 

que tutelam a eficiência e não violam 

garantias constitucionais. 

A profissionalização na 

administração pública, seja através do 

estabelecimento de exigências tais como 

experiência pretérita, conhecimentos 

específicos, a serem comprovados mediante 

concursos públicos complexos o suficiente 

para esse nível de avaliação, seja por meio de 

estímulos à constante capacitação do quadro 

funcional, revela-se medida capaz de 

possibilitar maior eficiência, inclusive 

mediante análise de resultados (uma vez 

capacitado, o servidor poderá ser cobrado no 

tocante a resultados). 

A elaboração de planos de carreira 

corresponde a um estímulo à capacitação e ao 

aperfeiçoamento dos servidores na medida em 

que prevê avanços progressivos função do 

alcance de títulos, por exemplo. Ademais, é 

certo que a sistemática de progressões deve, 

necessariamente, pressupor procedimentos de 

avaliação, os quais, todavia, ao contrário do 

que se pretendeu com a Emenda 

Constitucional nº 19/98, não devem penalizar 

o servidor público efetivo a ponto de ameaçar 

sua estabilidade, afinal, como descrito acima, 

a estabilidade é, em si, uma garantia da 

continuidade e da profissionalização do 

serviço público. 

É licito, nesse sentido, concluir que a 

valorização das carreiras públicas 

objetivando, em última análise, incremento da 

qualidade e presteza, portanto eficiência na 

prestação dos serviços públicos está 

absolutamente coerente com o propósito de se 

alcançar uma institucionalidade mais 

consolidada e profissionalizada, primordial, 

em última análise, para o desenvolvimento do 

processo civilizacional brasileiro.  

 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR DO SENADO 
FEDERAL Nº 116/2017 

 

Neste artigo, ao tratar do histórico, 

do conceito e da perspectiva constitucional da 

garantia da estabilidade no serviço público, 

pôde-se concluir a relevância constitucional 

da garantia, inclusive sob a ótica do princípio 

da eficiência, conforme tópicos anteriores. 
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Partindo-se dessa perspectiva, a 

exata compreensão do objetivo e do 

significado jurídico da disciplina pretendida 

pelo PLC nº 116/2017 necessariamente deve 

ser realizada confrontando-o com o que se 

expôs até aqui. 

A regulamentação, mediante lei 

complementar, do artigo 41, §1º, III, decorre 

do fato de a norma nele insculpida, 

corresponder a uma norma constitucional de 

eficácia limitada, conforme classificação 

proposta por José Afonso da Silva, ou seja, 

apesar de ter eficácia jurídica imediata, não é, 

por si só, suficiente para gerar todos os efeitos 

que pretende, necessitando, por conta disso, 

de norma regulamentadora (SILVA, 1998, 

p.114). 

Conforme exposto, a introdução no 

ordenamento jurídico de nova hipótese de 

exceção à garantia constitucional da 

estabilidade no serviço público é, em si, 

problemática. A análise do PLC em questão, 

contudo, não se reportará a 

(in)constitucionalidade dessa modalidade de 

exceção à estabilidade, como foi o mote do 

capítulo anterior, mas sim tratar de seus 

aspectos internos e relacioná-los com o 

pretenso objetivo maior que é a tutela da 

eficiência na administração pública. 

O inciso III, do §1º, do art. 41, da CF 

prevê a avaliação periódica de desempenho, 

mas não descreve, ainda que de forma 

genérica, a maneira que será realizada tal 

avaliação. Ainda que se advogue que não cabe 

ao texto constitucional tal nível de 

especificidade, basta contrastar a previsão da 

avaliação de desempenho do art. 41, §1º, III, 

da CF com a avaliação especial de 

desempenho para o alcance da estabilidade, 

prevista no art. 41, §4º, também da CF. 

Percebe-se que, na última, apesar de não 

haver um grande detalhamento, a constituição 

estabelece a necessidade de haver “comissão 

instituída para essa finalidade”.  

Diante da ausência de qualquer norte, 

no texto constitucional, para a forma em que 

se dará a avaliação periódica, o PLC prevê, 

em seu art. 15, que “compete à chefia 

imediata à qual o servidor ficou subordinado 

[...] avaliar o desempenho profissional dos 

servidores públicos a ele subordinados”. 

Assim, o PLC estabelece que não haverá a 

necessidade de se criar uma comissão, bastará 

que o chefe imediato a realize. 

Cabe a pergunta: quem é esse “chefe 

imediato”? A indagação é relevante na 

medida em que o PLC não determina 

expressamente qualquer outro requisito para o 

avaliador, basta que seja chefe imediato do 

avaliado. Nesse sentido, estaria permitindo 

que um servidor comissionado avaliasse um 

efetivo? Inevitavelmente, a resposta é “sim”, 

visto que, na grande maioria das repartições 

públicas brasileiras, notadamente em nível 

municipal14 (principalmente nos pequenos 

                                                           
14 Conforme art. 1º, § único, do PLC do Senado Federal 
nº 116/2017, aplica-se a todos os entes federativos: 
subordinam-se ao regime desta Lei Complementar 
todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
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municípios), quem ocupa os cargos de 

direção, chefia e assessoramento são 

servidores comissionados15. 

Em consequência, surge outra 

indagação: é razoável que um servidor 

comissionado, isoladamente, avalie servidor 

efetivo? Ainda que o PLC preveja avaliação 

do avaliador quanto à própria avaliação16 bem 

como a possibilidade de revisão dos conceitos 

atribuídos (art. 19, PLC17) e reconsideração 

(art. 2018), é certo que, mormente em 

pequenos municípios, é inegável a 

possibilidade de que servidores nomeados em 

cargos de comissão por prefeitos ou 

                                                                                          
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
15 Em seu art. 37, V, a CF estabelece que servidores 
comissionados só poderão ser nomeados para o 
exercício de cargos de direção, chefia e 
assessoramento. Prevê, também, percentuais mínimo 
de ocupação desses cargos por servidores efetivos, de 
carreira. Até o presente momento, porém, não há 
vigência de lei complementar que estabeleça 
categoricamente esses percentuais. Desse modo, 
notadamente em pequenos municípios, em que o 
quadro funcional de servidores efetivos é menor, a 
regra é que haja a nomeação de servidores 
comissionados para ocupar tais cargos.  
16 Art. 18, PLC do Senado Federal nº 116/2017: Ao fim 
de cada período avaliativo, todos os avaliados da 
unidade avaliadora deverão receber formulário 
contendo questionamento quanto aos critérios 
escolhidos para avaliação e à isenção no procedimento 
17 Art. 19, PLC do Senado Federal nº 116/2017: O 
requerimento de revisão dos conceitos de desempenho 
profissional, na hipótese de lançamento incorreto, 
deverá ser encaminhado ao órgão máximo de gestão de 
recursos humanos em que se insere a unidade 
avaliadora, no prazo de dez dias, contados do 
lançamento dos conceitos. 
18 Art. 20, PLC do Senado Federal nº 116/2017: “O 
avaliado que não concordar com o conceito atribuído 
ao seu desempenho profissional poderá requerer 
reconsideração ao avaliador, no prazo de quinze dias, 
contado do lançamento da avaliação, devendo 
fundamentar seu pedido e expor as justificativas 
relativas a cada fator avaliativo que esteja contestando. 

secretários municipais utilizem-se do pretexto 

da avaliação de desempenho para demitirem 

servidores efetivos que eventualmente não 

façam parte da base de apoio de certos grupos 

políticos locais, atendendo ao interesse dos 

agentes políticos que os nomeou, o que 

significa um profundo retrocesso 

personalista19na administração pública 

brasileira, afastando-a do imperativo da 

isonomia e da eficiência, postulados 

constitucionais. 

Ademais, é coerente que se atribua a 

um indivíduo – o “chefe imediato” - o poder 

de avaliar o desempenho de um servidor, 

avaliação esta que, dentre outros possíveis 

efeitos, pode redundar na demissão de 

servidor público efetivo e estável? A própria 

Constituição Federal, ao tratar da avaliação 

especial para alcance da estabilidade exige 

que se crie comissão especial para essa 

finalidade, então qual o motivo de se optar 

pela solução da avaliação individual? 

Novamente, cabe a crítica em razão da 

                                                           
19Sérgio Buarque identifica no “personalismo”, um 
caráter peculiar de nossa sociedade, o qual teria sido 
moldado a partir da conjugação de fatores étnico-
culturais do homem lusitano com as condições sociais 
e econômicas efetivamente vividas nos séculos do 
Brasil Colônia, o que propiciou a origem do arquétipo 
do por ele denominado “homem cordial”. Segundo 
Buarque de Holanda, a impessoalidade e a abstração 
relacionadas à legalidade e à institucionalidade não 
foram devidamente internalizadas no Brasil em função 
do nosso forte traço personalista e, por consequência, 
nossa administração pública seria caracterizada por 
servir a interesses privados, seja através desvio de 
recursos e patrimônio públicos seja na prática dos 
“apadrinhamentos”, com o seu “loteamento” – aqui 
compreendido como a nomeação de aliados políticos 
ou econômicos, visando interesses particulares 
(BUARQUE DE HOLANDA, 2006). 
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evidente ausência de coerência, pois se para o 

“menos”, qual seja, alcance da estabilidade, a 

CF exige avaliação de comissão, por que para 

o “mais” – avaliação periódica que pode 

acarretar demissão – o PLC nº 116/2017 se 

satisfaz com a avaliação individual20? É 

intuitivo que uma avaliação de tal importância 

só poderia ser concebida mediante comissão, 

afinal, comparada a uma avaliação individual, 

a comissão alcança um potencial de avaliar 

muito mais objetivo, exatamente por ser 

composta por um grupo de pessoas, o que 

minimiza o subjetivismo.  

O PLC peca, também, ao não 

estabelecer a participação dos usuários dos 

serviços públicos na avaliação. É sabido que a 

administração pública deve ser sindicada 

pelos usuários, contribuintes. Nesse sentido, 

salutar seria que estabelecesse uma correlação 

entre a “ouvidoria” e a avaliação, o que 

conferiria maio legitimidade a já tão 

controversa avaliação. 

Portanto, desconsiderando, neste 

momento, a crítica à própria hipótese de se 

instituir um novo mecanismo de excepcionar 

a estabilidade no serviço público, é razoável 

afirmar-se que a disciplina da avaliação 

periódica de desempenho deveria, no mínimo, 

para fins de estar minimamente em harmonia 

com os objetivos da tutela da eficiência na 

                                                           
20 Importa, para fins de ilustração, fazer alusão aos 
mais variados planos de carreira existentes no país, em 
sua larga maioria, ao tratarem da progressão horizontal, 
estabelecem que uma comissão será instituída para o 
exame da concessão do avanço funcional. 

administração pública e do princípio 

constitucional da isonomia: i) estabelecer a 

necessidade de composição de comissões; ii) 

as comissões devem ser compostas por 

servidores públicos efetivos, pelo menos na 

maioria de seus membros; iii) conter 

metodologia de avaliação que, além de 

cumprir os requisitos de transparência, no 

âmbito da Lei de Acesso à Informação (Lei 

Federal nº 12.527/2011), promover a 

participação dos contribuintes, usuários dos 

serviços públicos, na composição dos 

indicadores da avaliação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Sob a perspectiva histórica, a 

garantia da estabilidade no serviço público 

relaciona-se à modernização do Estado 

brasileiro, a partir da Era Vargas. Sua ameaça, 

por sua vez, relaciona-se ao ideário neoliberal, 

o qual ganhou força a partir da década de 

oitenta do século passado, na medida em que 

o servidor público passou a ser considerado 

como o símbolo da ineficiência e falência do 

Estado. 

Quanto à compreensão jurídica da 

estabilidade, compreendeu-se tratar-se de 

garantia constitucional que não está a tutelar 

somente o cargo público ou à pessoa que o 

ocupa, mas sim se estende à tutela da 

continuidade do serviço público, sendo a 

garantia da estabilidade absolutamente 

importante na arquitetura institucional do 
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país, bem como revela-se pressuposto para a 

isonomia, profissionalização e à eficiência na 

administração pública, visto tratar-se de um 

impeditivo a personalismos. 

Nesse sentido, demonstrou-se que 

não há conflito entre a garantia da 

estabilidade do servidor público efetivo e o 

princípio constitucional da eficiência na 

administração pública, pelo contrário, é a 

estabilidade um fator a proporcionar a 

eficiência. 

Ademais, como se argumentou, 

tendo em conta o princípio de hermenêutica 

constitucional da vedação ao retrocesso 

social, é lícito afirmar que a introdução, pelo 

advento da Emenda Constitucional nº 19/98, 

da possibilidade de demissão de servidor 

público efetivo e estável por insuficiência de 

desempenho em avaliação periódica, é 

incoerente com a sistemática constitucional. 

A tutela da eficiência está em 

harmonia com a vedação ao retrocesso social 

desde que não signifique estabelecer nova 

exceção à garantia constitucional da 

estabilidade. Desse modo, as avaliações são 

coerentes quando objetivam estimular os 

servidores públicos à capacitação, 

aperfeiçoamento e alcance de metas e 

resultados, através de planos de carreira. 

Revelou-se, também, que o Projeto 

de Lei Complementar do Senado Federal nº 

116/2017, o qual pretende regulamentar o art. 

41, § 1º, III, possui graves distorções, 

conforme exposto no item 4. Assim, além de 

se pretender dar eficácia a uma norma 

constitucional que estabelece uma 

desarmonia, já que afronta a garantia da 

estabilidade, o faz sem considerar aspectos 

elementares, vez que permite, dentre outras 

incoerências citadas, que um servidor 

comissionado proceda à avaliação de servidor 

público efetivo, avaliação essa que pode 

conduzir à demissão. 

Conclui-se, portanto, que é preciso 

difundir nos meios de comunicação o 

verdadeiro significado da estabilidade no 

serviço público, para além de preconceitos e 

lugares comum. A estabilidade no serviço 

público é premissa para uma administração 

pública isonômica e profissionalizada; é, 

juntamente com a exigência constitucional do 

concurso público (art. 37, II, CF), o mais 

eficaz impeditivo a personalismos na 

administração pública brasileira. 

 

REFERÊNCIAS  

BUSTAMANTE, T. Princípios, Regras e 

Conflitos Normativos: Uma Nota sobre a 

Superficialidade das Regras Jurídicas e as 

Decisões Contra Legem. Revista Direito, 

Estado e Sociedade, n.37, p.152-180, 2010. 

 

CAMPILONGO, C. O Direito na Sociedade 

Complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

 

CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional 

e teoria da Constituição. Coimbra: 

Almedina, 1993. 



 
 

 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 9-23, 2018.  
 

 

DA SILVA, J.A. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. São Paulo. 

Malheiros, 2012. 

 

DA SILVA, V.A. Direitos fundamentais: 

conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 

Paulo. Malheiros, 2010. 

 

DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 

FERRAZ JUNIOR, T.S. Introdução ao 

Estudo do Direito: técnica, decisão, 

dominação. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

FONTES, A.L.B.C. Estágio probatório. 

Distorção prática de um Instituto. RPGE, 

v.22, 1996. 

 

HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. São 

Paulo. Companhia das Letras, 2006. 

 

LENZA, P. Direito Constitucional 

Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

MEIRELLES, H.L. Direito Administrativo 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995. 

 

SARLET, I.W. A Eficácia do Direito 

fundamental à segurança jurídica: dignidade 

da pessoa humana, direitos fundamentais e 

proibição de retrocesso social do direito 

constitucional brasileiro. Rev Eletrônica 

Sobre  Reforma do Estado, n.21, 2010. 

 



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 24-43, 2018 
 

A DOMINIALIDADE DOS RECURSOS AMBIENTAIS 
 

 

________________________________________ 

 

Giovanna Paola Primor Ribas1 

 
 
Resumo 
O desenvolvimento dos países, na maioria dos casos, tem se sustentado graças à apropriação 
desmedida dos recursos naturais vitais, gerando impactos ambientais comprovadamente 
gravíssimos, além daqueles cientificamente desconhecidos. Essa perda de identidade do homem 
com a natureza, que acarretou uma ruptura artificial entre ambos, é o que François Ost denominou 
de crise ecológica, que contribuiu para que mudanças significativas de paradigma ocorressem. Uma 
delas foi a proteção jurídica garantida ao meio ambiente em meados do século XX, no Brasil, por 
meio de uma série de normativas, com destaque para a Constituição Federal de 1988 e a Lei 
6.938/81. No microssistema do direito ambiental, o meio ambiente, em sua totalidade, como 
macrobem, reveste-se de um interesse difuso, intangível e inquantificável, não podendo ser 
atribuída aos indivíduos, nem a uma pessoa jurídica de direito público, mas a toda uma coletividade, 
como categoria difusa. Já os bens ambientais, fragmentados e transformados em patrimônio, os 
chamados recursos ambientais ou microbens, podem ser bens públicos ou privados, em função de sua 
natureza tangível e, de certa maneira, quantificável, pois muitas vezes são valorados economicamente. 

 
Palavras-chave: Domínio. Bens Ambientais. Poder Eminente. Interesse Difuso. 

 

Abstract 
The development of countries in most cases has been sustained by the excessive appropriation of vital 
natural resources, generating proven environmental impacts that are extremely serious, in addition to 
those that are scientifically unknown. This loss of man's identity with nature, which brought about an 
artificial rupture between the two, is what François Ost called ecological crisis, which contributed to 
significant paradigm changes occurring. One of them was the legal protection guaranteed to the 
environment in the mid-twentieth century, in Brazil, through a series of regulations, with emphasis on 
the Federal Constitution of 1988 and Law 6.938 / 81. In the micro-system of environmental law, the 
whole of the environment has a diffuse, intangible and unquantifiable interest, and cannot be 
attributed to individuals or to a legal person governed by public law, but to a whole collective, as a 
diffuse category. Environmental goods, fragmented and transformed into patrimony, so-called 
environmental resources, can be public or private goods, depending on their tangible nature and, in a 
way, quantifiable, since they are often valued economically. 

 

Keywords: Domain. Environmental Goods. Eminent Power. Diffuse Interest. 
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INTRODUÇÃO 
  

Tudo o que não possa ser apropriado 

economicamente como mercadoria, para o 

sistema capitalista, atrapalha a humanidade. A 

natureza viva, desvinculada há tempos da 

terra, também embaraça o sistema ao não se 

inserir na perspectiva clássica de bem 

jurídico. As coisas que não tinham valor 

econômico não eram bens jurídicos, logo não 

existia sobre elas o direito de propriedade e, 

portanto, não eram públicas, nem privadas, 

eram coisas de ninguém (res nullius). 

Os recursos ambientais2 eram 

considerados acessórios da terra, esta 

transformada em mercadoria. As demais 

coisas produzidas pela terra, como plantas e 

animais, sem valor de uso, não tinham dono, 

quando muito passaram a ser considerados 

bens públicos de titularidade do Estado. 

O homem, ao dominar a tecnologia, 

passou a acreditar que a terra só tinha valor 

como suporte para a produção de mercadorias 

(SOUZA FILHO, 2010, p. 196). Com a 

expansão e a sofisticação do sistema 

capitalista, a natureza passou a ser 

preponderantemente fonte de matéria-prima e 

depósito de resíduos. 

Essa utilização desenfreada dos 

elementos naturais levou o meio ambiente a 

uma situação de exaustão. A gravidade dos 

problemas ambientais que afetaram o mundo 

                                                 
2 Não se fará nesse artigo distinção entre recursos 
naturais, recursos ambientais ou bens ambientais. 

fez com que o capital tivesse que reconhecer 

que a terra não serve somente como suporte 

para a produção, mas é elemento essencial 

para manutenção da vida humana e da 

biodiversidade (SOUZA FILHO, 2010, p. 96). 

Apesar da necessidade de o sistema 

recuar frente a essa grande contradição, as 

medidas encontradas para mitigar os dilemas 

ambientais são frutos do próprio sistema. Para 

que a natureza pudesse ser juridicamente 

protegida, precisou enfrentar um processo de 

patrimonialização, o qual consistiu na 

fragmentação da natureza em bens ambientais 

(SILVA, 2002, p. 78). Isto quer dizer que a 

natureza, consistente em uma totalidade, 

numa visão sistêmica ou ecológica como a de 

Capra3, foi compartimentada em bens, como 

água, ar, fauna, flora e solo, ou melhor, 

subsolo, porque a terra continua dissociada da 

natureza. A fragmentação da natureza em 

bens, que passaram a ser precificados, 

propiciou a criação das novas mercadorias do 

século XXI: os bens ambientais.  

Dessa forma, o meio ambiente, 

fragmentado e transformado em patrimônio, 

para se inserir no atual sistema jurídico 

                                                 
3 De acordo com a visão sistêmica de Capra, “as 

propriedades essenciais de um organismo, ou 
sistema vivo, são propriedades do todo, que 
nenhuma das partes possui. Elas surgem das 
interações e das relações entre as partes. Essas 
propriedades são destruídas quando o sistema é 
dissecado, física ou teoricamente, em elementos 
isolados. Embora possamos discernir partes 
individuais em qualquer sistema, essas partes não 
são isoladas, e a natureza do todo é sempre 
diferente da mera soma das partes (2006, p. 40-41). 
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precisa ser enquadrado como um bem público 

ou privado. 

O conceito de patrimônio no sentido 

clássico está voltado para a questão 

econômica, tendo como núcleo a titularidade 

e a apropriação de bens. Logo, a utilização 

dos bens da natureza fragmentada era 

mediada pelo patrimônio privado. Quem 

detinha os meios de produção poderia utilizá-

los. Aquele que não detinha patrimônio não 

tinha acesso a eles e se via reduzido a um não 

sujeito (SILVA, 2002). 

A natureza foi transformada de uma 

entidade ecológica em uma entidade 

econômica, mas, de fato, permanece “externa” 

ao discurso econômico e não se enquadra a 

sua racionalidade (ALTVATER, 2007). 

Por isso, com o acirramento das 

contradições do sistema e com a luta dos 

movimentos sociais, mudanças paradigmáticas 

importantes ocorreram, com o 

desenvolvimento de novas categorias de 

patrimônio que se desenharam nas novas 

Constituições do século XX, como o 

patrimônio ambiental ou difuso. Para que os 

bens ambientais formem um patrimônio, não 

precisam ter valor econômico, nem 

pertencerem a um mesmo titular. A base do 

patrimônio ambiental não é a titularidade, a 

apropriação ou o interesse, mas a dignidade 

humana e a reconstituição e manutenção do 

equilíbrio ambiental. O Direito cria 

microssistemas, a fim de dar conta da fluidez 

do conceito, visto que essas categorias de 

patrimônio não se adaptam perfeitamente ao 

conceito tradicional de público e privado, 

como se verá na sequência (SILVA, 2002).  

Não obstante os avanços, em especial 

legislativos, o atual modo de produção e de 

consumo continua crescendo e colocando em 

risco a própria sobrevivência da humanidade. 

O problema é que a racionalidade do 

sistema capitalista − fundado num cálculo 

imediatista de perdas e ganhos − é 

intrinsecamente contraditória com a 

racionalidade ecológica, vez que os ciclos 

naturais necessariamente demandam longos 

períodos de tempo. A impiedosa competição e 

as exigências de rentabilidade e lucro rápido 

são fatores destruidores do equilíbrio 

ambiental. Qualquer proposta de capitalismo 

verde é, ou manobra publicitária, ou iniciativa 

local de baixa repercussão, como uma gota 

d’água no oceano (LÖWY, 2009). 

Contudo, isso não significa que 

mudanças pontuais não sejam relevantes, 

citando, como exemplo, a proteção dos 

recursas naturais como bem jurídico. 

O principal objetivo deste artigo é 

demonstrar que os bens ambientais, não 

obstante terem sido fragmentados pelo 

sistema, permanecem sendo bens de domínio 

público, revestidos por um interesse, difuso 

ou socioambiental, que atinge a toda uma 

coletividade. Para alcançar os objetivos 

pretendidos, utilizou-se o método dedutivo e 

crítico. 
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Esses bens ambientais, 

fragmentados, devem necessariamente 

integrar o patrimônio público ou privado, uma 

vez que a tradicional dicotomia 

público/privado não está superada, revelando-

se uma herança civilista clássica e 

individualista, fruto do sistema econômico 

capitalista que se está inserido. 

 

RECURSOS NATURAIS COMO BENS 
JURÍDICOS 

 
 

Bem é tudo aquilo − material ou 

imaterial − que se apresenta ao sujeito como 

dotado de valor, dignidade, utilidade (ASSIS 

TOLEDO, 1994). Seria a expressão que se 

utiliza para designar uma coisa ou um direito 

que se incorpora ao patrimônio, no seu sentido 

mais amplo, privado ou público (GOMES; 

MALTA, 1977).  

O direito, como parte integrante do 

sistema, visa proteger interesses e estes 

interesses interligam pessoas a bens. Esta 

interligação ocorre no âmbito da relação 

jurídica, ou seja, o vínculo entre duas ou mais 

pessoas que cria uma obrigação para o sujeito 

passivo da relação (objeto imediato), visando 

um bem jurídico,4 que representa o interesse 

do sujeito ativo (objeto mediato) (PIVA, 

2000). 

                                                 
4  Alguns doutrinadores diferenciam bem e coisa. 

Essa distinção é bastante polêmica. Para alguns, 
bem é gênero e coisa é uma espécie de bem de 
natureza exclusivamente corpórea. Outros invertem 
os conceitos, afirmando que coisa é o gênero e o 
bem a espécie.  

Para os clássicos do Direito Civil, os 

bens necessariamente deveriam comportar 

uma estimativa pecuniária, caso contrário, 

seriam considerados prolongamentos, 

emanações da personalidade natural e não 

entrariam, nem poderiam entrar, na formação 

do patrimônio (MONTEIRO, 1979). Assim, o 

ar atmosférico, a luz solar e a água dos 

oceanos não eram bens jurídicos, pois, além 

de não terem valor econômico, eram coisas 

materiais que escapavam à apropriação 

exclusiva pelo homem, por ser inexaurível sua 

quantidade (MONTEIRO, 1979). 

Essa visão clássica de bem foi, ao 

longo do tempo, modificando-se, em razão da 

transformação da vida em sociedade e da 

complexidade das relações sociais, como se 

verá a seguir.  

Nem todo bem é bem jurídico. 

Assim, bens jurídicos seriam valores 

materiais e/ou imateriais que servem de 

objeto de uma relação jurídica (PIVA, 2000), 

ou seja, interesses preexistentes que, em razão 

da sua extrema importância para a 

coexistência social, foram eleitos pelo 

legislador para receber proteção jurídica. 

Atualmente, o entendimento é de que 

a noção jurídica de bem é mais ampla do que 

a econômica. Compreende toda a utilidade, 

material ou ideal, que possa incidir na 

faculdade de agir do sujeito. Abrange as 

coisas, com ou sem valor econômico, e 

também corpóreas ou incorpóreas. Assim, 

pode-se dizer que todo bem econômico é 
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jurídico, mas o inverso não é verdadeiro, pois 

nem todo bem jurídico é econômico. 

(GOMES, 1979). Os recursos naturais são um 

exemplo. 

A preocupação egoística da proteção 

jurídica dada aos bens, típica da dicotomia 

público e privado, tem se deslocado para uma 

preocupação com as necessidades coletivas. O 

valor econômico tem cedido espaço para 

valores afetos à vida. O conceito de 

patrimônio, como conjunto de bens, ganha 

novos contornos, deixando de ser meramente 

econômico, para ganhar novos adjetivos, 

como ambiental, cultural, genético, etc. 

(PIVA, 2000) 

A Constituição Federal de 1988, de 

maneira paradigmática, reconheceu 

expressamente o meio ambiente como bem 

jurídico autônomo, erigindo-o à categoria de 

um daqueles valores ideais da ordem social da 

coletividade.  

Souza Filho (2008) afirma que, 

talvez, de todos os direitos coletivos criados, 

o mais importante tenha sido alçar à categoria 

de bem jurídico o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Nessa linha, o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

como um bem jurídico constitucionalmente 

protegido, não pode ser despedaçado em 

parcelas individuais, uma vez que o seu 

desfrute deve ser comunitário, revertendo-se, 

consequentemente, ao bem-estar individual. 

(DERANI, 1997). 

A nova concepção dos bens 

ambientais, instituída pela Constituição 

Federal de 1988, superou a tacanha visão do 

meio ambiente como “patrimônio público”, 

no sentido de ser titularidade estatal, e o 

erigiu à categoria de bem fundamental à 

garantia da dignidade da pessoa humana em 

nosso Estado Democrático de Direito 

(FIORILLO, 2011). 

A particularidade da construção 

dogmática do bem ambiental está no sentido 

de que o bem não pode ser apenas objeto de 

direitos (propriedade) de um ente público ou 

privado, mas tem como escopo a fruição 

pública (FIORILLO, 2011) 

O sistema, ao fragmentar o meio 

ambiente, fez surgir a necessidade teórica de 

distinção entre meio ambiente ou patrimônio 

ambiental e bem ambiental. 

O meio ambiente, em sua totalidade, 

como macrobem, de acordo com Benjamin, 

ou patrimônio ambiental, conforme denomina 

Milaré, reveste-se de um interesse difuso, 

intangível e inquantificável, que atravessa 

fronteiras. Assim, a dominialidade do meio 

ambiente não pode ser atribuída aos 

indivíduos, nem a uma pessoa jurídica de 

direito público, mas a toda uma coletividade, 

como categoria difusa (MILARÉ, 2011). 

Os bens ambientais seriam os 

componentes do meio ambiente, os chamados 

recursos ambientais da Lei 6.938/81 ou 

microbens, como quer Benjamin. Esses podem 

ser bens públicos ou privados, em função de 
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sua natureza tangível e, de certa maneira, 

quantificável, pois muitas vezes são valorados 

economicamente (MILARÉ, 2011). 

A Constituição brasileira regula as 

condições jurídicas de uso/acesso e de 

apropriação5 dos bens ambientais. Ao passo 

que alguns bens são insuscetíveis de 

apropriação e destinam-se exclusivamente à 

fruição coletiva, outros a Constituição 

autorizou a apropriação de acordo com formas 

e modelos diferenciados, observando-se as 

finalidades protegidas e as funções que 

exercem, inclusive de ordem econômica 

(AYALA, 2010). Essa diferenciação é 

relevante porque, uma vez sendo a água um 

bem jurídico de valor múltiplo, não é 

suscetível de apropriação exclusiva.  

Os bens ambientais, como elementos 

constitutivos, não perdem a natureza de 

difusos. Seja de natureza pública ou privada, 

esses bens estão sujeitos a um controle de 

qualidade ambiental e estão sob a égide de 

rígidos limites quanto ao uso e ao gozo da 

propriedade (MILARÉ, 2011). 

No caso de conflito de interesse, em 

virtude dos usos e funções múltiplas dos bens 

ambientais, como as águas, Ayala bem 

esclarece que alguns fatores condicionam a sua 

solução: a obrigação de proteção ambiental e a 

                                                 
5  Cumpre esclarecer que apropriação e propriedade 

não são equivalentes. O direito de apropriação nem 
sempre pressupõe uma relação de propriedade sobre 
um bem. A apropriação pode ocorrer por várias 
formas de uso e acesso aos recursos ambientais. O 
direito de propriedade é apenas uma das formas 
possíveis de apropriação e é fruto de um modelo de 
economia de mercado (AYALA, 2010, p. 296). 

função socioambiental da propriedade. Quando 

for o caso, os bens ambientais devem cumprir 

duas funções distintas: uma de natureza 

individual, nomeada por Ayala de dimensão 

econômica da propriedade, e outra coletiva, a 

dimensão socioambiental da propriedade. Em 

caso de conflito, a dimensão socioambiental 

deve prevalecer (AYALA, 2010). 

Esses bens ambientais, como já dito, 

fragmentados pelo sistema, não escapam à 

tradicional dicotomia público e privado, que 

vem se revelando insuficiente, porém ainda 

necessária. 

 

A DICOTOMIA 

PÚBLICO/PRIVADO: INSUFICIÊNCIAS 

E RELEVÂNCIAS DA DICOTOMIA 

 

A divisão entre direito público e 

privado surgiu do Direito Romano6 e teve 

origem no Corpus Iuris Civilis, mais 

precisamente no trecho de Ulpiano contido 

em Digesto I, I, I, I, 2 – “hujus studii duae 

sunt positiones, publicum et privatum. 

Publicum ius est quod ad statum rei romanae 

spectat, privatum, quod ad singolorum 

utilitatem” (MONTORO, 2000, p. 403).  

Aponta Ascensão (19945-266) que 

os principais critérios para diferenciação7 do 

                                                 
6  Alguns autores, como Alexandre Pasquilini, 

atribuem a origem da dicotomia à polis grega.  
7  Com apoio neste ensinamento, manifestou-se a 

preferência pelo critério distintivo, que classifica as 
normas conforme sua finalidade, qualificando-as 
como públicas, se têm por objetivo o Estado 
(SAVIGNY) ou bem da coletividade 
(DERNBURG), ou, preponderantemente, o 
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direito público e do direito privado, de acordo 

com a dogmática jurídica tradicional, são: 1) 

o critério do interesse dominante ou 

preponderante; 2) o critério da natureza dos 

sujeitos, segundo o qual as normas se 

classificam em públicas ou privadas, 

conforme tenham por destinatário o Estado ou 

os particulares; e 3) o critério da posição dos 

sujeitos, no qual o Estado é dotado de jus 

imperii, enquanto que os particulares estão 

numa posição de igualdade.  

Inexiste critério satisfatório para 

diferenciar o que é público do que é privado. 

Alguns autores chegaram a catalogar 100 

critérios indicados como base dessa divisão 

(MONTORO, 1999, p. 403). 

O critério do interesse não se 

sustenta, pois não há uma barreira fixa entre 

interesse público e interesse privado, como 

pretendiam alguns liberais. O interesse 

público diz respeito indiretamente ao direito 

privado, e o interesse privado é protegido 

porque há um interesse público nesse sentido 

(ASCENSÃO, 1994, p. 266). 

Quanto ao critério da natureza dos 

sujeitos, também não é aceitável, uma vez que 

o Estado e outros entes públicos podem, em 

                                                                            
interesse público (COGLIOLO), e como de direito 
privado, as que visam ao indivíduo, ou ao interesse 
particular, ou à ordem privada. Outros preferiram 
diferenciá-los pela diversidade do modo de sanção 
do Direito. No direito público, a sanção é indireta; 
no privado, direta (DUGUIT). Também se procurou 
distingui-las formalmente através do modo por que 
o direito é protegido (THON). Salientam todos que 
é extremamente difícil, senão impossível, traçar 
rigidamente a linha divisória entre as duas formas 
gerais. (GOMES, 1979, p. 22). 

inúmeras situações, atuar nos mesmos termos 

da pessoa de direito privado, como as 

empresas públicas e as sociedades de 

economia mista (ASCENSÃO, 1994, p. 266). 

Por fim, o último critério, proposto 

por Jellineck, também não é satisfatório8. Um 

dos motivos é que na maioria das relações 

jurídicas entre particulares não há uma relação 

de igualdade, como exemplo, vejam-se os 

contratos de adesão.  

De acordo com o novo dicionário 

Aurélio, o termo dicotomia significa a divisão 

lógica de um conceito em dois outros, 

geralmente contrários, que lhes esgotam a 

extensão (HOLANDA FERREIRA, 1986). 

É nesse sentido que Bobbio afirma 

que a dicotomia público/privado, após longo e 

contínuo uso sem consideráveis modificações, 

passou a integrar a categoria das grandes 

dicotomias. Para o autor (1986, p. 13), as 

grandes dicotomias, para assim serem 

consideradas, precisam ter a capacidade de: 

1. Dividir o universo em duas esferas 

de maneira exaustiva, ou seja, a 

totalidade dos entes daquele universo 

necessariamente estará compreendida 

em uma dessas categorias, mas de 

forma exclusiva, no sentido de que não 

podem simultaneamente pertencerem a 

ambas. 

                                                 
8  Ao contrário do que acredita Ascensão. Para 

Montoro, esse critério seria válido até certo ponto, 
pois aponta exemplos de relações privadas de 
subordinação, como a existente entre pai e filho e 
empregador e empregado (2000, p. 404). 
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2. Estabelecer uma divisão absoluta na 

medida em que as demais dicotomias se 

tornem em relação a ela derivadas.  

 

Dessa forma, para Bobbio (1986), a 

dicotomia público/privada seria perfeita, visto 

que, no ordenamento jurídico, todos os 

institutos e os bens necessariamente precisam 

ser enquadrados como públicos ou privados. 

Para o jurista, não existe uma relação de 

complementariedade entre as duas esferas, 

elas são incomunicáveis. Um ente não pode 

ser simultaneamente público e privado. A não 

superação dessa dicotomia revela a herança 

civilista clássica e individualista fruto do 

sistema econômico capitalista que se está 

inserido.  

Após longo período de irrelevância 

da dicotomia, é a partir do advento do Estado 

Moderno que a separação entre público e 

privado, e Estado e indivíduo, se faz mais 

presente, de forma intensa e evidente. Essa 

separação funciona como mecanismo de 

proteção da autonomia e da liberdade 

individual, com o propósito de proteger o 

mercado e a propriedade privada frente ao 

Estado, visto como inimigo (INOMATA, 

2011, p. 110). 

A divisão geral do direito em público 

e privado está atrelada à ideia de conflito de 

interesses entre Estado e indivíduos (PIVA, 

2000). Essa distinção não tem um conceito 

unitário, mas de caráter complexo. O binômio 

pode ser utilizado em diversas acepções 

teóricas ou por diferentes universos de 

discurso (WEINTRAUB, 1997, p. 2-3).  

Não obstante os critérios para a 

distinção entre público e privado sejam 

irredutivelmente heterogêneos, podem ser 

elencadas duas características fundamentais 

contrastantes:  

1.  O privado está escondido ou 

reservado; o público está aberto, 

revelado ou acessível;  

2.  O privado é individual ou se refere 

apenas ao indivíduo; em contrapartida, 

o público é coletivo ou afeta os 

interesses de uma coletividade de 

indivíduos (WEINTRAUB, 1997).  

O Direito adota, de certa maneira, a 

primeira concepção teórica acima descrita, 

definindo como público tudo o que se refere 

ao Estado ou à coletividade, e privado o que 

diz respeito ao indivíduo, à família, ao 

mercado, o que acaba também por ser 

insatisfatória, mas porque a própria dicotomia 

é insuficiente para explicar todos os 

fenômenos sociais. 

Como visto, o Direito Civil clássico 

divide os bens jurídicos em públicos e 

privados. O artigo 98 dispõe que são públicos 

os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno, 

enquanto que todos os outros são privados, 

seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

A conceituação mais rígida e os 

limites entre público e privado foram 

fortemente abalados com o advento do Estado 
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Social, tendo em vista o desaparecimento da 

tradicional separação entre Estado e 

sociedade, que até então eram considerados 

antagônicos entre si. A questão de saber 

exatamente quais as funções da 

Administração Pública tornaram-se por 

demais complexas, uma vez que o Estado 

passou a assumir a função de promover o 

bem-estar coletivo (ESTORNINHO, 2009). 

Por esse motivo, a divisão do Direito 

em público e privado tem sido objeto de 

severas críticas, principalmente em função da 

sua origem no individualismo jurídico. O 

movimento jurídico anti-individualista prega 

que o fim do Direito é satisfazer interesses 

gerais, ainda quando assegura poderes 

individuais. O surgimento de novos ramos do 

Direito, nos quais se sobrepõe o princípio da 

solidariedade, mostra que a bifurcação 

tradicional não sobrevive à nova orientação de 

cunho eminentemente social (GOMES, 1979). 

O dogma da separação 

público/privado tem implicações diretas na 

teoria dos direitos humanos, uma vez que o 

grau de separação entre os dois termos 

caracteriza que tipo de Estado está em jogo, 

quais são os seus fins e funções e quais 

direitos deve ou não garantir. Uma rígida 

separação entre público e privado favorece a 

implantação de um modelo de Estado mínimo 

(INOMATA, 2011, p. 117).  

Muitos autores afirmam 

taxativamente a superação da divisão entre 

público e privado, como se pode observar no 

trecho a seguir, extraído da obra de 

Cappelletti: 

 
A summa divisio aparece irreparavelmente 
superada diante da realidade social de nossa 
época, que é infinitamente mais complexa, mais 
articulada, mais ‘sofisticada’ do que aquela 
simplista dicotomia tradicional. Nossa época, já 
tivemos oportunidade de ver, traz 
prepotentemente ao palco novos interesses 
‘difusos’, novos direitos e deveres que, sem 
serem públicos no senso tradicional da palavra, 
são, no entanto, coletivos: desses, ninguém é 
‘titular’, ao mesmo tempo que todos os 
membros de um dado grupo, classe, ou 
categoria, deles são titulares. A quem pertence o 
ar que respiro? O antigo ideal da iniciativa 
processual monopolística centralizada nas mãos 
de um único sujeito, a quem o direito subjetivo 
‘pertence’, se revela impotente diante de direitos 
que pertencem, ao mesmo tempo, a todos e a 
ninguém. (CAPPELLETTI, 1997, p. 135)  

 

Piva (2000) corrobora o 

entendimento da superação da dicotomia e 

sugere o surgimento dos direitos coletivos 

como um tertium genus, visto que a clássica 

divisão carece de espaço para acomodar todos 

os interesses por ele protegidos, em especial 

quando se trata do Direito Ambiental, 

segundo o qual existe um terceiro interesse 

entre o interesse público e o interesse privado. 

Também se posicionam dessa forma 

Modena e Wartha (2011, p.155), ao 

afirmarem a ascendência do social como 

ponto de superação da dicotomia 

público/privado, esferas nas quais os âmbitos 

político e familiar se misturam e onde ocorre 

a junção do individual e do coletivo, com o 

intuito de concretizar o Estado Democrático 

de Direito. Essa confusão entre público e 

privado pode ser claramente observada com a 

ocorrência de fenômenos como a privatização 



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 24-43, 2018 
 

do direito público e a constitucionalização do 

direito privado. 

Ocorre que, não obstante as críticas 

desconstrutivas e pertinentes em relação à 

díade no seu sentido clássico, em especial 

pelo advento do neoconstitucionalismo, 

observa-se que a questão ainda não foi 

superada, como propõem os citados autores, 

haja vista a importância que a questão ganha 

no debate sobre qual o modelo de Estado a ser 

adotado. Ao se discutir o que é público e 

privado, no direito, está a se questionar qual o 

tamanho ideal do Estado, quais tarefas deve 

assumir e quais deve deixar para o setor 

privado, suas finalidades, sua relação com a 

sociedade e as formas de atuação da 

Administração Pública (INOMATA, 2011, p. 

103). 

Neste contexto, o público e o privado 

não deveriam mais ser esferas excludentes, 

contraditórias, mas complementares.  

Para Ascensão (2001), a divisão 

direito público e privado não significa 

contradição: 
 

O Direito privado não pode ser considerado o 
direito dos egoísmos individuais, como o 
Direito público não pode ser considerado o 
direito das relações de dominação. São ambos 
indispensáveis e entre si complementares. O 
progresso não está na absorção de um pelo 
outro, mas na sua coordenação em fórmulas 
sucessivamente mais perfeitas. (ASCENSÃO, 
2001, p. 627)  

 

Observa-se que o reconhecimento da 

insuficiência da divisão público-privado tem 

como base o fato de que, na verdade, há uma 

interação firme e constante entre esses dois 

termos, de forma a impedir que sejam postos 

em compartimentos estanques (MANCUSO, 

1994, p. 39). 

A divisão do Direito Positivo em 

dois grandes ramos não se faz em termos de 

exclusividade, mas sim de preponderância. 

Por exemplo, o Direito Civil integra o Direito 

Privado, pois possui preponderantemente 

normas de natureza privada, não obstante nele 

existam normas de ordem pública, como as de 

direito de família e sucessões (MANCUSO, 

1997). 

Não se está a negar a insuficiência da 

dicotomia, mas a colocar em cheque a sua 

superação, aqui entendida como a criação e a 

adesão do sistema jurídico a uma teoria que 

discipline um terceiro ramo do Direito e que 

desenvolva um regime jurídico próprio a bens 

que não se enquadram perfeitamente nessa 

summa divisio. 

Para a proteção de um bem no atual 

sistema jurídico, faz-se necessária a 

"personificação" do seu titular. É por isso que 

a ordem jurídica passa a enxergar o meio 

ambiente e outros valores supraindividuais 

como bens cuja titularidade - pelo menos para 

fins de preservação - deve ser individualizada 

em alguma entidade: seja o Estado (União, 

Estados, Municípios, Ministério Público, 

Defensorias Públicas) ou um ente privado 

(associação ou cidadão isolado) (BENJAMIN, 

2014, p. 2). 

Dessa maneira, mesmo que 

pertinentes em grande parte as críticas e 
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objeções à divisão morfológica do Direito, ela 

pode ser aceitável sob os aspectos técnico e 

didático, pois ainda o sistema legal não aderiu 

a nenhuma proposta prática de superação da 

dicotomia, em especial com o 

desenvolvimento de um regime jurídico 

próprio para os bens que não se enquadram 

perfeitamente nessa díade. Além disso, deve-

se compreender, por outro lado, o interesse da 

especialização do Direito para a iniciação do 

seu estudo, uma vez que “às finalidades 

sociais particulares de cada disciplina jurídica 

correspondem particularidades técnicas” e que 

“a insegurança da doutrina não impede que se 

reconheça a diferenciação na prática” 

(GOMES, 1979, p. 22-23). 

O que se pretendeu evidenciar é que 

o foco da discussão deste tópico não é a exata 

delimitação das esferas do público e do 

privado, no seu sentido teórico, mas a 

importância do tema na concretização de 

direitos relativos ao meio ambiente.  

 

A TITULARIDADE PÚBLICA DOS 

RECURSOS NATURAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 e a 

Lei 6.938/819 dispuseram que o meio 

ambiente é bem público de uso comum do 

povo. Bens de uso comum do povo “são os 
                                                 
9  O art. 2º da Lei 6.938/81 estabelece que um dos 

princípios da Política Nacional do Meio Ambiente 
é: “I – Ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo”. 

bens necessários ou úteis à existência de todos 

os seres vivos, que não podem ou não devem 

ser submetidos à fruição privativa de 

ninguém” (JUSTEN FILLHO, 2006, p. 722). 

Se as duas normas mais importantes 

para o Direito Ambiental enquadraram a 

natureza como sendo “bem público”, em 

razão da sua essencialidade aos seres vivos, 

qual o sentido pretenderam atribuir à palavra 

público? 

A publicização do privado foi a 

alternativa vislumbrada para tentar superar a 

crise social e a ecológica, cada vez mais 

crescentes, frutos do vigente sistema 

econômico. O Estado passou a assumir mais 

tarefas, deixando de ser mero guardião da 

legalidade e intervindo na economia (SOUZA 

FILHO, 2008, p. 65). 

O atual sistema jurídico, apesar de 

alguns avanços, limita-se ainda à dicotomia 

público/privado. Nenhum bem ou pessoa 

pode ser, ao mesmo tempo, público e privado, 

ao passo que o que for coletivo deve 

necessariamente ser público ou estatal. Isto 

porque o sistema somente admite como 

únicas instâncias o Estado e o cidadão. O que 

for concernente aos cidadãos, não concerne a 

cada cidadão, mas ao Estado. A dogmática 

jurídica não admite titularidade de direito sem 

sujeito de direitos, estes necessariamente 

públicos ou privados. Os sujeitos coletivos 

ainda não são sujeitos de direito na concepção 

clássica, uma vez que lhes falta um regime 

jurídico específico. Os direitos coletivos, na 
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verdade, são direitos sem sujeito. Romper a 

dicotomia significa quebrar a unidade e a 

lógica do sistema, por isso a dificuldade da 

sua superação (SOUZA FILHO, 2008).  

A titularidade pública da natureza 

pode ser explicada como um movimento 

contrário ao conceito retrógrado de ambiente 

como res nullius ou como patrimônio privado. 

Destarte, enquadrados como bens 

públicos, a doutrina ainda diverge se os bens 

ambientais pertencem ao Estado ou ao Povo. 

Ao adjetivo público podem ser 

atribuídas várias conotações: ora pode ser 

analisado sob a ótica do Estado, significando 

que o bem pertence a ele (pessoa jurídica), ora 

sob a ótica do administrado, como 

destinatário do bem. No primeiro sentido, há 

uma relação de propriedade entre o sujeito e o 

bem; no segundo sentido essa relação é 

difusa, é espalhada por toda a sociedade, ou 

seja, ao invés de conteúdo de direito real, tem 

um conteúdo finalístico (BENJAMIN, 1993). 

Existe certa tendência – diga-se de 

passagem equivocada – a se enxergar o bem 

ambiental como pertencente a uma das 

pessoas jurídicas de Direito Público Interno. 

O bem ambiental é público não pelo seu 

caráter subjetivo, mas porque o titular do 

meio ambiente é toda uma coletividade. A sua 

utilização é pública, pois todos têm o direito a 

usá-lo, uma vez que é imperativa a aplicação 

do princípio da não-exclusão de seus 

beneficiários (caráter objetivo) (BENJAMIN, 

1993). 

Franco (1990, p. 8), ao conceituar 

meio ambiente afirma, que “in altre parole 

non necessariamente deve individuarsi 

nell´ente pubblico il titolare del bene-

ambiente, considerato nella sua compósita 

natura”10.  

O meio ambiente, como macrobem, é 

bem público, não por pertencer ao Estado, 

mas porque é “direito difuso” e porque é 

incapaz de apropriação exclusivista, uma vez 

que é destinado à satisfação de todos.  

Diferente das faculdades que a 

propriedade atribui ao seu titular, a 

coletividade somente tem a faculdade de usá-

lo e, ainda assim, desde que seja assegurado 

às próximas gerações as mesmas condições 

que as presentes desfrutam (FIORILLO, 

2011, p. 183). 

Como visto em tópico anterior, o 

meio ambiente, como macrobem, foi 

consagrado pela Constituição Federal de 1988 

como sempre bem de uso comum do povo. Já 

fragmentado, como microbem, pode ser tanto 

bem público quanto privado. 

A determinação constitucional de 

uma dominialidade estatal para certos 

elementos que compõem o meio ambiente não 

afeta o seu raciocínio, pois o bem ambiental – 

como qualidade ambiental e como macrobem 

– não se confunde com seu suporte material, 

seja ele o mar, um lago, um rio, um sítio 

histórico etc. Dizer-se que o meio ambiente é 
                                                 
10  Em outras palavras, não deve necessariamente se 

individualizar no ente público o titular do bem 
ambiental, considerado na sua natureza composta. 
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um bem público de uso comum não implica 

desconhecer que os elementos que o 

compõem, quando perquiridos isoladamente, 

se filiam a regimes jurídicos múltiplos, ora 

como – na acepção do Código Civil – bens de 

propriedade pública (bens públicos em 

sentido subjetivo como, p. ex., os elencados 

no art. 20, da CF), ora como bens privados de 

interesse público, ora como meros bens 

privados (BENJAMIN, 1993). 

Assim, os elementos que compõem o 

meio ambiente, enquanto com ele 

relacionados, permanecem com a mesma 

natureza de uso comum ou difuso que o 

caracteriza. Dessa forma, um prédio tombado 

ou uma floresta preservada são bens públicos 

de uso comum do povo, mesmo que para 

outros fins sejam regidos pelo regime próprio 

dos bens privados (BENJAMIN, 1993, p. 70). 

Isso significa que o titular de um bem 

ambiental, como as águas, seja pessoa pública 

ou particular, não pode dispor da qualidade do 

bem ambiental, pois não integra a sua 

disponibilidade, haja vista que, mesmo 

fragmentadas, as águas permanecem sendo 

bens de uso comum do povo (SILVA, 2011). 

Quando se afirma que todos têm direito 

a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, a palavra direito está sendo 

utilizada no sentido preciso de ser seu titular. 

Isto quer dizer que, mesmo sendo um direito 

difuso, de titularidade difusa, existe um titular 

individual, mas com particularidades, pois 

não pode ser transferida, alienada ou integrar 

seu patrimônio individual. Assim, o bem 

ambiental, como bem individualizado, integra 

um patrimônio público ou particular, mas 

existe sobre ele uma titularidade difusa que 

altera a sua essência (SOUZA FILHO, 2008). 

Encontram-se na doutrina posições 

divergentes da adotada e apresentada até este 

momento. Diversos autores compreendem os 

bens ambientais não como públicos, mas 

como bens difusos, já que a sua tutela não se 

restringe ao Estado, mas sim a toda a 

sociedade (MORATO, 2002, p. 15). 

Segundo Fiorillo (2011) a 

Constituição Federal de 1988 instituiu o meio 

ambiente como bem jurídico de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

superando o paradigma dicotômico bens 

públicos/privados e criando um terceiro 

gênero de bem jurídico. 

O autor afirma que a dicotomia 

público/privado, estabelecida pelo Código 

Civil de 1916 e reproduzida pelo Código de 

2002, não foi recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988, uma vez que foi introduzida 

no ordenamento jurídico brasileiro uma nova 

categoria de bens e direitos, os difusos, 

previstos no art. 129, III da Constituição 

Cidadã e, posteriormente, estruturados pela 

Lei 8.078/90 (FIORILLO, 2011). 

José Afonso da Silva entende que os 

bens ambientais não são bens públicos, nem 

particulares, mas “bens de interesse público, 

dotados de um regime jurídico especial, 

enquanto essenciais à sadia qualidade de vida 
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e vinculados, assim, a um fim de interesse 

coletivo”. Tal categoria de bens leva em 

consideração a consecução de uma finalidade 

pública, na qual se inserem tanto os bens 

pertencentes a entidades públicas, como bens 

de titularidade dos sujeitos privados. Ficam 

eles subordinados a um peculiar regime 

quanto ao seu uso e sua disponibilidade e, 

também, a um particular regime de polícia, de 

intervenção e de tutela pública. Essa 

disciplina pública dos bens privados 

condiciona a atividade e os negócios a eles 

relativos, com dois objetivos: controlar-lhes a 

circulação jurídica ou controlar-lhes o uso, de 

onde surgem as duas categorias de bens 

privados de interesses; os de circulação 

controlada e os de uso controlado p. 56, 85). 

Mukai afirma que, embora a 

Constituição tenha considerado o meio 

ambiente como um bem de uso comum do 

povo, ela não o declarou como sendo bem 

público. Para o autor, existe diferença entre 

público e difuso, mas que dada a inexpressiva 

participação da sociedade civil, virou hábito 

depositar no Estado a expectativa de solução 

de todos os problemas (1994, p. 55). Verifica-

se que a divergência da doutrina, em linhas 

gerais, é apenas quanto à designação – 

público ou difuso −, enquanto deveriam 

conciliar as duas categorias.  

O termo difuso é posterior à Lei 

6.938/1981 e à Constituição Federal de 1988, 

aparecendo pela primeira vez no Código de 

Defesa do Consumidor em 1990. 

O que acontece é que alguns autores, ao 

admitirem a existência de um terceiro gênero 

de bem − o difuso −, estão a afirmar a 

superação da clássica dicotomia, o que, 

segundo o olhar desta tese, parece 

equivocado. Não que se esteja negando a 

insuficiência da dicotomia para disciplinar os 

direitos coletivos; pelo contrário, a crítica à 

dicotomia aparece ao longo do texto. Todavia, 

o que se observa é que o sistema legal ainda 

continua dependente da dicotomia tradicional, 

pois não criou um regime jurídico próprio 

para os bens coletivos. Por esse motivo, não 

fora superada.  

Assim, numa interpretação teleológica 

do microssistema jurídico-ambiental, como 

esboçado em tópico anterior, os bens da 

natureza, na sua universalidade, não seriam 

propriedade pública ou privada, mas de 

interesses difusos. Já a natureza, fragmentada, 

caracteriza-se como bem público ou privado, 

com limitações, sempre com foco no bem 

comum. 

A dominialidade das coisas identifica 

um regime jurídico de uma coisa. Este regime 

pode derivar de uma disposição legal ou 

constitucional, a que Moniz chama de 

domínio público formal ou por determinação 

da lei. A qualificação de um bem como de 

domínio pelo legislador ordinário ou 

constituinte não está inteiramente livre. 

Efetivamente, depende de critérios de 

oportunidade e conveniência política em 

determinada conjuntura, mas também 
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depende de ser pautada em determinados 

topoi. Esses topoi seriam diretrizes jurídicas 

especialmente conectadas a uma ideia de 

exercício pelos bens de uma função 

(predominantemente) pública (MONIZ, 

2006). 

A definição entendida como a mais 

adequada para domínio público é a de Bielsa. 

Compreende-se por domínio público o 

conjunto de bens destinados ao uso direto da 

coletividade (relativos a um ente 

administrativo) e ao uso público dos 

administrados, não sendo suscetíveis de 

apropriação privada. Essa definição é 

contrária à tese do domínio público como 

propriedade do Estado. No seu conceito de 

domínio público, os bens não são atribuídos 

ao Estado, mas ao povo que é representado 

pelo Estado (BIELSA, 1939).  

As faculdades que o titular exerce 

sobre bens de sua propriedade não são da 

mesma forma exercidas pelo titular ou usuário 

dos bens de domínio público. A tomar como 

exemplo as águas, o poder de usar e fruir do 

titular pode sofrer limitações em respeito aos 

usos múltiplos e prioritários. Por esse motivo, 

optou-se por manter a expressão “domínio 

público”, contida na Lei 9.433/97.  

Alguns dos autores que rejeitam a 

ideia de domínio público como propriedade 

acreditam que ele mais se assemelha a um 

poder de soberania, exercido sobre todos os 

bens de interesse público, sob a forma de 

domínio eminente.  

Não obstante as críticas ao domínio 

público como soberania, esta é a teoria 

dominante e a mais adequada às suas funções. 

Proudhon (1843), já em 1843, comparava o 

domínio público pelo Estado ao exercício de 

uma posse de proteção do uso público 

(possessoire de protection). 

Para o autor, domínio de soberania 

consiste no poder soberano estabelecido para 

governar o estado; já domínio público 

consiste no poder responsável pela regulação 

e gestão dos bens, que por lei servem ao uso 

de todos, e cuja propriedade não pertence a 

ninguém. Portanto, segundo o autor, o 

domínio de soberania é mais amplo que o 

domínio público, quanto ao objeto, pois 

enquanto este só se aplica ao conjunto de bens 

determinados, aquele atinge a generalidade 

das pessoas e das coisas (PROUDHON, 

1843). 

Portanto, como também assevera 

Silva (2002, p. 73), a dominialidade pública 

atribuída aos recursos naturais não se refere a 

um direito real, mas a um poder eminente do 

Estado, derivado do princípio da soberania. 

Mas que também não se pode esquecer que, 

não obstante a titularidade pública atribuída 

aos recursos naturais pelo sistema, os bens 

ambientais se revestem de um interesse que 

vai muito além da tradicional dicotomia 

público e privado.   
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O INTERESSE DIFUSO COMO UM 

SOBREDIREITO AOS RECURSOS 

NATURAIS 

 

O indivíduo contemporâneo vive 

uma crise: o mundo está fora de controle pela 

ausência de valores e da convivência em 

comunidade. É a era do vazio 

(LIPOVETSKY, 2005). 

Por isso a necessidade de se restaurar 

a relação entre o indivíduo e a coletividade, 

no sentido de que as convicções pessoais 

devam se encaixar de algum modo nos ideais 

básicos da comunidade (LORENZETTI, 

1998, p. 232). 

O liberalismo tenta solucionar esse 

problema ao afirmar que a soma das ações dos 

indivíduos, que visam o seu interesse pessoal, 

provoca um efeito de conjunto benéfico para a 

comunidade. Entretanto, essa ideia não é 

suficiente, tampouco realista no mundo atual. 

Mister é a presença de valores coletivos. 

Desde o direito romano, o direito 

positivo foi baseado nos conflitos de ordem 

individual. Tendo em vista o abuso do poder 

do Estado e os ideais da Revolução Francesa, 

essa tradição foi se acentuando, originando 

sérios problemas sociais e agravando os já 

existentes. Após a Segunda Guerra Mundial, 

uma corrente de pensadores foi ganhando 

corpo e disseminando o diagnóstico de que os 

grandes problemas sociais não conseguiriam 

ser resolvidos mediante a proteção de direitos 

individuais, baseados no binômio 

público/privado. 

O Estado, por uma série de motivos, 

foi se enfraquecendo, com destaque para o 

surgimento do que Montesquieu (2002) 

chamou de “corpos intermediários”, como os 

feudos, a Igreja e as grandes corporações.  

Com o passar do tempo, a Igreja foi 

perdendo o poder político, os feudos 

desaparecendo devido à forte migração da 

população para a zona urbana e as grandes 

corporações, após as revoluções comerciais e 

industriais, foram perdendo espaço para as 

multinacionais. 

Os princípios de direitos individuais 

e a dicotomia público/privado não 

conseguiram resolver problemas não 

individuais.  

Para a Revolução Francesa, nenhum 

poder deveria existir entre o Estado e o 

cidadão. Ou esse poder era oriundo do Estado, 

que garante a realização dos direitos 

individuais, ou do indivíduo, que, garantido 

pelo Estado, exercia seus direitos individuais. 

O rompimento total dessa dicotomia quebraria 

a lógica do sistema capitalista, por isso, até 

hoje, apesar do reconhecimento de sua 

insuficiência, a dicotomia não conseguiu ser 

superada. 

A busca pela proteção de direitos 

reconhecidamente não individuais emerge 

com força no contexto da Terceira Revolução 

Industrial, também conhecida como Técnico-

Científica Informacional, que teve como mola 
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propulsora o desenvolvimento acelerado da 

tecnologia.  

A tecnologia foi a grande 

responsável por essa revolução, pois 

possibilitou a produção em larga escala, o que 

se chamou de produção em massa. Esse 

fenômeno aumentou consideravelmente o 

nível de complexidade da vida humana, 

transformando o indivíduo de cidadão em 

consumidor. A redução de todas as atividades 

humanas a objetos de consumo fez com que 

se passasse a exigir do Estado uma proteção 

coletiva a novas categorias de direitos – os 

coletivos, os difusos e os individuais 

homogêneos – e também novas formas de 

tutela.  

Em 1981, veio a ser editada a Lei n. 

6.938 que, mesmo não mencionando 

expressamente o nomen juris, representou um 

grande impulso na tutela dos direitos 

metaindividuais. Na sequência, em 1985, foi 

editada a Lei n. 7.347, que, ao instituir a ação 

civil pública, ampliou o campo de ação em 

relação à ação popular e veio a colocar à 

disposição um aparato processual toda vez 

que houvesse lesão ou ameaça de lesão ao 

meio ambiente, ao consumidor, aos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico.  

Em 1988, o constituinte, sem 

também mencionar expressamente os direitos 

difusos e coletivos, admitiu a sua tutela, em 

especial criando um capítulo específico para 

proteção do bem ambiental. Ao afirmar que o 

meio ambiente é bem de uso comum do povo, 

o constituinte não pretendeu inseri-lo na 

categoria de bens públicos; na verdade, 

referia-se a um bem de direito difuso.  

Ao estabelecer o meio ambiente como 

bem de uso comum do povo, está a afirmar 

que esse bem está disponível para o uso de 

todos, indistintamente, vinculado a um 

interesse que ultrapassa o indivíduo. Assim, o 

constituinte estabeleceu a indivisibilidade do 

bem. Os titulares do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado são 

indeterminados, já que “todos” é um pronome 

indefinido. Com a ausência de qualquer 

referência a vínculos preexistentes, fica 

autorizada a conclusão de que a circunstância 

de fato entre os sujeitos de direito é o fato de 

serem humanos (PIVA, 2000). 

Dessa maneira, para o Direito, todos 

os bens materialmente considerados, como a 

natureza fragmentada, serão públicos ou 

privados. Os ambientais, porém, 

independentemente de serem públicos ou 

privados, revestem-se de um interesse, que 

vem sendo chamado neste artigo de 

socioambiental, que os faz ter um caráter 

diferente. Trata-se na verdade de um 

sobredireito da coletividade, tendo em vista o 

interesse público ou difuso neles existentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1988, de 

maneira paradigmática, reconheceu 
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expressamente o meio ambiente como bem 

jurídico autônomo, erigindo-o à categoria de 

um daqueles valores ideais da ordem social da 

coletividade.  

A dicotomia público e privado é 

insuficiente para explicar os novos fenômenos 

jurídicos, como a proteção ambiental, mas 

ainda não foi superada, superação esta 

entendida como a criação e a adesão do 

sistema jurídico a uma teoria que discipline 

um terceiro ramo do Direito e que desenvolva 

um regime jurídico próprio a bens que não se 

enquadram perfeitamente nessa summa 

divisio. 

O meio ambiente, como macrobem, 

foi consagrado pela Constituição Federal de 

1988 como bem de uso comum do povo e de 

interesse difuso, porque é incapaz de 

apropriação exclusivista, uma vez que é 

destinado à satisfação de todos. Já 

fragmentado, como microbem, pode ser tanto 

bem público quanto privado. Dessa forma, o 

bem ambiental, como bem individualizado, 

integra um patrimônio público ou particular, 

mas existe sobre ele uma titularidade difusa 

que altera a sua essência.  

A Constituição, ao utilizar o termo 

pertencer, não pretendeu tornar os recursos 

hídricos bens públicos de direito pessoal ou 

real no sentido das leis civis. Esses bens 

pertencem à União ou aos Estados-membros 

no sentido de que são por eles administrados, 

com foco no interesse coletivo. 

Compreende-se por domínio público 

o conjunto de bens destinados ao uso direto 

da coletividade (relativos a um ente 

administrativo) e ao uso público dos 

administrados, não sendo suscetíveis de 

apropriação privada, inexistindo, portanto, 

direito de propriedade da Administração sobre 

bens de domínio público, mas apenas um 

direito de guarda e supervisão. Assim, a 

dominialidade pública atribuída aos recursos 

hídricos não se refere a um direito real, mas a 

um poder eminente do Estado, derivado do 

princípio da soberania. 

Os princípios de direitos individuais 

e a dicotomia público/privado não 

conseguiram resolver problemas não 

individuais. Por esse motivo, é preciso 

restaurar uma continuidade entre a 

perspectiva pessoal e o coletivo, no sentido de 

que as convicções pessoais devam se encaixar 

de algum modo nos ideais básicos da 

comunidade.  
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Resumo 
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional disciplinou, por meio da Portaria 33/2018, regras 
importantes para o ajuizamento de execuções fiscais impondo aos Procuradores o exercício do 
controle de legalidade do crédito tributário. Além de tornar mais criteriosa a conferência da certeza, 
exigibilidade e liquidez do crédito tributário, também disciplinou acerca do pedido de revisão de 
dívida inscrita que poderá ser oposto pelo contribuinte através do sistema eletrônico da 
Procuradoria visando a reanálise do débito e estabelece critérios para oferta antecipada de bens e 
direitos à penhora. Com essas medidas previstas na Portaria 33 o processo judicial de cobrança de 
tributos tende a ser mais célere e seletivo. 
 
Palavras-chave: Execução Fiscal. Efetividade. Normas. Portaria. 
 
Abstract 
The Attorney General of the National Treasury disciplined, by means of Ordinance 33/2018, 
important rules for the filing of fiscal foreclosures by imposing upon the Prosecutors the exercise of 
control of the legality of the tax credit. In addition to making the verification of the certainty, 
enforceability and liquidity of the tax credit more rigorous, it also disciplined the application for 
review of registered debt that may be opposed by the taxpayer through the electronic system of the 
Attorney General's Office for the purpose of reanalysis of the debt and establishes criteria for early 
offer of assets and rights to attachment. With these measures foreseen in Ordinance 33 the judicial 
process of collection of taxes tends to be faster and selective. 
 
Keywords: Fiscal Execution. Effectiveness. Standards. Ordinance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido acerca da 

efetividade do processo judicial, a celeridade, 

a boa-fé das partes entre outros princípios 

aplicáveis ao processo, sempre visando a 

satisfação da obrigação por aquele que 

efetivamente seja o devedor a cumprir tal 

prestação. 

No viés constitucional, a Emenda 

Constitucional 45/2004 incluiu entre o rol de 

direitos fundamentais do artigo 5º o inciso 

LXXVIII a razoável duração do processo, 

dispondo que: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação”. 

O Código de Processo Civil 

instituído pela Lei 13.105 de 16 de março de 

2015, que entrou em vigor após 1 ano da data 

da sua publicação, no seu capítulo I que 

disciplina acerca das normas fundamentais do 

processo civil, determina que as partes têm 

direito de obter, em prazo razoável, a solução 

do caso, e que para isso se efetivar também 

caberá às partes cooperar para tal feito, agindo 

sempre de boa-fé2. 

                                                           
2 Vide artigos 4º, 5º e 6º do CPC:  
Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa. 
Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do 
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 
Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva. 

A ideia de “razoável duração do 

processo” tem uma noção diferente ao se 

analisar separadamente sob a ótica do Estado 

e a ótica do Contribuinte. É o que afirma 

Marins  (2009, p.61: 

 
Existem outras diferenças jurídicas que ampliam 
as assimetrias entre a realidade do Estado, 
enquanto sujeito de direitos no processo, e a 
realidade do contribuinte, sobretudo do 
contribuinte pessoa jurídica: o contribuinte 
necessita de certidões negativas para o 
desenvolvimento regular de suas atividades, a 
Fazenda Pública não; o contribuinte está sujeito 
à penhora de bens móveis e imóveis, a Fazenda 
Pública não; o contribuinte está sujeito à 
‘penhora on line’ de recursos líquidos em conta 
corrente, a Fazenda Pública não; o contribuinte 
recebe seus créditos, determinados 
judicialmente, somente através de precatórios, 
no prazo de dez anos, a Fazenda Pública não; o 
contribuinte está sujeito à insolvência ou à 
falência, a Fazenda Pública não. Semelhante rol, 
meramente exemplificativo, torna evidentes as 
diferenças de situação jurídica – e de riscos 
inerentes à condição de contribuinte – que 
indicam que o princípio da duração razoável do 
processo não pode ser singelamente aplicado 
sempre em benefício da Fazenda Pública. 

 

Diante disso, a meta que se tem é que 

todos os atos tendentes a confirmar esses 

princípios processuais garantindo a 

efetividade dos direitos fazendários e dos 

contribuintes devem ser praticados. 

Nessa toada, a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional editou a Portaria nº. 33, de 

8 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre 

diversos temas, quais sejam: regulamenta os 

artigos 20-B3 e 20-C4 da Lei 10.522/2002 que 

                                                           
3 Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, 
o devedor será notificado para, em até cinco dias, 
efetuar o pagamento do valor atualizado 
monetariamente, acrescido de juros, multa e demais 
encargos nela indicados. 
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dispõe sobre o cadastro informativo dos 

créditos não quitados de órgãos e entidades 

federais; disciplina procedimentos para o 

encaminhamento de débitos para inscrição em 

dívida ativa; estabelece critérios para pedido 

de revisão de dívida inscrita; estabelece 

critérios para oferta antecipada de bens e 

direitos à penhora; e, por fim, estabelece 

critérios para o ajuizamento seletivo de 

execuções fiscais. 

São regras estipuladas pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para 

evitar o acúmulo de execuções fiscais no 

Poder Judiciário que não possuem efetividade 

no recebimento do crédito fazendário, 

especialmente nas hipóteses de contribuintes 

que já encerraram suas atividades, mesmo que 

de maneira irregular, e não há bens suficientes 

ao cumprimento da obrigação. 

Outra hipótese, conforme se passará 

a demonstrar, são casos em que as execuções 

fiscais são ajuizadas sem observar os 

requisitos legais para sua proposição que 

estão previstos, notadamente, no Código 

Tributário Nacional, artigos 201 a 204, e na 

Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), 

artigos 2º e 6º. Para evitar a inobservância 

dessas regras, a Portaria 33 da PGFN impõe 

ao Procurador a realização do “controle de 

                                                                                          
4 Art. 20-C.  A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional poderá condicionar o ajuizamento de 
execuções fiscais à verificação de indícios de bens, 
direitos ou atividade econômica dos devedores ou 
corresponsáveis, desde que úteis à satisfação integral 
ou parcial dos débitos a serem executados. 

legalidade” para a conferência destes 

requisitos legais. 

Para fins do presente estudo, serão 

analisados cada um dos capítulos da Portaria 

33 da PGFN apontando as considerações 

necessárias. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DO 

CONTROLE DE LEGALIDADE DOS 

CRÉDITOS DA UNIÃO E DO 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

EM DÍVIDA ATIVA 

 

O capítulo I da Portaria 33/2018 

da PGFN, define regras para a própria 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

realizar um controle efetivo de legalidade do 

débito tributário antes da inscrição em dívida 

ativa e consequente ajuizamento da execução 

fiscal. 

A partir de outubro/2018, caberá à 

Procuradoria atender a requisitos mais 

rigorosos para fins de ajuizamento de 

execuções fiscais de créditos tributários 

inscritos em dívida ativa. 

Nos termos do artigo 3º da Lei de 

Execuções Fiscais, a dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez, de modo que a sua 

desconstituição deverá ser alegada e provada 

pelo devedor no bojo da execução fiscal por 

meio das medidas processuais que lhe são 

garantidas, como a exceção de pré-
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executividade e os embargos à execução 

fiscal. 

Note-se que o artigo 3º da Lei de 

Execuções Fiscais menciona que estarão 

devidamente preenchidos com os requisitos 

da certeza e liquidez a dívida ativa 

“regularmente” inscrita. 

A elaboração da certidão de dívida 

ativa é ato que compete, exclusivamente, à 

Administração Tributária, não existindo 

qualquer interferência do contribuinte nesse 

ato. Ou seja, a constituição da dívida ativa é 

ato unilateral do Fisco credor que, por 

previsão legal, goza da certeza e liquidez. 

A respeito da certidão de dívida 

ativa, pontua James Marins: 

 
De plano, note-se que esse título não se origina 
em sentença condenatória – não existe execução 
de caráter tributário fundada em título judicial – 
e ao contrário de outros títulos executivos 
extrajudiciais eu se formam ou bilateralmente 
ou por iniciativa do devedor (como os contratos 
ou os títulos de crédito), a formação da Certidão 
de Dívida Ativa (CDA) dá-se através de 
iniciativa exclusiva da Fazenda Pública, que é 
credora. Ao contrário dos outros títulos 
executivos onde se manifesta a vontade do 
devedor (títulos extrajudiciais civis ou 
comerciais), a Certidão de Dívida Ativa é 
manifestação da autotutela do Estado em 
matéria exordial. (MARINS, 2012, p. 753). 

 

Aliada a tais observações é de se 

analisar a expressão “regularmente” inscrita 

prevista na Lei de Execuções Fiscais. Tal 

expressão impõe ao Fisco que tome todas as 

cautelas para seus requisitos sejam atendidos, 

como a menção correta do devedor e, sendo o 

caso, daqueles a quem a lei atribuir 

responsabilidade, a quantia devida e a 

maneira de calcular os juros de mora 

acrescidos, a origem e natureza do crédito, a 

data da inscrição, o número do processo 

administrativo caso o contribuinte tenha 

protocolada sua defesa administrativa, 

inclusive em grau recursal. 

Esses são, portanto, os requisitos a 

serem observados e confirmados pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no 

que diz respeito a análise e confirmação dos 

critérios de certeza, liquidez e exigibilidade 

para somente após isso a execução fiscal ser 

ajuizada. 

De acordo com as normativas da 

Portaria 33 da PGFN, após a finalização do 

processo administrativo, o órgão de origem 

deverá encaminhar para a PGFN 

descentralizada realizar o controle de 

legalidade e tomar as providências cabíveis o 

que deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias 

após o trânsito em julgado na via 

administrativa. 

Conforme diretrizes da Portaria 33 

da PGFN não serão inscritos em dívida ativa 

os seguintes créditos: 

 

a) Incisos I a X do art. 18 da Lei 

10.522/2002, que elencam tributos 

declarados inconstitucionais ou cuja 

cobrança foi afastada pelo Judiciário. 

b) Matérias decididas pelo STF, STJ, 

TST, TSE seja em controle 

concentrado ou difuso de 
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constitucionalidade – com Resolução 

do Senado Federal. 

c) Quando exista Súmula ou Parecer do 

Advogado-Geral da União ou Súmula 

do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais. 

d) Quando exista Nota ou Parecer 

vigente e aprovado pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional. 

e) Julgamentos do STF, STJ, TST, em 

casos de repercussão geral ou recurso 

repetitivo. 

Para esta última hipótese, a Portaria 

ressalta que para que a PGFN deixe de 

apresentar contestação e/ou recurso é 

necessário que o tema esteja incluído na lista 

de dispensa da PGFN. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E DA 

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL 

 

Disciplina a Portaria objeto do 

presente estudo que com a efetiva inscrição 

do débito em dívida ativa, o devedor será 

notificado, via eletrônica no e-CAC (Centro 

Virtual de Atendimento ao Contribuinte) que 

é o portal de serviços que permite a 

comunicação via internet entre o contribuinte 

e a Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) ou via correspondência enviada no 

endereço, para que o contribuinte adote as 

seguintes providências: 

a) Em 5 (cinco) dias pagar ou parcelar o 

débito, ou 

b) Em 30 (trinta) dias ofertar 

antecipadamente garantia em execução fiscal, 

ou 

c) Apresentar Pedido de Revisão de 

Dívida Inscrita (PRDI). 

Se o devedor não adotar nenhuma 

dessas medidas, a PGFN tem 17 (dezessete) 

providências a tomar, dentre elas destacam-se 

as seguintes: 

a) Encaminhar a Certidão de Dívida 

Ativa - CDA para protesto extrajudicial; 

b) Comunicar a inscrição em dívida ativa 

aos órgãos que operam bancos de dados e 

cadastros de consumidores; 

c) Averbar a Certidão de Dívida Ativa - 

CDA nos órgãos de registro de bens e direitos 

sujeitos a arresto ou penhora para fins de 

averbação pré-executória; 

d) Utilizar os serviços de instituições 

financeiras públicas para a realização de atos 

viabilizem a satisfação amigável de débitos 

inscritos; 

e) Encaminhamento para a Receita 

Federal e órgãos da Administração Pública 

para impedir participação em licitações, 

informar a existência dos débitos para 

Concessionárias e Permissionárias; 

f) Encaminhamento para os bancos 

públicos para não liberação de créditos 

oriundos de recursos públicos, repasses e 

financiamentos. 
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Observa-se que, no caso de inércia 

do contribuinte ao ser notificado para 

pagamento de um determinado tributo federal, 

a Procuradoria responsável pela cobrança de 

tal exação adotará as medidas previstas pela 

Portaria 33/2018, as quais importam em 

meios indiretos de cobrança, pois impõem 

restrições ao contribuinte ao, por exemplo, 

registrá-lo em cadastros de inadimplentes, 

protestar extrajudicialmente do débito, 

impedir o acesso à créditos, etc. 

Importante destacar que são medidas 

administrativas ao alcance do Fisco visando a 

satisfação do seu crédito antes mesmo do 

ajuizamento da execução fiscal. Portanto, não 

se está tratando de uma fase judicial, ao 

contrário, com isso a Procuradoria visa 

induzir o contribuinte ao pagamento do débito 

evitando que a execução fiscal seja proposta. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

OFERTA ANTECIPADA DE GARANTIA 

EM EXECUÇÃO FISCAL 

 

Prosseguindo com a análise da 

Portaria 33 da PGFN, após a cobrança do 

débito ainda na via administrativa por meio da 

intimação do contribuinte para regularizar sua 

situação, a normativa prevê e regulamenta a 

hipótese de oferecimento antecipada de 

garantia em futura execução fiscal. 

Como dito acima, o devedor, após 

notificado da inscrição em dívida ativa, 

poderá antecipar a oferta de garantia a 

execução fiscal e, com isso, suspender as 

providencias que podem ser tomadas pela 

PGFN descritas no art. 7º e que foram 

mencionadas acima. 

Seguindo o raciocínio da legislação 

processual civil em vigor, a Portaria 

enumerou quais as garantias podem ser 

ofertadas pelo devedor bem como os 

documentos que servem como comprovação 

dessas garantias, as quais podem ser assim 

referidas: 

a) Depósito em dinheiro, devendo o 

contribuinte apresentar o respectivo 

comprovante de bancário do 

depósito; 

b) Apólice de seguro-garantia ou carta 

de fiança bancária os quais são 

comprovadas pelos documentos 

emitidos pela Instituição Financeira 

emissora de tais garantias; 

c) Quaisquer outros bens ou direitos 

sujeitos a registro público 

(observada a ordem do art. 11 da Lei 

de Execuções Fiscais5). 

 

a. Em se tratando de bem imóvel, 

o devedor deverá apresentar matrícula 

                                                           
5 Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à 
seguinte ordem: 
I - dinheiro; 
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, 
que tenham cotação em bolsa; 
III - pedras e metais preciosos; 
IV - imóveis; 
V - navios e aeronaves; 
VI - veículos; 
VII - móveis ou semoventes; e 
VIII - direitos e ações. 
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atualizada, último carnê do IPTU ou 

última declaração do ITR, laudo de 

avaliação oficial ou particular;  

b. Em se tratando de bem móvel 

(como veículos), os documentos 

necessários são o Certificados de 

Registro de Veículos - CRV e de 

Licenciamento de Veículos - CRVL e o 

comprovante de pagamento do IPVA;  

c. Demais bens e direitos serão 

comprovados por meio de certidões 

negativas e documento de avaliação do 

bem ou direito. 

A Portaria 33 da PGFN ainda 

permite que o bem indicado de devedor seja 

bem de propriedade de terceiro, mas nessa 

hipótese o terceiro deverá anuir 

expressamente com tal indicação, o que deve 

ser feito com a apresentação da carta de 

anuência deste, bem como é necessário o 

aceite pela PGFN. 

Ainda é possível ser indicado um 

bem que já seja objeto de penhora em outro 

processo, desde que o valor seja suficiente a 

garantir a totalidade da dívida e, nesse caso, a 

oferta antecipada deverá ser instruída com 

cópia da avaliação judicial, realizada há, no 

máximo, 1 (um) ano contado da data da 

oferta. 

Regulamenta e Portaria PGFN 

33/2018 que a Procuradoria responsável pelo 

débito analisará a oferta antecipada 

apresentada pelo devedor em 30 (trinta) dias 

contados a partir do 1º dia útil após o 

protocolo realizado pelo devedor no sistema 

do e-CAC da PGFN. É permitido que a PGFN 

solicite informações complementares sobre os 

bens ou direitos indicados pelo devedor 

visando esclarecer alguma dúvida que possa 

surgir. Nesse caso, o prazo de 30 (trinta) dias 

para a análise da indicação passa a contar no 

1º dia após a apresentação dessas informações 

complementares pelo devedor. 

Independentemente do cumprimento 

dos requisitos referente a apresentação 

antecipada dos bens ou direitos a garantia da 

execução fiscal pelo devedor, a Portaria 

permite que a PGFN recuse esta oferta 

antecipada. A Portaria indica as situações que 

tal recusa é possível, sendo elas: 

a) Os bens ou direitos forem inúteis ou 

inservíveis; 

b) Os bens forem de difícil alienação 

ou não tiverem valor comercial. 

a. Nessa hipótese, 

especificamente, a Portaria 

considera como de difícil 

alienação quando restarem 

frustradas 2 (duas) tentativas de 

alienação judicial no caso de 

bens já penhorados em execução 

fiscal, o que retira o caráter de 

subjetividade do que seria 

“difícil alienação”, que muitas 

vezes é um pretexto utilizado 

para se recusar bens oferecidos à 

penhora sem que haja efetiva 

prova da dificuldade. 
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c) Os bens e direitos não estiverem 

sujeitos à expropriação judicial; 

d) Os bens ou direitos forem objeto de 

constrição judicial em processo 

movido por credor privilegiado. 

Nesse ponto há uma importante 

observação a ser feita que está expressamente 

prevista na Portaria 33 da PGFN. Segundo a 

normativa, a aceitação da oferta antecipada 

pela Procuradoria não suspende a 

exigibilidade dos créditos inscritos em dívida 

ativa, mas viabiliza a emissão de certidão de 

regularidade fiscal. 

Isto significa que a partir do 

momento em que a Procuradoria aceita os 

bens ou direitos oferecidos à garantia 

antecipada da execução fiscal, o contribuinte 

já pode obter sua certidão positiva com efeitos 

de negativa, viabilizando suas relações 

comerciais, o que é fundamental para muitos 

contribuintes. 

Antes da entrada em vigor desta 

Portaria, os contribuintes que tinham seus 

débitos inscritos em dívida ativa, mas a 

Fazenda Pública ainda não havia ajuizado a 

execução fiscal, o contribuinte precisava 

manejar ação judicial para ofertar bem à 

garantia do débito. Como toda ação judicial, 

mesmo que com pedidos de tutela provisória 

ou pedidos liminares, dependendo da natureza 

da ação, dependida da apreciação jurisdicional 

com o deferimento do seu pedido e posterior 

ciência e cumprimento da medida pelo Fisco, 

para então obter a certidão de regularidade 

fiscal. 

Tais procedimentos não são 

automáticos, e muitas vezes o contribuinte 

não conseguia obter a tempo a certidão de 

regularidade fiscal perdendo possibilidade de 

transações comerciais, de participar de 

licitações, entre outras situações em que a 

referida certidão é exigida, causando graves 

transtornos à empresa ou contribuinte pessoa 

física. 

Esse novo procedimento adotado 

pela Portaria 33 certamente agilizará esses 

procedimentos, e evitará a adoção de medidas 

judiciais, desafogando o Poder Judiciário de 

casos que podem ser resolvidos 

administrativamente. 

Pois bem, aceita a oferta antecipada 

de garantia, a PGFN ajuizará a execução 

fiscal, no prazo máximo, de 30 (trinta) dias 

contados da data da aceitação, indicando, 

desde logo, a penhora o bem ou direito 

ofertado pelo devedor. 

Portanto, quando o Juiz receber a 

petição inicial da execução fiscal, ele já 

verificará que naquele caso o Executado já 

garantiu o débito objeto da ação. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DO 

PEDIDO DE REVISÃO DE DÍVIDA 

INSCRITA 

 

Conforme mencionado no item 3 do 

presente artigo (que tratou na análise do 
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Capítulo II da Portaria 33/2018) o 

contribuinte, ao ser notificado da inscrição em 

dívida ativa do débito tributário, poderá 

apresentar Pedido de Revisão de Dívida 

Inscrita. 

Tal Pedido refere-se a uma reanálise 

do débito a pedido do contribuinte em casos 

de pagamento, parcelamento, suspensão da 

exigibilidade, compensação, retificação de 

declaração, preenchimento de declaração com 

erro, vício formal na constituição do crédito, 

decadência, prescrição, extinção do débito, 

conforme hipóteses descritas no artigo 5º da 

Portaria 33 da PGFN. 

O Pedido de Revisão de Dívida 

Inscrita - PRDI pode ser feito a qualquer 

tempo pelo contribuinte, sendo que este deve 

ser acompanhado de todos os documentos 

comprobatórios do que se alega no Pedido. 

Desse modo, a prova do que se afirma no 

PRDI é do contribuinte. 

O PRDI será protocolado, 

exclusivamente, no e-CAC PGFN e será 

analisado em 30 (trinta) dias contados a partir 

do 1º dia útil após o protocolo. 

Muito semelhante a hipótese de 

oferta antecipada de bens ou direitos pelo 

contribuinte, nesse caso de protocolo do PRDI 

a Procuradoria responsável pela análise desse 

Pedido pode solicitar informações 

complementares ao contribuinte, hipótese em 

que o prazo de 30 (trinta) dias iniciará após a 

apresentação de tais informações. 

A Procuradoria indeferirá, 

sumariamente, os PRDIs protelatórios e que 

não atendam a exigências da Portaria 33 pelo 

contribuinte. 

Outro aspecto relevante é que caso o 

contribuinte ajuíze qualquer ação ou exceção 

cujo objeto seja idêntico ao do Pedido de 

Revisão de Dívida Inscrita, tal ato importará 

renúncia ao direito de revisão administrativa, 

de modo que este Pedido será arquivado sem 

apreciação pela Procuradoria, devendo 

prosseguir a ação ou a exceção como resposta 

única e final dos argumentos invocados pelo 

contribuinte. 

Tal previsão tem fundamento no 

princípio da segurança jurídica, pois não é 

possível que seja proferida uma decisão 

administrativa concomitante com uma decisão 

judicial sobre um mesmo objeto. Isso poderia 

gerar um conflito de decisões o que violaria a 

segurança jurídica para ambas as partes, 

contribuinte e Fisco. 

A PGFN responsável pela análise do 

PRDI poderá solicitar informações aos órgãos 

de origem, os quais deverão prestá-las em até 

60 (sessenta) dias. Se estas informações não 

forem prestadas, a PGFN local poderá 

determinar o cancelamento total ou parcial da 

inscrição, ou da execução fiscal (se esta já 

tiver sido ajuizada), ou requerer a suspensão 

do processo. Por isso, é importante a correta 

comunicação entre a Procuradoria responsável 

pela apreciação do PRDI e os demais órgãos 

que compõem a Administração Tributária. 
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O contribuinte que apresentou o 

PRDI poderá interpor recurso administrativo 

no prazo de 10 (dez) dias a partir da sua 

notificação da decisão que indeferir, total ou 

parcialmente, o Pedido. Este recurso, no 

entanto, não terá efeito suspensivo, o que 

permite a continuidade dos atos executórios 

pela Procuradoria. 

Por outro lado, acolhido o PRDI, 

total ou parcialmente, caberá à PGFN aplicar 

a revisão, constando no sistema a decisão tal 

como proferida. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

AVERBAÇÃO PRÉ-EXECUTÓRIA 

 

Por meio da Portaria 33/2018, a 

PGFN regulamentou a chamada “averbação 

pré-executória”, que é o ato pelo qual se anota 

nos órgãos de registros de bens e direitos 

sujeitos a arresto ou penhora, para o 

conhecimento de terceiros, a existência de 

débito inscrito em dívida ativa da União, 

visando, com isso, prevenir a fraude à 

execução. 

A ordem de prioridade da averbação 

pré-executória é: 

a) Bens imóveis não gravados; 

b) Bens imóveis gravados, e; 

c) Demais bens e direito passíveis de 

registro. 

 

Não estão sujeitos à averbação pré-

executória os bens e direitos da Fazenda no 

âmbito federal, estadual, municipal e distrital 

e suas respectivas autarquias e fundações 

públicas; empresa com falência decretada ou 

recuperação judicial deferida; a pequena 

propriedade rural; o bem de família e demais 

bens considerados impenhoráveis. 

A PGFN encaminhará aos órgãos de 

registros de bens e direitos as informações 

necessárias a averbação pré-executória, que 

terá 10 (dez) dias para comunicar à PGFN do 

registro. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

IMPUGNAÇÃO À AVERBAÇÃO PRÉ-

EXECUTÓRIA 

 

O devedor será notificado por via 

postal ou eletrônica da averbação pré-

executória, que terá o prazo de 10 (dez) dias 

para impugnar por meio de protocolo via e-

CAC PGFN, apresentando os documentos 

comprobatórios. 

A impugnação pode ser oposta pelo 

devedor bem como do terceiro adquirente, e 

poderá versar sobre: 

a) Impenhorabilidade dos bens e 

direitos; 

b) Excesso da averbação; 

c) Indicar outros bens à averbação, 

sendo possível indicar bens de 

terceiros desde que munido da carta 

de anuência deste e ter o aceite da 

PGFN; 
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d) Alegar mudança de titularidade do 

bem ou direito em 

momento anterior à inscrição; 

e) Alegar que, a despeito da alienação 

ou oneração de bens em 

momento posterior à inscrição, 

reservou patrimônio suficiente para 

garantir a dívida de modo que não 

se está a configurar hipótese de 

fraude à execução fiscal. 

A impugnação será apreciada em 30 

(trinta) dias contados a partir do 1º dia útil a 

partir do protocolo da impugnação, pela 

unidade da PGFN responsável pelo 

ajuizamento da execução fiscal 

correspondente à inscrição em dívida ativa 

averbada. 

A PGFN poderá solicitar 

informações complementares ao interessado 

e, nessa hipótese, o prazo de 30 (trinta) dias 

conta a partir da entrega dessa informação. 

Se a impugnação for julgada 

procedente a PGFN determinará o 

cancelamento da averbação pré-executória ou 

a substituição dos bens ou direitos, caso seja 

este o argumento da impugnação. 

Não apresentada ou rejeitada a 

impugnação, a execução fiscal será 

encaminhada para ajuizamento no prazo de 

até 30 (trinta) dias contados do 1º dia útil após 

esgotado o prazo para impugnação ou da data 

da ciência da sua rejeição. O não 

encaminhamento, pela PGFN, da petição 

inicial para ajuizamento da execução fiscal no 

prazo de 30 (trinta) dias ensejará o 

levantamento da averbação pré-executória, 

ressalvada a suspensão da exigibilidade do 

débito antes do efetivo ajuizamento. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

SUBSTITUIÇÃO E DO 

CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO 

PRÉ-EXECUTÓRIA 

 

Enquanto não ajuizada a execução 

fiscal, a PGFN poderá, de ofício ou a 

requerimento do devedor ou corresponsável, 

determinar a substituição do bem o do direito 

gravado com a averbação pré-executória. 

O cancelamento da averbação pré-

executória ocorrerá pela: 

a) Extinção do débito; 

b) Procedência da impugnação; 

c) Desapropriação pelo Poder Público; 

d) Decisão judicial; 

e) O não encaminhamento da petição 

inicial para ajuizamento da 

execução fiscal no prazo de 30 

(trinta) dias. 

O cancelamento deverá ocorrer em 

até 10 dias da ocorrência das hipóteses acima. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DO 

AJUIZAMENTO SELETIVO (OU 

CONDICIONADO) DE EXECUÇÕES 

FISCAIS 
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Uma novidade relevante instituída 

pela Portaria 33, da PGFN, é que este órgão, a 

partir de 1º de outubro de 2018 somente 

ajuizará execuções fiscais em face de 

devedores que tenha indícios de bens, direitos 

ou atividade econômica do devedor ou 

corresponsável úteis à satisfação integral ou 

parcial do débito. 

A isto dá-se o nome de “ajuizamento 

seletivo ou condicionado” de execuções 

fiscais. 

Em 2012, o Ministério da Fazenda 

expediu a Portaria 75 de 22 de março de 2012 

que dispõe exatamente sobre este tema, 

determinando que não sejam inscritos em 

dívida ativa os débitos iguais ou inferiores a 

R$ 1.000,00 (um mil reais), e que não sejam 

ajuizadas as execuções fiscais cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). 

A Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, inclusive, já vinha adotando 

providências no sentido de evitar o 

ajuizamento da execução fiscal cujos créditos 

fossem inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) o que faz com fundamento no princípio 

da insignificância e em atendimento a Portaria 

Ministerial 75/2012. 

A jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal da 4ª região inclusive aponta 

para esse sentido: 

 
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA 
PENAL ABSOLUTÓRIA. DESCAMINHO. 
ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. DÉBITO 

TRIBUTÁRIO INFERIOR AO TETO DE 
RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVA. 
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ATIPICIDADE. 
HABITUALIDADE DELITIVA. 
DESPROVIMENTO.  
1. Em se tratando de suposta prática do delito de 
descaminho, previsto no artigo 334 do Código 
Penal, e sendo o montante dos impostos federais 
iludidos, com a introdução irregular de 
mercadorias estrangeiras, inferior ao limite 
mínimo de relevância administrativa 
(R$20.000,00 - Portaria MF 75/2012), aferível a 
insignificância penal, excluindo-se a tipicidade 
da conduta, desimportando a existência de 
autuações e procedimentos administrativos em 
desfavor da acusada, ações penais em 
andamento ou mesmo condenações, desde que 
sem trânsito em julgado ou que não configurem 
reincidência específica ou multirreincidência.  
2. Apelação desprovida.   (TRF4, ACR 
5007560-82.2017.4.04.7009, OITAVA 
TURMA, Relator VICTOR LUIZ DOS 
SANTOS LAUS, juntado aos autos em 
13/10/2018) 

 

Em março/2018, a 3ª seção do 

Superior Tribunal de Justiça revisitou o Tema 

157 dos recursos repetitivos - REsp 1.688.878 

e 1.709.029 – de relatoria do Ministro 

Sebastião Reis Júnior, que restaram assim 

ementados: 

 
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO 
DOS REPETITIVOS PARA FINS DE 
REVISÃO DO TEMA N. 157. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS 
CRIMES TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E DE 
DESCAMINHO, CUJO DÉBITO NÃO 
EXCEDA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 
ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. 
ENTENDIMENTO QUE DESTOA DA 
ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF, 
QUE TEM RECONHECIDO A ATIPICIDADE 
MATERIAL COM BASE NO PARÂMETRO 
FIXADO NAS PORTARIAS N. 75 E 130/MF - 
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 
ADEQUAÇÃO. 
1. Considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da 
isonomia, deve ser revisto o entendimento 
firmado, pelo julgamento, sob o rito dos 
repetitivos, do REsp n. 1.112.748/TO - Tema 
157, de forma a adequá-lo ao entendimento 
externado pela Suprema Corte, o qual tem 
considerado o parâmetro fixado nas Portarias n. 
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75 e 130/MF - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
para aplicação do princípio da insignificância 
aos crimes tributários federais e de descaminho. 
2. Assim, a tese fixada passa a ser a seguinte: 
incide o princípio da insignificância aos crimes 
tributários federais e de descaminho quando o 
débito tributário verificado não ultrapassar o 
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor 
do disposto no art. 20 da Lei n. 
10.522/2002, com as atualizações efetivadas 
pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério 
da Fazenda. 
3. Recurso especial improvido. Tema 157 
modificado nos termos da tese ora fixada. 
(REsp 1688878/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 28/02/2018, DJe 04/04/2018) 
 
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO 
DOS REPETITIVOS PARA FINS DE 
REVISÃO DO TEMA N. 157. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS 
CRIMES TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E DE 
DESCAMINHO, CUJO DÉBITO NÃO 
EXCEDA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 
ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. 
ENTENDIMENTO QUE DESTOA DA 
ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF, 
QUE TEM RECONHECIDO A ATIPICIDADE 
MATERIAL COM BASE NO PARÂMETRO 
FIXADO NAS PORTARIAS N. 75 E 130/MF - 
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 
ADEQUAÇÃO. 
1. Considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da 
isonomia, deve ser revisto o entendimento 
firmado, pelo julgamento, sob o rito dos 
repetitivos, do REsp n. 1.112.748/TO - Tema 
157, de forma a adequá-lo ao entendimento 
externado pela Suprema Corte, o qual tem 
considerado o parâmetro fixado nas Portarias n. 
75 e 130/MF - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
para aplicação do princípio da insignificância 
aos crimes tributários federais e de descaminho. 
2. Assim, a tese fixada passa a ser a seguinte: 
incide o princípio da insignificância aos crimes 
tributários federais e de descaminho quando o 
débito tributário verificado não ultrapassar o 
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor 
do disposto no art. 20 da Lei n. 
10.522/2002, com as atualizações efetivadas 
pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério 
da Fazenda. 
3. Recurso especial provido para cassar o 
acórdão proferido no julgamento do Recurso em 
Sentido Estrito n. 
0000196-17.2015.4.01.3803/MG, 
restabelecendo a decisão do Juízo da 2ª Vara 
Federal de Uberlândia - SJ/MG, que rejeitou a 
denúncia ofertada em desfavor do recorrente 
pela suposta prática do crime previsto no art. 

334 do Código Penal, ante a atipicidade material 
da conduta (princípio da insignificância). Tema 
157 modificado nos termos da tese ora fixada. 
(REsp 1709029/MG, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 
04/04/2018) 

 

Após estes julgamentos, o Tema 157 

ficou assim estabelecido: “Incide o princípio 

da insignificância aos crimes tributários 

federais e de descaminho quando o débito 

tributário verificado não ultrapassar o limite 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do 

disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, 

com as atualizações efetivadas pelas 

Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da 

Fazenda”. 

Portanto, a Portaria 33/2018 da 

PGFN sedimentou o posicionamento já 

adotado, no sentido de que as execuções 

fiscais devem ser ajuizadas após o exercício 

do controle seletivo pela Procuradoria da 

viabilidade desta, ou seja, deve ser apurado o 

valor executado e se há chances do devedor 

pagar a dívida com a sua citação na execução 

fiscal. 

Ressalte-se que tal hipótese não se 

aplica aos débitos decorrentes de aplicação de 

multa criminal; débitos de FGTS; elevado 

valor; de responsabilidade de pessoas 

jurídicas de direito público ou de direito 

privado submetidas ao regime jurídico de 

direito público; de devedores com falência 

decretada ou recuperação judicial deferida. 

 



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 44-62, 2018 
 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DO 

PROCEDIMENTO PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS 

 

Segundo determinação da Portaria 

33, a PGFN adotará procedimentos para 

buscar bens e direitos suficientes para garantir 

a dívida, antes do ajuizamento da execução 

fiscal. 

Caso o Procurador responsável pelo 

caso não realize tais procedimentos, poderá 

ajuizar a execução fiscal desde que profira 

despacho fundamentado apontando o 

potencial de recuperabilidade do débito, sob 

pena de ofensa aos ditames e princípios 

adotados pela normativa. 

Vê-se que a Portaria busca o 

equilíbrio da execução fiscal, para que toda a 

máquina administrativa e judiciária envolvida 

no litígio seja acionada em casos que haja 

efetiva probabilidade de satisfação do crédito 

tributário. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

PETIÇÃO INICIAL DAS EXECUÇÕES 

FISCAIS 

 

A petição inicial das execuções 

fiscais, além dos requisitos previstos no artigo 

6º da Lei de Execuções Fiscais e do Código 

de Processo Civil, deverá conter: 

a) Juízo a quem se dirige; 

b) Qualificação do devedor e, quando 

houver, do corresponsável, CPF ou 

CNPJ e endereço; 

c) Requerimento de citação do 

executado, por carta com aviso de 

recepção; 

d) Requerimento de citação por oficial de 

justiça, acaso frustrada a citação pelo 

correio; 

e) Requerimento de citação por edital, 

acaso frustrada a citação por oficial de 

justiça; 

f) Pedido para pagamento da dívida com 

os juros, multas e demais encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa 

ou para garantia da execução; 

g) Os bens e direitos ofertados 

antecipadamente pelo devedor e 

aceitos pela PGFN; 

h) Os bens e direitos submetidos à 

averbação pré-executória, com 

requerimento de conversão da 

averbação pré-executória em penhora; 

i) As informações relativas ao resultado 

dos procedimentos de localização dos 

bens e direitos do devedor, 

apresentadas em forma de indicadores 

da existência bens, direitos ou 

atividade econômica do devedor ou 

corresponsável.  

 

Não havendo oferta antecipada de 

bens à penhora e identificados indícios da 

existência de atividade econômica do devedor 
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ou corresponsável, a petição inicial conterá 

pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, a ser realizado 

concomitantemente à citação, tal como já é de 

praxe da atuação Fazendária. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

CITAÇÃO DO DEVEDOR E DA 

PENHORA 

 

Ajuizada a execução fiscal após 

realizado o controle de legalidade e não tendo 

ocorrido a averbação pré-executória, a PGFN 

requererá a penhora de saldos em conta 

corrente, aplicações em moeda estrangeira, 

planos de previdência privada, consórcios e 

demais ativos financeiros; ou, ainda, penhora 

de bens imóveis, móveis ou direitos indicados 

a petição inicial, utilizando-se, também, do 

sistema Renajud. 

A PGFN poderá celebrar Negócio 

Jurídico Processual visando a recuperação dos 

débitos em tempo razoável ou obtenção de 

garantias em dinheiro, isoladamente ou em 

conjunto com bens idôneos a serem 

substituídos em prazo determinado, inclusive 

mediante penhora de faturamento, sendo que 

deverá ser expedida, ainda, uma 

regulamentação específica deste tema pela 

PGFN. 

Será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça condutas do devedor que 

de má-fé fraudar, embaraçar, dificultar o 

processamento da execução fiscal. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA DA 

PGFN 

 

A PGFN requererá ao Juízo da 

execução fiscal a alienação dos bens ou 

direitos penhorados em petição que deverá 

constar a forma que pretende que ocorra a 

alienação (corretor, leiloeiro, prazos, formas 

de pagamento, preço mínimo). 

A PGFN poderá ter corretores e 

leiloeiros cadastrados em sistema próprio para 

solicitar providências à estes profissionais 

para apresentarem laudos e avaliações dos 

bens, inclusive por economia processual e 

garantido o resultado útil do processo. 

 

DA PORTARIA 33, DA PGFN: DA 

SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES 

FISCAIS COM BASE NO ARTIGO 40 DA 

LEF 

 

A Lei de Execuções Fiscais dispõe 

no artigo 40 e seus parágrafos acerca da 

suspensão temporária da execução fiscal e da 

ocorrência da prescrição intercorrente 

prescrevendo que: 

 
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 
execução, enquanto não for localizado o 
devedor ou encontrados bens sobre os quais 
possa recair a penhora, e, nesses casos, não 
correrá o prazo de prescrição. 
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 
vista dos autos ao representante judicial da 
Fazenda Pública. 
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§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, 
sem que seja localizado o devedor ou 
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
arquivamento dos autos. 
§ 3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 
o devedor ou os bens, serão desarquivados os 
autos para prosseguimento da execução. 
§ 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento 
tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
decretá-la de imediato.  
§ 5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública 
prevista no § 4o deste artigo será dispensada no 
caso de cobranças judiciais cujo valor seja 
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro 
de Estado da Fazenda. 

 

Segundo a Portaria 33/2018 a PGFN 

somente poderá requerer a suspensão da 

execução fiscal submetida ao “ajuizamento 

seletivo” com fundamento no artigo 40 da Lei 

de Execuções Fiscais, após esgotadas todas as 

tentativas de penhora de bens e direitos do 

devedor. 

No caos de créditos de elevado valor 

ou daqueles em que estejam presentes as 

circunstancias de crime contra a ordem 

tributária, a suspensão da execução fiscal 

somente pode ser requerida após decretação 

da indisponibilidade de bens futuros prevista 

no art. 185-A do CTN6. 

Existindo alguma hipótese de 

suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, inclusive julgamento de defesas ou 

                                                           
6 Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 
devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à 
penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 
seus bens e direitos, comunicando a decisão, 
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e 
entidades que promovem registros de transferência de 
bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 
autoridades supervisoras do mercado bancário e do 
mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas 
atribuições, façam cumprir a ordem judicial. 

ações judiciais que discutam a certeza e 

liquidez do débito tributário, a PGFN não 

poderá requerer a suspensão. 

Além disso, a PGFN anotará em seu 

sistema esse pedido de suspensão, 

independentemente do deferimento ou não do 

Juiz da causa. 

Localizados bens do devedor, a 

PGFN deverá aponta-los na execução fiscal 

requerendo a penhora dos mesmos. 

Destaque-se que a prescrição 

intercorrente somente será interrompida com 

a efetivação da penhora dos bens ou direitos 

indicados. Esta normatização tem 

fundamento, inclusive, em precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça que já vinha 

apontando para esse caminho. 

Em 12 de setembro de 2018 foi 

proferido julgamento importante sobre a 

matéria pela 1ª Seção do STJ que definiu, sob 

o rito dos recursos repetitivos, como deve ser 

aplicado o artigo 40 da Lei de Execuções 

Fiscais (REsp 1.340.553). Eis a ementa da 

decisão: 

 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. 
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO 
ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE 
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 
que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 
permanecer eternamente nos escaninhos do 
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 
encarregada da execução das respectivas dívidas 
fiscais. 
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2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
por qualquer meio válido e/ou não sendo 
encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora (o que permitiria o fim da inércia 
processual), inicia-se automaticamente o 
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual 
restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da 
Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não 
localizados bens penhoráveis, suspende-se o 
processo por um ano, findo o qual se inicia o 
prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. 
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda 
Pública são os senhores do termo inicial do 
prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no 
caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do 
melhor momento para o seu início. No primeiro 
momento em que constatada a não localização 
do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de 
justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 
automaticamente o prazo de suspensão, na 
forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente 
aqui, portanto, o fato de existir petição da 
Fazenda Pública requerendo a suspensão do 
feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar 
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo 
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 
amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o 
fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, 
não tenha expressamente feito menção à 
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa 
para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública 
tenha tomado ciência da inexistência de bens 
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não 
localização do devedor. Isso é o suficiente para 
inaugurar o prazo, ex lege. 
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do 
CPC/1973): 
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 
processo e do respectivo prazo prescricional 
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 
- LEF tem início automaticamente na data da 
ciência da Fazenda Pública a respeito da não 
localização do devedor ou da inexistência de 
bens penhoráveis no endereço fornecido, 
havendo, sem prejuízo dessa contagem 
automática, o dever de o magistrado declarar ter 
ocorrido a suspensão da execução; 
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
nos casos de execução fiscal para cobrança de 
dívida ativa de natureza tributária (cujo 
despacho ordenador da citação tenha sido 
proferido antes da vigência da Lei 
Complementar n. 118/2005), depois da citação 
válida, ainda que editalícia, logo após a primeira 
tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 
execução. 
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
em se tratando de execução fiscal para cobrança 
de dívida ativa de natureza tributária (cujo 
despacho ordenador da citação tenha sido 
proferido na vigência da Lei Complementar n. 
118/2005) e de qualquer dívida ativa de 
natureza não tributária, logo após a primeira 
tentativa frustrada de citação do devedor ou de 
localização de bens penhoráveis, o Juiz 
declarará suspensa a execução. 
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda 
Pública e havendo ou não pronuciamento 
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) 
ano de suspensão inicia-se automaticamente o 
prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
natureza do crédito exequendo) durante o qual o 
processo deveria estar arquivado sem baixa na 
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º 
da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, 
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
decretá-la de imediato; 
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
citação (ainda que por edital) são aptas a 
interromper o curso da prescrição intercorrente, 
não bastando para tal o mero peticionamento em 
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora 
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro 
da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de 
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável 
(de acordo com a natureza do crédito 
exequendo) deverão ser processados, ainda que 
para além da soma desses dois prazos, pois, 
citados (ainda que por edital) os devedores e 
penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo 
depois de escoados os referidos prazos –, 
considera-se interrompida a prescrição 
intercorrente, retroativamente, na data do 
protocolo da petição que requereu a providência 
frutífera. 
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira 
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 
CPC/73, correspondente ao art. 278 do 
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de 
qualquer intimação dentro do procedimento do 
art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo 
que sofreu (exceto a falta da intimação que 
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a 
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 
suspensiva da prescrição. 
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição 
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
por meio da delimitação dos marcos legais que 
foram aplicados na contagem do respectivo 
prazo, inclusive quanto ao período em que a 
execução ficou suspensa. 
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5. Recurso especial não provido. Acórdão 
submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes 
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).  

 

É de se concluir pela aplicação 

conjunta do entendimento do STJ (em recurso 

repetitivo) e da Portaria 33 da PGFN que a 

prescrição intercorrente somente se 

interrompe com a efetiva localização e 

penhora de bens do devedor, o que enseja na 

obrigatoriedade da adoção, pela Procuradoria, 

de medidas que sejam efetivas sob pena de 

arquivamento definitivo da execução fiscal. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os valores contemporâneos exigidos 

pela legislação processual bem como pela 

necessidade exigida pelos jurisdicionados 

para atender as demandas judiciais, fizeram 

com que o Congresso Nacional e a 

Administração Pública, dentro da sua função 

atípica de legislar dentro de sua competência, 

buscassem meios mais eficazes para evitar o 

acúmulo de ações judiciais exacionais sem 

condições mínimas de recebimento do 

crédito, inclusive com o intuito de desafogar o 

Poder Judiciário que, sabidamente, não 

consegue solucionar todos os casos em tempo 

razoável. 

Diante dessa situação, a Portaria 

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional n. 33 que entrou em vigor em 

01/10/2018, impõe ao Procurador responsável 

pelo ajuizamento da execução fiscal que 

proceda com o controle de legalidade visando 

garantir o correto ajuizamento de execuções 

fiscais após conferência de todos os requisitos 

legais para a formação do título extrajudicial 

– a Certidão de Dívida Ativa. 

Além disso, as execuções fiscais 

passarão a ser ajuizadas em face de devedores 

que demonstrem indícios de solvência para 

quitação da dívida, para evitar desperdícios 

financeiros da Administração Pública e 

também do próprio Poder Judiciário, o que foi 

denominado pela Portaria 33 de “ajuizamento 

seletivo das execuções fiscais”. 

Destaca-se, ainda, acerca da 

possibilidade de apresentação, pelo devedor 

tributário, de garantia do débito antes mesmo 

do ajuizamento da execução fiscal, o que 

permitirá a emissão de certidão de 

regularidade fiscal em razão da suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, restando à 

Fazenda Pública o posterior ajuizamento do 

executivo fiscal. 

Foram situações importantes 

reguladas pela Portaria 33/2018 que possuem 

suporte nos princípios da razoável duração do 

processo, da boa-fé das partes e, 

especialmente, da efetividade da medida 

judicial. 
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Resumo 
 

O presente artigo visa uma reflexão crítico-teórica em relação à garantia da imparcialidade no 
processo penal brasileiro e, por fim, passando pelos desdobramentos do instituto do Juiz das 
Garantias, previsto no projeto do novo Código de Processo Penal, no judiciário. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo como base teórica, principalmente, os escritos de nomes 
como Luigi Ferrajoli e Aury Lopes Jr. Inicialmente, discorre-se sobre a função exercida pelo juiz no 
processo penal, o seu dever de julgar imparcialmente, em contraponto com seus poderes de 
investigação. Expõe-se o problema trazido pela atuação do juiz durante o inquérito policial, 
contaminando seu livre convencimento pelas provas produzidas na instrução, e definimos como 
deve se dar a imparcialidade do julgador. Por fim, trazemos propostas legislativas que influenciam 
diretamente no ponto central do trabalho, com destaque para o instituto do Juiz das Garantias, 
atuante durante o inquérito policial, proibido de atuar na ação penal, e que pode trazer resultados 
positivos em relação ao julgamento imparcial da ação penal. 
 
 
Palavras-chave: Processo Penal. Devido Processo Legal. Imparcialidade. Novo Código de 
Processo Penal. Juiz de Garantias. 
 
 
Abstract 
 
This research intends to generate the critical and theoretical reflection on the guarantee of the 
impartiality in the Brazilian penal procedure, and through the unfolding of the Judge of Guarantees 
Institute, as foreseen in the draft of the new code of criminal procedure, in the judiciary. The 
bibliographical research was used as methodology, mainly based on the writings of authors such as 
Luigi Ferrajoli and Aury Lopes Jr. In the begining, the function of the judge in the criminal 
proceedings, his duty to judge impartially, as a counterpoint to his powers of investigation, is 
discussed. We expose the problem brought about by the judge's performance during the police 
investigation, contaminating his free conviction for the evidence produced in the investigation, and 
we define how the impartiality of the judge should be given. Finally, we bring legislative proposals 
that directly influence the central point of work, especially the Judge of Guarantees institute, active 
during the police investigation, prohibited from prosecution, and which can bring positive results in 
relation to the impartial criminal lawsuit. 
 
Keywords: Criminal Procedure. Due Process. Impartiality. New Code of Criminal Procedure. 
Judge of Guarantees. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O atual Código de Processo Penal foi 

aprovado em 3 de Outubro de 1941. Nesta 

época, vigorava a Era Vargas, também 

conhecida como Estado Novo. As 

características desse período também estão 

presentes na legislação processual, marcada 

pela grande presença de elementos 

inquisitoriais, incompatíveis com o Estado 

Democrático de Direito estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988. 

 A Constituição Federal, promulgada 

após o fim do período conhecido como 

Ditadura Militar, veio para acabar com as 

marcas deixadas pelo regime: a opressão, a 

supressão de direitos e garantias 

fundamentais, a restrição da liberdade e, com 

mais destaque neste momento, o sistema 

judiciário notadamente inquisitorial que 

vigorava no Brasil. Passados 30 anos da 

promulgação da Constituição, não só não 

houve uma reforma significativa do Código 

Penal e do Código de Processo Penal, ambos 

anteriores à Constituição e infestados pela 

ideologia autoritária, como ainda são 

presentes os desnivelamentos no tratamento 

dado à acusação e ao réu pelos órgão 

julgadores. 

 Apesar de a Constituição Federal 

prever nos seus dispositivos o direito ao 

Devido Processo Legal, e consequentemente, 

o direito a um julgamento justo e imparcial, 

na prática, o que ocorre dentro dos fóruns e 

tribunais brasileiros não poderia estar mais 

longe do que garantiu a nossa Carta Maior. 

Juízes agindo como se parte do processo 

fossem, atuando de ofício na busca de 

elementos probatórios, subvertendo toda a 

ideia de ativismo judicial, revelando uma 

incestuosa relação com os órgãos acusadores, 

principalmente o Ministério Público. Nesse 

panorama, o processo penal tem servido pura 

e simplesmente para confirmar a condenação 

do réu, que desde o início já sabia ser mais 

um condenado. 

 A partir da problemática acima 

exposta, percebida durante a experiência 

jurídica anterior e posterior ao bacharelado no 

Curso de Direito, este trabalho objetiva, de 

forma breve e concisa, explorar os elementos 

da garantia da imparcialidade do julgador, as 

propostas legislativas que vêm de encontro a 

essa garantia e ao Estado Democrático de 

Direito, e por fim, explorar o instituto do Juiz 

das Garantias, trazido no projeto do Novo 

Código de Processo penal, que tem, entre 

outras finalidades, garantir a eficaz 

imparcialidade do julgador no Processo Penal 

Brasileiro. 

 Este estudo apresenta uma abordagem 

pelo método interpretativo, com análise e 

exegese de textos em revisão bibliográfica de 

livros e artigos disponíveis em meio físico e 

digital. Foi adotado o método lógico-dedutivo 

e foram estudados autores nacionais e 

internacionais, por meio da pesquisa 
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bibliográfica em livros e periódicos. 

 Insta ressaltar, o objetivo dessa 

pesquisa não se propõe ao exaurimento do 

estudo do tema, mas a destacar a problemática 

existente na política criminal hoje em prática, 

esperando que sua elaboração se dê de uma 

forma lógica, coerente e de fácil compreensão 

àqueles que se proponham à sua leitura. 

 

A FUNÇÃO DO JUIZ NO PROCESSO 
PENAL 
 
 O Sistema Acusatório traz, como 

principais características: a separação 

claramente distinta entre acusador e julgador; 

a concentração da gestão da prova unicamente 

nas mãos das partes; a presença de um "juiz 

como um terceiro imparcial, alheio a labor de 

investigação e passivo no que se refere à 

coleta da prova". A imparcialidade do juiz 

assegura ao acusado um tratamento respeitoso 

e digno, e impede a manifestação do "juiz 

'apaixonado' pelo resultado de seu labor 

investigador e que, ao sentenciar, olvida-se 

dos princípios básicos de justiça, pois tratou o 

suspeito como condenado desde o início da 

investigação (LOPES JR., 2010a, p. 154-155). 

 No Sistema Inquisitório, o Juiz já não 

mais permanece passivo, mas atuante, 

abandonando sua posição imparcial e 

assumindo o papel de inquisidor, somando a 

atividade de julgador com a de acusador. O 

acusado já não é mais parte no processo, e 

sim um simples objeto de investigação. O 

procedimento é secreto, não há contraditório, 

e a prisão durante as investigações e o 

processo era uma regra (LOPES JR., 2010a, 

p.157-158). 

 O Juiz, num processo guiado pelo 

acusatório, para assumir o papel de 

garantidor, deve ter independência para 

livremente formar sua convicção, não 

decidindo conforme pressões externas. Sua 

legitimidade para julgar provém do caráter 

democrático da Constituição, sendo sua 

independência limitada pelas provas 

apresentadas e pelas garantias constitucionais. 

Portanto, "a função do juiz é atuar como 

garantidor da eficácia do sistema de 

direitos e garantias fundamentais do 

acusado no processo penal"(LOPES JR., 

2010a, p.70-71). 

 

A IMPARCIALIDADE DO JULGADOR X 
ATIVIDADE INSTRUTÓRIA DO 
JULGADOR 
 
 Vimos no item anterior que o Sistema 

Acusatório trouxe, como característica do 

magistrado, a imparcialidade em relação ao 

acusador e o acusado. Veremos agora o 

embate existente entre esse direito a um 

julgador imparcial e a possibilidade deste 

exercer atos instrutórios no curso do inquérito 

policial. 

 O Princípio do Devido Processo Legal 

ocupa posição de destaque nas argumentações 

jurídicas, quando põem-se em cheque 

garantias constitucionalmente previstas. 

Defini-lo, porém, não é uma tarefa simples. O 

entrelaçamento dos princípios, devido ao 

caráter primariamente complementar destes 
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de um para com o outro, é o que estabelece o 

"estado ideal das coisas", sendo, portanto, 

central o papel em que a imparcialidade do 

julgador assume na consolidação do devido 

processo legal (GARCIA FILHO, 2017, 

p.208-2010). 

 Nas cortes superiores ainda não há 

consenso no que se refere a atos de 

protagonismo do julgador que possam afetar 

sua imparcialidade perante o processo, como 

pode ser observado a seguir, em votos 

proferidos em diferentes ações no decorrer 

dos anos pelo Supremo Tribunal Federal. Para 

o Ministro Edson Fachin, por exemplo, o juiz 

que homologa acordo de colaboração não fere 

sua imparcialidade, não emite juízo de valor 

perante as declarações a ele prestadas. Já para 

o Ministro Cesar Peluso, o magistrado que 

participa diretamente da busca de provas em 

procedimento preliminar, que serviriam 

futuramente de provas para sentença 

condenatória em ação penal relativas aos 

mesmo fatos, violou o devido processo penal 

e comprometeu seriamente sua imparcialidade 

objetiva. Ainda, conforme o Ministro 

Maurício Correia, "ninguém pode negar que o 

magistrado, pelo simples fato de ser humano, 

após realizar pessoalmente as diligências, 

fique envolvido psicologicamente com a 

causa, contaminando sua imparcialidade" 

(GARCIA FILHO, 2017, p.210-213). 

 Pitombo, arguindo sobre a necessidade 

da separação do juiz competente para a 

atuação durante o inquérito policial do juiz 

competente para a ação penal, relata que 

 
o juiz penal que determina busca e apreensão, 
intercepção telefônica, bem como medidas 
cautelares restritivas ao ir e vir cria vínculo com 
a forma como conduzidas tais providências no 
inquérito policial, assim como com o conteúdo 
probatório por elas trazido. Tem pouca 
capacidade de revisar os erros cometidos 
quando tais são levados a debate na instrução 
criminal e, não raro, atribui excessiva 
credibilidade aos resultados da investigação 
criminal em que atuou, o que tende a retirar a 
eficácia do artigo 135, do Código de Processo 
Penal. 
Vê-se, portanto, que o juiz penal - envolvido em 
demasia com as investigações na primeira fase 
da persecução penal - acaba por perder a 
imparcialidade, pois não julga a ação penal com 
a equidistância necessária do Ministério 
Público, nem com a isenção de espírito 
imprescindível para o exame da prova 
(PITOMBO, 2017). 

 

 Lopes Jr. (2014) vai ainda mais fundo, 

dizendo que a atribuição de poderes 

instrutórios ao juiz que julgará a demanda é 

ferir de morte a imparcialidade no processo, 

pois "quem procura, procura algo". O 

processo transforma-se apenas em uma 

encenação, sendo já considerada verdadeira a 

hipótese acusatória, a decisão não é tomada 

com base em provas, mas sim as provas 

buscam fundamentar uma decisão já tomada 

(LOPES JR., 2010a, p.75). Macula-se 

completamente a imparcialidade no processo. 

Sem ela "o julgamento não passa de uma 

farsa, (...), no fundo o acusado já está 

condenado, o processo era só pra ele, 

acusado, se lembrar que já está 

condenado"(GARCIA FILHO, 2017, p.218). 

 

CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PELAS 
PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO 
 
 No Decreto-lei 3.689/41, no seu art. 

155, a lei dita que "O juiz formará sua 
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convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não 

podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as 

provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas". 

 O inquérito policial tem como 

principal função a tarefa de evitar acusações 

infundadas, provar ou não provar se existe 

base para a acusação formal. Entede-se que o 

indiciamento é tão penoso quanto a 

condenação, portanto, o objetivo da 

investigação preliminar é averiguar a 

existência do fummus comissi delicti (LOPES 

JR., 2010b, p.231-232). Sobre o tema, diz 

Ferrajoli (2002, p.168), 

 
Este conjunto de constrições representa um 
custo que deve ser justificado, vez que pesa não 
apenas sobre os culpados, mas também sobre os 
inocentes. Embora todos estejam sujeitos às 
limitações de liberdade de ação prescritas nas 
proibições penais, nem todos, e nem somente 
aqueles culpados pelas violações destas veem-se 
sujeitos ao processo e à pena. De fato, muitos 
destes subtraem-se ao julgamento e, 
principalmente, à condenação, sendo que, em 
muitos casos, inclusive, inocentes são obrigados 
a suportar um julgamento, e até mesmo o 
cárcere e o erro judiciário em razão da 
inevitável imperfeição e falibilidade de cada 
sistema penal. 

 

 Argumenta Lopes Jr. que a expressão 

"exclusivamente" contida no supracitado art. 

155, inserida pela Lei n. 11.960/2008, 

manteve aberta a possibilidade de juízes 

"seguirem utilizando o inquérito policial, 

desde que também invoquem algum elemento 

probatório do processo", para sentenças 

condenatórias disfarçadas, isto é, condenando 

o réu com base nas provas judiciais cotejadas 

com o inquérito policial. Para o professor, 

essas sentenças significam "não existe prova 

no processo para sustentar a condenação, de 

modo que vou me socorrer do que está no 

inquérito", o que seria uma absurda violação 

ao princípio do contraditório e da própria 

jurisdição (2015, p.162). 

 A contaminação ocorre, 

principalmente, porque no momento do 

oferecimento da denúncia, normalmente 

encontra-se em anexo o Inquérito Policial, 

este que acaba sendo a primeira percepção do 

juiz acerca do fato. Sendo essa informação 

unilateral, muitas vezes tendenciosa, fica 

prejudicada a possibilidade do juiz se manter 

imparcial durante o processo. Nesse contexto, 

não raras são as condenações que se valem 

das provas judiciais cotejadas com as 

informações produzidas no inquérito 

(MORAIS DA ROSA; RITTER, p.152-153). 

 Há também, no que diz respeito à 

valoração das informações contidas nos autos 

do inquérito, divergências. De um lado, 

argumenta-se a favor da valoração que o 

inquérito acompanha a denúncia, formando, 

portanto, parte dos elementos formadores de 

convicção do magistrado. Porém, quando 

argumenta-se contra esta valoração, repetem 

que a preocupação é irrelevante, visto não ser 

o inquérito policial parte integrante do 

processo. Portanto, precisa-se adotar um peso 

único para esta dicotomia, no sentido de 

excluir o inquérito policial do processo, ou se 

não, submetendo todos os seus elementos 
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informativos a mesma verificação de 

legitimidade das provas produzidas em juízo 

(LOPES JR. 2011, p.438-439). Segundo 

Scarance (2005, p.99) 

 
o inquérito, como instrumento da fase de 

investigação, assumiu papel relevante no direito 
brasileiro, pois, além de servir à propositura da 
ação penal, tem, de uma forma ou de outra, 
servido também para a condenação. Assumiu, 
contudo, função anômala, não condizente com os 
princípios constitucionais do devido processo 
legal, principalmente o contraditório, a ampla 
defesa, e a presunção de inocência. 

 

  Alternativamente à exclusão dos autos 

do inquérito do processo, faz-se necessário 

instaurar uma fase intermediária contraditória, 

entre a investigação preliminar e o processo, 

feita por um juiz distinto daquele que 

sentenciará o processo, podendo esta fase ser 

realizada pelo juiz garante do inquérito 

policial (LOPES JR., 2015, p.164). 

 Voltaremos a tratar de alguns pontos 

acima listados na terceira parte deste trabalho, 

quando partiremos para a discussão acerca de 

projetos de lei apresentados com a intenção de 

trazer soluções a estes problema, dando 

ênfase no Projeto de Lei do Senado nº 

8.045/2010, qual seja, a proposta do novo 

Código de Processo Penal. 

 

DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR 
 
 Segundo o art.8.1 da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, O Pacto 

de San José da Costa Rica, "toda pessoa tem 

direito a ser ouvida, com as devidas garantias 

e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e 

imparcial, estabelecido anteriormente por lei, 

na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela" (GARCIA FILHO, 

2017, p.2010). 

 Discursando sobre a garantia da 

imparcialidade, Ferrajoli (2002, p.464) diz 

que a atividade do julgador difere-se dos 

demais órgãos públicos, porque enquanto 

estes podem orientar sua atividade de modo a 

satisfazer interesses pré-constituídos, aquele 

não busca um interesse pré-judicial, mas, após 

contraditório entre as partes, busca a 

aproximação da verdade, não tendo sua 

atividade qualquer orientação política, mas 

sim vínculo com a lei. 

 O requisito da imparcialidade do 

julgador, decorrente de sua legitimação pela 

sujeição somente à lei, encontra sua 

justificação ético-política na perseguição da 

verdade e tutela dos direitos fundamentais. O 

juiz, desligado de qualquer interesse geral ou 

particular nas soluções apresentadas para o 

conflito, é invocado a escolher qual delas é 

verdadeira, e qual delas é falsa. Para a 

configuração da imparcialidade, Ferrajoli 

(2002, p.464) identifica três perfis 

necessários: a equidistância, a independência, 

e a naturalidade, referindo-se como 

 
equidistância ao afastamento do juiz dos 
interesses das partes em causa; independência à 
sua exterioridade ao sistema político e em geral 
a todo sistema de poderes; naturalidade à 
determinação de sua designação e à 
determinação das suas competências para 
escolhas sucessivas à comissão do fato 
submetido ao seu juízo. 

  

 Lopes Jr. (2015, p.63-65) vincula a 
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imparcialidade do julgador, esta definida por  

Goldschimidt como o resultado da 

parcialidade entre os advogados, com a 

necessidade de separar, além das funções do 

acusador e do julgador, também o juiz das 

atividades investigatórias e instrutórias. 

Somente a separação entre acusação e 

julgador não é suficiente para um sistema 

acusatório no modelo constitucional da 

atualidade. A oposição do juiz-expectador ao 

juiz-ator "é o preço a ser pago para termos um 

sistema acusatório".  

 Ferrajoli (2002, p.466), ainda falando 

sobre a necessidade da separação das funções 

de acusador e julgador, em busca de um 

processo cognitivo, e não ofensivo, pois neste 

o "juiz se torna inimigo do réu", diz que 

somente a separação de funções não garante 

que a imparcialidade do juiz seja preservada. 

Além disso, é necessária a criação de 

garantias ulteriores orgânicas, que impeçam a 

contaminação, mesmo que mínima, pela 

promíscua relação entre juízes e órgãos de 

polícia. Para ele, 

 
É necessário além disso que os órgãos 
inquiridores sejam deslocados para uma classe 
diversa da classe judicial, ainda que providos 
das mesmas garantias de independência, de 
modo que entre eles não se forme um espírito de 
corpo comum e não se influenciem mas, ao 
contrário, controlem-se reciprocamente 
(FERRAJOLI, 2002, p.467). 

 

 Porém, mesmo com esses 

mecanismos, não é possível garantir a 

máxima imparcialidade do julgador se às 

partes não houver a paridade de armas, os 

mesmos poderes de investigação do 

Ministério Público à defesa do acusado. 

IMPARCIALIDADE X NEUTRALIDADE 
 
 É importante destacar que a 

imparcialidade do julgador não deve ser 

confundida com sua neutralidade. Em relação 

a esta, a crítica pesa no sentido da não 

possibilidade de existência de algo/alguém 

incontaminável por qualquer causa externa, 

sendo a busca pela neutralidade algo 

insustentável pela existência do que Jacinto 

Coutinho chama de "dialética participativa". 

Para o autor, todo indivíduo é fruto de um 

processo histórico que o atinge, e que este 

também o reflete, diariamente, sendo 

impossível sermos completamente neutros em 

relação àquilo que somos e conhecemos 

(MARTINS, 2011, p.1). 

 A imparcialidade, diferente da 

neutralidade, refere-se à posição de terceiro 

que o estado, por meio da figura do juiz, 

representa no processo penal, alheio aos 

interesses das partes. Para Coutinho, a 

imparcialidade "não significa que ele está 

acima das partes, mas que está para além dos 

interesses delas" (LOPES JR apud 

COUTINHO, 2010a, p.81). 

 

PROPOSTAS LEGISLATIVAS FACE 
AOS PROBLEMAS DO JUDICIÁRIO 
BRASILEIRO 
 
 Na primeira parte deste trabalho 

expomos o problema relacionado à 

contaminação da formação da livre convicção 

do julgador, decorrente da sua atuação 

momentânea durante a fase inquisitória, bem 
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como, também, pelos poderes instrutórios 

conferidos ao juiz já durante a ação penal. 

Após, discorremos sobre a garantia da 

imparcialidade do julgador, e de sua 

necessidade para um julgamento justo e 

adequado aos princípios do processo penal. A 

partir de agora, serão apresentadas algumas 

das propostas legislativas apresentadas, as 

quais objetivaram, de alguma forma, separar a 

competência, em relação ao magistrado, do 

inquérito policial e da ação penal. Desde já, 

friso que algumas delas não podem ser 

consideradas adequadas, por motivos que 

serão expostos em sequência. 

 

OS JUIZADOS DE INSTRUÇÃO 
CRIMINAL 
 
 Não são poucos os projetos de 

alteração legislativa visando a implementação 

dos Juizados de Instrução Criminal no Brasil. 

Para não usar muito espaço neste assunto, 

manteremos o foco nas propostas mais 

recentes. 

 No ano de 2004, de autoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, foi divulgada a PEC nº 27/20043, a 

qual adicionava parágrafo ao art. 98 da 

Constituição Federal, prevendo competência 

da União e os estados da federação para a 

criação de Juizados de Instrução Criminal. O 

projeto, no entanto, foi arquivado no dia 11 de 

janeiro de 2011. 
                                                 
3 Não há muitos detalhes sobre a proposta no 

endereço eletrônico do Senado. Mas informações 
sobre a PEC estão disponíveis em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/mater
ias/-/materia/67573?o=t>. Acesso em: 14/07/2018. 

 Na mesma direção da PEC nº 27/2004, 

o Deputado Federal Índio da Costa, do PFL 

do Rio de Janeiro, apresentou a PEC 

nº07/20074, adicionando ao art. 98 da 

Constituição Federal o inciso III, prevendo 

"Juizados de Instrução Criminal, presididos 

por juiz togado, para apurar, com o auxílio 

dos órgãos da polícia judiciária, as infrações 

penais definidas em lei". Ainda, alterava o art. 

144 da Constituição Federal, dando poderes 

investigatórios à Polícia Militar e à Guarda 

Municipal, e ainda, a esta, nas cidades com 

mais de dois milhões de habitantes, poderes 

para atuação na segurança pública. Segundo o 

Deputado, o objetivo da PEC era "reforçar o 

combate à criminalidade urbana", em razão da 

demora na tramitação dos processos criminais 

ser um favor à impunidade e um incentivo à 

ações criminosas "cada vez mais ousadas". 

Hoje, a proposta se encontra apensada à PEC 

534/2002, de autoria do Senador Romeu 

Tuma, do PFL de São Paulo. 

 Usando argumentos semelhantes aos 

da PEC mencionada no parágrafo anterior, os 

deputados federais Maurício Rands (PT/PE) e 

Weliton Prado (PT/MG), apresentado o 

Projeto de Lei 19/20115. Sem especificar o 

funcionamento do órgão, o projeto prevê a 

criação de Juizados de Instrução Criminal, os 

quais "reunirá em um único espaço físico 

                                                 
4 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichad
etramitacao?idProposicao=340893>. Acesso em 
14/07/2018. 

5 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichad
etramitacao?idProposicao=490905>. Acesso em: 
14/07/2018. 
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Polícia Judiciária, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Juiz de Direito", 

competentes para julgar infrações penais com 

penas cominadas não maiores que 10 (dez) 

anos. Impossível dizer, através da fria análise 

do projeto, se os Juizados de Instrução 

Criminal propostos pelos deputados Rands e 

Prado compartilham qualquer característica 

com as PECs anteriormente citadas além do 

nome, em razão de os parlamentares terem 

deixado a regulamentação desses juizados a 

cargo do Conselho Nacional de Justiça e do 

Ministério da Justiça. Entretanto, um dos 

argumentos usados é a existência de um 

emaranhado de procedimentos, muitos 

desnecessários, que impedem o Estado de 

cumprir sua principal função, que, na opinião 

dos deputados, é dar efetiva punição. 

Atualmente, o projeto encontra-se em análise 

na Comissão de Constituição, Cidadania e 

Justiça. 

 Por fim, mais recentemente, houve a 

apresentação da PEC 89/20156, de autoria do 

Deputado Federal Hugo Leal (PROS/RJ), 

que, entre outras medidas, adiciona à 

Constituição Federal o art. 98-A, instituindo o 

sistema dos Juizados de Instrução e Garantias, 

estes incumbidos de realizar a instrução 

probatória e controle dos procedimentos 

investigatórios criminais. Conforme a PEC, 

os procedimentos investigatórios seriam, 

então, presididos pelos juízes de instrução e 

                                                 
6 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichad
etramitacao?idProposicao=1570777>. Acesso em 
14/07/2018. 

garantias, podendo estes determinar, de ofício 

ou a requerimento das partes, diligências 

probatórias e medidas cautelares que possam 

vir a restringir direitos e a liberdade do 

indiciado. A proposta facultou aos delegados 

de polícia a possibilidade de ingressarem no 

corpo de juízes de instrução e garantias, ou, se 

preferirem, manter a posição de delegado de 

polícia, agora destituídos de funções judiciais. 

Mais uma vez, o principal argumento a favor 

das modificações permanece centrado na 

sentimento de impunidade, na morosidade do 

poder judiciário, e na necessidade de 

modernização do sistema, a fim de reduzir as 

etapas, excessivamente repetitivas, do 

processo penal. Atualmente, a PEC encontra-

se apensada à PEC 432/2009, tendo sido 

indeferido o Requerimento de Desapensação 

n. 7680/2017, proposto pelo Deputado Celso 

Russomano (PRB/SP), para que esta e outras 

propostas apensadas voltassem a tramitar 

independentemente. 

 
3.1.1 – Por que os Juizados de Instrução não 
são a solução para os problemas na 
persecução penal no Brasil? 
 
 Cabe agora lembrar do que foi 

discorrido anteriormente, sobre alguns 

requisitos básicos para se consolidar a 

imparcialidade do julgador, bem como o 

sistema acusatório. Foi dito que a 

imparcialidade do julgador se configurava 

mediante a presença de três perfis necessários, 

sendo eles, a equidistância, a independência e 

a naturalidade (FERRAJOLI, 2002, p. 464), 

assim como a necessidade de separação total 
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das atividades, além das de acusador e 

julgador, também as investigatórias e 

instrutórias (LOPES JR., 2015, p.63-65), 

impedindo a formação de um processo 

ofensivo, no qual o réu é visto como inimigo 

do juiz, desviando de qualquer contaminação 

derivada da promíscua relação entre juízes e 

órgãos de polícia (FERRAJOLI, 2002, p.466). 

 No sistema de juizados de instrução, a 

gestão da prova encontra-se nas mãos do juiz 

presidente, que acaba por reunir em suas 

mãos uma grande quantidade de poder, 

investigando, realizando diligências, 

decidindo quanto às medidas cautelares, e 

produzindo provas definitivas, quando não 

repetíveis. Portanto,  

 
é de notar que a existência da primeira fase, 
presidida e desenvolvida em Juizado de 
Instrução, só pode ser defendida em legislações 
que não trilhem o caminho do contraditório, da 
ampla defesa, da presunção de inocência e, 
principalmente, do princípio acusatório, pois 
reduz de forma notável a possibilidade de 
defesa do acusado, tornando o julgamento 
antidemocrático (NOVAES, 2015). 

 

 Especificamente em relação à PEC 

89/2015, a Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (CONAMP) emitiu a 

Nota Técnica nº08/20157, afirmando que o 

projeto "subverte a essência da jurisdição ao 

conferir ao  juiz de instrução o poder-dever de 

agir ex ofício, relegando princípio basilar da 

atuação jurisdicional que é a ação do Estado-

Juiz apenas mediante provocação das partes", 

                                                 
7 Disponível em: 

<https://www.conamp.org.br/images/notas-
tecnicas/NT%2008%20-%20PEC%2089.pdf>. 
Acesso em: 14/07/2018 

ainda, comprometendo a imparcialidade do 

julgador, na medida em que este se transforma 

em produtor de provas que venham a formar a 

opinio delicti do Ministério Público. 

 Por fim, considerando o sistema 

acusatório-constitucional caracterizado pela 

gestão da prova na mão das partes, e sendo 

esse o seu princípio informador, chega-se à 

duas conclusões:  "ou a produção de provas é 

tarefa das partes e se está diante do modelo 

acusatório, ou é do juiz, e se está então diante 

de um modelo diverso, qual seja, o 

inquisitório". Conciliar uma prática que vá 

contra a essência de um sistema (no caso, o 

acusatório) é impossível (RITTER, 2016, 

p.169-170). 

 

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL E O JUIZ DAS GARANTIAS – 
PLS 156/2009 E PL 8.045/2010 
 
 A PLS 156/20098, de autoria do 

Senador José Sarney e o projeto que originou 

o PL 8.045/20109, traz, na sua exposição de 

motivos, a necessidade de um novo Código de 

Processo Penal, consoante com a Constituição 

Federal de 1988, sobretudo, porque o atual 

código, o DL 3.698/41 encontra-se superado 

em todas as perspectivas. O atual código 

aponta para práticas completamente avessas à 

atual conjuntura política defendida pela 

Constituição Federal, qual seja, o respeito às 

                                                 
8 Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/mater
ias/-/materia/90645>. Acesso em: 16/07/2918 

9 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichad
etramitacao?idProposicao=490263>. Acesso em: 
16/07/2018.  
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liberdades e garantias individuais.  

 Neste sentido, a reforma proposta 

trouxe a figura do "Juiz das Garantias", a fim 

de consolidar um processo penal orientado 

pelos princípios do sistema acusatório. Sua 

função diverge de um mero juiz de inquéritos. 

Sua atividade abrangerá o "exercício das 

funções jurisdicionais alusivas à tutela 

imediata e direta das inviolabilidades 

pessoais" (PLS 156/2009, p.18). A ideia 

primordial é promover o distanciamento do 

juiz da ação penal, o qual será responsável 

pela sentença de mérito, dos elementos de 

convicção produzidos e dirigidos pelo órgão 

acusador. Dessa forma, durante o inquérito 

policial, não há envolvimento, no sentido de 

controle judicial dos atos de investigação, do 

juiz da ação penal. O inquérito policial será 

acompanhado pelo Juiz das Garantias, na 

medida em que se faça necessária à tutela de 

direitos e garantias individuais do indiciado.  

 Não houveram alterações 

significativas em relação à atividade do Juiz 

das Garantias, comparando os dois projetos de 

lei. Manteve-se sua qualidade de controlador 

da legalidade no curso das investigações 

criminais. É importante que a PL 8.045/2010, 

de forma expressa, incumbiu ao Juiz das 

Garantias a missão de assegurar o direito de 

acesso aos elementos da investigação e, ainda, 

julgar exceções de suspeição contra o 

delegado de polícia. Também é importante 

frisar que a PL 8.045/2010 estendeu a 

competência territorial do Juiz das Garantias, 

podendo abranger mais de uma circunscrição, 

de acordo com as normas de organização 

judiciária. Ainda, merece destaque que o 

magistrado que funcionar nas investigações 

como Juiz das Garantias terá defesa a sua 

atuação na ação penal.  

 Certamente, o ponto positivo de 

destaque na reforma do Código de Processo 

Penal a ser debatido aqui diz respeito à 

imparcialidade do julgador. Ao adicionar a 

figura do Juiz das Garantias, a reforma 

demonstra sua postura em assumir que "não 

há condições de imparcialidade num processo 

penal em que se autoriza que o julgador de 

mérito atue na investigação preliminar" 

(RITTER, 2016). Dá-se, ao juiz da ação 

penal, finalmente, a possibilidade de julgar 

sem o comprometimento de ter que julgar o 

mérito e consonância com as demais decisões 

tomadas no curso das investigações, não 

havendo a necessidade de que este 

"compartilhe da perspectiva dos órgãos de 

persecução penal, tudo à preservar sua 

imparcialidade" (RITTER, 2016). Portanto, o 

Juiz das Garantias evita que a validade de 

provas produzidas na investigação seja 

julgada pelo mesmo magistrado que decidirá 

sobre a condenação do réu, ainda mais 

baseando-se nos pré-julgamentos da 

investigação criminal (MARTINS, 2011).  

 Contudo, há ressalvas a serem feitas 

em relação à reforma. Ainda há presença de 

elementos condizentes com o sistema 

inquisitorial. No tocante à incorporação do 

inquérito policial nos autos da ação penal, o 

projeto ignorou as críticas doutrinárias à essa 
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prática (que induz a contaminação da 

imparcialidade do julgador, consciente ou 

inconsciente), de modo que o mecanismo 

descrito no atual código, que exige a denúncia 

ou queixa acompanhada dos autos de 

inquérito policial, quando este as servir de 

base, foi preservado, não havendo, neste 

sentido, qualquer inovação sistêmica. 

 Por fim, mesmo com a crítica feita ao 

projeto, a separação do juiz da investigação e 

do juiz da ação é um grande avanço. Aqueles 

que defendem opinião contrária, no sentido de 

que o projeto é um atraso legislativo, que 

minimiza a atuação do juiz em busca da 

verdade dos fatos, devendo se contentar com 

o produzido pelas partes, certamente 

desconhece a função do juiz no processo, e a 

necessidade de se manter sua imparcialidade, 

sob pena de nulidade absoluta. Qualquer 

argumento de cunho orçamentário, que venha 

a defender a não implementação desse 

sistema, ignora o grande prejuízo gerado pelas 

nulidades decorrentes de exorbitantes abusos 

causados pelo sistema atual, aumentando 

também o desprestígio da população pelo 

judiciário, que, certamente, em nada contribui 

para o Estado de Direito (GOMES). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 O trabalho realizado, de forma 

alguma, pretende fazer qualquer conclusão 

em relação ao tema explorado, principalmente 

pela sua extensão. Tem caráter meramente 

informativo em relação ao problema da 

imparcialidade do julgador enfrentado no 

processo penal brasileiro atual, trazendo à 

discussão a necessidade de implementação de 

um sistema que permita ao magistrado a 

efetiva formação de livre convicção. Nese 

aspecto, traz, com um olhar bastante positivo, 

a inserção do Juiz das Garantias no sistema 

penal, como foi proposto pela PLS 156/2009 

e PL 8.045/2010. Assim, destacamos no 

trabalho:  

1. O juiz, para caracterizar o sistema 

acusatório, deve estar alheio à atividade 

probatória, equidistante das partes, e livre de 

qualquer influência externa, de modo a 

garantir os direitos do acusado e um sistema 

de garantias;  

2. A consolidação do sistema acusatório 

depende do respeito ao devido processo legal 

e da imparcialidade do magistrado, que são 

profundamente feridos quando este assume a 

posição de juiz investigador;  

3. É vedado ao juiz formar sua convicção 

exclusivamente a partir das provas colhidas 

no inquérito. Contudo, a incorporação deste 

nos autos da ação penal, voluntária ou 

involuntariamente, contamina o julgamento, 

de modo que é comum a condenação com 

base em provas das investigações;  

4. A imparcialidade do julgador é garantia 

necessária para evitar a atuação do juiz 

vinculada ao interesse das partes, e ainda para 

impedir a contaminação de sua convicção 

pela promíscua relação entre julgador e 

órgãos de investigação e acusação;  

5. A imparcialidade não se confunde com 

neutralidade, principalmente por esta ser 
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humanamente insustentável;  

6. Propostas legislativas que intentem 

implementar os Juizados de Instrução 

Criminal, em relação à imparcialidade do 

julgador, não podem ser consideradas 

soluções, principalmente por este sistema ser 

fruto de um sistema inquisitorial, 

substancialmente incompatível com o 

princípio fundamentador do sistema 

acusatório.  

7. O Juiz das Garantias pode trazer resultados 

positivos no à imparcialidade e livre formação 

de convicção do juiz da sentença de mérito, 

trazendo uma maior aproximação com os 

princípios fundamentadores da Constituição 

Federal de 1988, entre eles, o sistema 

Acusatório. Entretanto, não livre de críticas, a 

incorporação dos Autos de Inquérito Policial 

na ação penal ainda podem ser um entrave à 

busca por esse sistema. 
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LEY PENAL EM BLANCO 
 
 

________________________________________ 
 

Pablo Milanese1 
 

 

Resumo 
o presente artigo analisa os conceitos de lei penal em branco apresentados pela doutrina mais atual. 
Para tanto, aborda a relevância do tema para o momento, face às modificações que o Direito Penal 
vem sofrendo com a criação de novos tipos penais, especialmente, através de leis penais em branco. 
Além disso, apresenta a distinção entre lei e norma e sua importância para o desenvolvimento do 
tema. 
 
Palavras-chave: Lei. Norma. Conceito Estrito. Conceito Amplo. Conceito Intermediário. 
 
Abstract 
The present article analyzes the Criminal Law in White concepts, presented by the current doctrine. 
In order to do that, it approaches the theme’s relevance currently, facing the changes that the 
Criminal Law have been experiencing, with the insertions of new crimes, especially by way of the 
Criminal Law in White. Besides that, it shows the difference between law and norm and its 
importance to the development of the theme. 
 
Keywords: Law. Norm. Strict Concept. Ample Concept. Intermediary Concept.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el Derecho 

penal ha sufrido continuas y constantes 

modificaciones, adoptando una política de 

criminalización de hechos, lo que revela su 

carácter expansionista. Actuando, 

principalmente, en las partes especiales de los 

Códigos penales y de las legislaciones 

especiales creando nuevas figuras penales o 

ampliando los tipos ya existentes.  

Al mismo tiempo, este Derecho 

penal utiliza instrumentos que facilitan su 

actuación, entre los cuáles, se puede citar, las 

leyes penales en blanco. Aunque ya fuesen 

empleadas, ante la necesidad de proteger 

nuevos bienes jurídicos que presentan unas 

exigencias particulares para ser regulados, el 

recurso a esta técnica legislativa ha sido 

intenso en los últimos años.   

Aunque, provoquen algunas 

discusiones doctrinales sobre su legitimidad y 

sus límites, la mayor parte de la doctrina está 

de acuerdo con la necesidad del empleo de las 

leyes penales en blanco en ciertos casos, 

fundamentalmente, en las materias que 

imponen por su naturaleza unas exigencias 

particulares para ser reguladas. 

Ocurre que, el empleo de las leyes 

penales en blanco en determinadas materias, 

atiende a la razón técnica, de evitar el rápido 

estancamiento, paralización de la ley penal, 

pues estas materias se ven sometidas, debido 

a la evolución social y económica, a rápidos y 

bruscos cambios. Esta característica presente 

en determinadas actividades peligrosas para 

sanidad de un país, su orden económico, el 

medio ambiente, etc, hace con que sea 

necesario la remisión a otras leyes y/o 

reglamentos para la complementación del 

supuesto de hecho, porque, de lo contrario, la 

norma penal habría que estar siendo 

reformada continuamente para evitar su 

deterioro legislativo.  

Además, estas materias precisan un 

marco típico flexible, que admita la 

adaptación a los diversos casos que han de ser 

previstos, posibilitando indicar a todos ellos 

evitando, con todo, cualquier referencia 

concreta a ninguno. Las leyes penales en 

blanco proporcionan este marco a través de la 

inclusión de remisiones en sus enunciados, 

patrocinando la estructura flexible que estas 

materias necesitan. 

Al contrario, las leyes penales serían 

compuestas de varios conceptos que 

prácticamente aniquilarían la posibilidad de 

comprensión, debido a la gran extensión que 

estas leyes poseían se fuesen describir todos 

los supuestos de hecho relacionados a 

materias como las socio-económicas o las 

medioambientales. Allá de estos, tales leyes 

pasarían por varias reformulaciones que 

impediría sus aplicaciones. 
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Ahora bien, aunque sea incontestable 

que las leyes penales en blanco están cada vez 

más presentes en las legislaciones modernas, 

todavía no hay consenso en la doctrina y 

jurisprudencia sobre el concepto mismo de 

ley penal en blanco. 

Por esta razón, tiene el presente 

artículo el objetivo de presentar los distintos 

conceptos de ley penal en blanco, bien cómo 

hacer una aproximación al concepto que 

mejor refleja la utilización de esta técnica de 

tipificación.  

 

DISTINCIÓN ENTRE LEY PENAL Y 

NORMA PENAL 

 

La averiguación de un concepto más 

estricto de ley penal, de fundamental 

importancia para este artículo, pasa 

obligatoriamente por su distinción con la 

norma penal, aunque, la doctrina mayoritaria2 

considere y utilice, de manera general, los 

términos como equivalentes3.  

Desde las contribuciones de 

Binding4, en su obra intitulada Die Normen 

und ihre Übertretung, donde desarrolló la 

llamada teoría de la norma, se habla de la 

                                                           
2 En este sentido, Muñoz Conde (1975) aunque 
reconozca la distinción de BINDING, entiende 
innecesaria su aportación.   
3 Así, MORILLAS CUEVA (2016) aclara que [...], la 
doctrina no parece tener excesivo inconveniente en 
utilizar indiscriminadamente los términos ley o norma, 
[...].   
4 Binding (2002).  

distinción entre norma y ley.  

Para Binding la norma es un 

“imperativo primario”, el fundamento de la 

ley, la precede conceptual y regularmente, 

aunque no necesariamente en el aspecto 

temporal. La norma es formulada por medio 

de la ley penal, pero no en ella. No es una ley 

sino una proposición del derecho no 

legislado5.  

Cómo enseña Maurach6, Binding 

entiende que “las normas son aquellos 

mandatos jurídicos, escritos o no escritos, 

conceptualmente anteriores a la ley penal, 

pertenecientes al derecho público, cuyo 

contenido, en caso de no poder ser averiguado 

fuera del derecho penal, en el derecho 

positivo o el consuetudinario, por lo regular 

puede ser captado en la parte dispositiva de la 

conminación penal”.   

De ahí que, para Binding7 el 

delincuente viola la norma y no la ley penal. 

Es decir, al violar la norma, cumple la ley 

penal, pues quien realiza un delito actúa en 

perfecto acuerdo con la disposición legal.   

Por lo tanto, el mandato o la 

prohibición, el precepto legal contra el que se 

dirige el delincuente es la norma, que, como 

ya dicho, precede a la ley penal, o sea, el 

imperativo proviene de la norma y no de la 

                                                           
5 Kaufmann (1977). 
6 Maurach,(1994).   
7 Binding (2002). También, Kaufmann (Armin. 1977).    
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ley8.   

La doctrina mayoritaria, aunque, 

como ya dicho, muchas veces utiliza los 

términos indistintamente, acepta la distinción 

entre ley y norma propuesta por BINDING, 

pues, como advierte Álvarez García9, "han 

sido pocos los autores que se opusieron a la 

existencia de normas extramuros de la ley 

penal y previas a ésta".  

 García-Pablos de Molina10 aclara 

que la norma penal es “un mensaje 

prescriptivo expresado a través de 

determinados símbolos, normalmente 

consistentes en enunciados. Pero tales 

enunciados – enunciados, proposiciones 

jurídicas, preceptos legales- constituyen sólo 

el vehículo de expresión de las normas, y no 

deben confundirse con las normas mismas”.  

En este mismo sentido, Mir Puig11, 

después de advertir sobre la utilización 

indiscriminada y frecuente de la expresión 

"normas legales", para referiros a la norma 

jurídica y al enunciado legal, defiende que es 

"preferible distinguir claramente entre el texto 

legal y la norma o normas que expresa".  Esto 

porque, para este autor, "el enunciado legal es 

un conjunto de símbolos lingüísticos que 

conviene diferenciar del mensaje prescriptivo 

que transmite, único que constituye la norma 
                                                           
8 Mezger (2010).   
9 Álvarez García (2001) 
10 García-Pablos de Molina (2012). Romeo Casabona,; 
Sola Reche e Boldova Pasamar (2013).   
11 Mir Puig (2011).  

jurídica".   

No es otro el entendimiento de Silva 

Sánchez12, el cual cree pertinente la distinción 

entre "leyes penales" o "enunciados legales" y 

las "normas". Aclarando que las leyes penales 

o enunciados legales "son conjuntos de signo 

lingüístico". Ya, las normas jurídicos penales, 

"son el sentido, el mensaje prescriptivo que se 

desprende de tales enunciados legales".  

Aunque, la teoría de las normas de 

Binding tenga sufrido críticas, algunas de sus 

tesis son, según Alflen da Silva13, 

incuestionables: "primeramente, la de que 

normas son reglas jurídicas autónomas; en 

segundo, a de la que generalmente anteceden 

la ley penal y tienen de ser deducidas a partir 

de ellas; y, en tercero, son indispensables a la 

eficacia y al contenido de la dogmática del 

Derecho penal".    

La distinción entre norma y ley, en 

los términos presentados, es de gran 

importancia especialmente para el presente 

artículo, aunque, tenga toda la razón Muñoz 

Conde14 cuando afirma que "toda ley penal 

plasma una norma de conducta, preexistente o 

concomitante a ella, que, en todo caso, 

adquiere eficacia jurídica desde el momento 

en que entra en vigor la ley penal". Hasta 

porque, "en virtud del sometimiento del 

                                                           
 
12 Silva Sánchez (2012).     
13 Alflen da Silva (2004).  
14 Muñoz Conde (1975). Mir Puig (2003). 
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Derecho Penal al principio de legalidad, las 

normas penales han de hallarse contenidas en 

la ley"15. 

De la misma manera, como advierte 

Vives Antón16, "identificar norma y ley 

responde a un uso lingüístico corriente. Y 

nada hay que objetar a ese uso, si se realiza a 

conciencia de que no es más que un tropo, 

esto es, sabiendo que lo que justifica la 

sinonimia es una mera figura retórica y no 

una equivalencia conceptual. De lo contrario, 

el uso común se convierte en una primera 

fuente de confusiones." 

La correcta definición de "ley penal 

en blanco" debe observar la distinción entre 

ley y norma, pues es la "ley" en cuanto 

enunciado, "conjunto de signo lingüístico", y 

no el "mensaje" del enunciado, el objeto del 

presente artículo. 

De ahí que, será utilizado el término 

"ley penal" para referirse al enunciado o 

precepto legal, entendido como conjunto de 

símbolos lingüísticos, a través del cual la 

"norma penal" es expresada.  

 

CONCEPTO DE PENAL EN BLANCO  

 

La adopción de un concepto de ley 

penal en blanco requiere un análisis de las 

alternativas presentadas por la doctrina. 

                                                           
15 Vives Antón (1996). 
16 Vives Antón (1996). 

Según señala Martínez-Buján Pérez, 

“la controversia existe ya en torno al propio 

concepto de ley penal en blanco, con 

respecto al cual es posible apreciar diferentes 

caracterizaciones en su evolución histórico-

dogmática”17.  

De los distintos conceptos de ley 

penal en blanco también pueden ser generados 

problemas de diferentes naturalezas, de 

acuerdo con el concepto adoptado. De ahí la 

necesidad de hacer una breve presentación del 

origen y evolución del concepto de ley penal 

en blanco, bien cómo de la situación actual de 

la materia en la doctrina y jurisprudencia.      

  

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL 

CONCEPTO  

 

El término ley penal en blanco 

(traducción de la expresión 

“blankettstrafgesetz”) surgió en Alemania, en 

1872, utilizado por vez primera por Binding18 

en su obra intitulada Die Normen und ihre 

Übertretung, por ocasión de sus estudios 

sobre la estructura de la ley penal en general, 

cuando constató la existencia de algunas lex 

imperfectas.   

Binding constató que, mientras la 

gran mayoría de las leyes penales son plenas 

o completas, porque en ellas tanto el precepto 
                                                           
17 Martínez-Buján Pérez (2007).  
18 Doval Pais (1999). También, Jiménez de Asúa 
(1950)   
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como la sanción están totalmente 

determinados, existen otras que solo precisan 

la sanción, siendo que del precepto ofrecen 

una descripción parcial, remitiendo, para su 

complemento, a otro texto legal preexistente o 

futuro19.  

Al mismo tiempo, Binding observa 

que, si bien la Constitución del Imperio 

estableció un cambio para una Federación con 

competencia general,    el complemento de las 

leyes penales, por exigencias prácticas, aún 

era realizada por los estados federados 

(Länder).20 

En la concepción original de Binding 

las leyes penales en blanco se caracterizan por 

la descripción imprecisa del tipo penal; por 

amenazar con una pena la contravención de 

prohibiciones establecidas por la autoridad 

federal,  local, o por otra autoridad o un poder 

legislativo particular; por permitir al Derecho 

particular la decisión de qué autoridad es la 

facultada para establecer la prohibición 

correspondiente; por posibilitar que esta 

prohibición sea establecida después de dictada 

la ley penal, por lo que ésta entretanto 

permanecerá como “un cuerpo errante en 

busca de su alma”; por hacer depender de la 

voluntad de la autoridad qué debe ser escrito 

sobre el blanco de la ley; porque esta 

prohibición, durante la vigencia de la ley 

                                                           
19 Cury (1988). 
20 Alflen da Silva (2004). 

penal puede variar completamente; porque 

eventualmente puede que lo que permita hacer 

la autoridad de un Estado sea lo que prohibida 

la autoridad de otro.21 

Así, Binding utilizó la expresión “ley 

penal en blanco” para referirse a un grupo de 

normas del Código Penal que, aunque se 

preveía la sanción a aplicar, se asignaba a 

supuestos de infracción de disposiciones 

establecidas por autoridades administrativas.22 

Es decir, el complemento de las leyes penales 

en blanco se hallaba en las normas de menor 

rango, emanadas de los Estados federados y 

de los municipios23.  

Según Zaffaroni24 el fenómeno de las 

leyes penales en blanco ya lo había observado 

Heinze, quien las había llamado 

“conminaciones penales ciegas” (blinde 

Strafdrohungen), dejando planteada como una 

incorrección del sistema que la legislativa 

local repitiese la conminación penal al 

Derecho Federal.  

También, en este mismo sentido, 

Doval Pais25 afirma que el propio Binding 

señalo que en 1882 el empleo de la expresión 

“ley penal en blanco” en una sentencia 

mostró que ya había sido adoptada por el 

Tribunal del Reich, aunque advirtió también 

de la utilización de otras denominaciones 
                                                           
21 Binding (2002).  
22 Doval Pais (1999) 
23 Binding  
24 Zaffaroni,(1987). Pierangeli (2006).     
25 Doval País (1999).  
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aplicadas a estas fórmulas legales, como la de 

“conminaciones penales ciegas”, atribuida a 

un trabajo de Heizen26 publicado en 1871. 

Sin embargo, existe bastante 

consenso en que fue en los tribunales 

alemanes donde se difundió la expresión 

Blankettstrafgesetz o ley penal en blanco, 

expresión que se ha fortalecido, 

fundamentalmente, en la doctrina y en la 

jurisprudencia27. 

Posteriormente, el concepto de ley 

penal en blanco presentado por Binding, con 

la contribución de Mezger, fue ampliado, 

añadiendo otros dos supuestos.   

Mezger al definir las leyes penales en 

blanco diferenciaba en leyes penales en 

blanco en sentido amplio y en sentido estricto, 

también denominadas leyes penales en blanco 

“impropias” y “propias”28.  

Las leyes penales en blanco en 

sentido amplio o impropias se presentarían de 

dos maneras, el complemento podría estar en 

la misma ley o el complemento estaría en otra 

ley, pero en los dos casos emanada de la 

misma instancia legislativa29.  

Ya, las leyes penales en blanco en 

sentido estricto o “propias”, para Mezger, 

                                                           
26 Intitulado Das Verhältniss des Reichsstrafrecht zu 
dem Landesstrafecht mit besonderer Berücksichtigung 
der duch das norddeutschen Strafgesetzbuch 
verantlassten Landesgesetze.  
 
27 Doval País (1999)  
28 Mezger (1935).      
29 Mezger   
 

serían aquellas en que el complemento se 

halla contenido en otra ley, pero emanada de 

otra instancia legislativa. En este grupo 

estarían las sanciones penales establecidas en 

un ley del Reich contra una infracción de las 

normas del Derecho de los Estados, bien 

cómo las referencias a las normas 

extranjeras30.  

Además, entendía que en los casos 

de las leyes penales en blanco el tipo y la 

sanción se encuentran separados 

externamente, es decir, “con la sanción 

aparece tan sólo ligada de manera inmediata 

una referencia al necesario complemento”31, 

ese complemento es que caracteriza la 

diferencia arriba destacada, vez que se 

encuentra en otras disposiciones del 

ordenamiento. 

Este concepto de Mezger se 

diferencia de la concepción original de 

Binding, pues para ese autor las disposiciones 

de complemento se hallaban en las normas de 

menor rango, emanadas de los Estados 

federados y de los municipios32, es decir, no 

hacía la diferenciación propuesta por Mezger, 

que hasta hoy genera algunas discusiones 

doctrinales. Sin embargo, los dos autores 

destacaban que las leyes penales en blanco 

necesitaban de complemento.   

Con lo hasta ahora presentado se 
                                                           
30 Mezger,      
31 Mezger 
32 Binding 
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puede afirmar, conforme Doval Pais, que 

“[…] la ley penal en blanco se caracterizaría 

en todo caso, por su necesidad de 

complemento, pero este complemento podría 

proceder de la misma ley penal o de otra 

norma emanada de igual instancia legislativa, 

o exclusivamente de una instancia inferior”33.   

De esta manera, la ley penal en 

blanco necesita de complementación, que 

puede estar en la misma ley, en otra ley con el 

mismo rango (misma instancia legislativa) de 

la ley penal y, aún, estar contenida en otra ley 

de diferente rango da ley penal. 

 

 

LA POSICIÓN DE LA DOCTRINA TRAS 

BINDING Y MEZGER 

 

En la actualidad aún hay discusiones 

sobre el concepto de ley penal en blanco34, 

fundadas en el complemento de la norma 

penal, más específicamente en su 

procedencia, si penal o extrapenal, bien como 

de la instancia legislativa que emana. 

En general, todas las definiciones de 

ley penal en blanco se sostienen en el 

fundamento de que las leyes penales en 

blanco son leyes que necesitan de 

                                                           
33 Doval Pais 
34 Cury (1988) afirma que todavía subsiste una 
considerable incertidumbre sobre lo que debe 
entenderse por tal y los problemas que genera.  
 

complementación35.  

Sin embargo, la incertidumbre 

todavía subsiste en relación a la procedencia 

del complemento, lo que permite distinguir, 

sin prejuicios de los conceptos intermedios, 

dos conceptos de ley penal en blanco: el 

estricto y el amplio. 

 

EL CONCEPTO ESTRICTO 

 

El concepto estricto o restringido se 

corresponde con el concepto original de 

Binding, donde, como ya afirmado, las 

disposiciones de complemento se hallaban en 

las normas de menor rango, emanadas de los 

Estados federados y de los municipios.  

Siguiendo el concepto de Binding, 

Mestre Delgado, después de definir las leyes 

penales en blanco como aquellas que el 

legislador autoriza a otras instancias 

normativas para configurar la conducta 

pasible de represión penal, advierte que “si el 

legislador mismo completa ese supuesto de 

hecho, ya en la ley penal, ya en otra de 

distinto alcance, la remisión no tiene más 

trascendencia que la de una simples técnica 

normativa”36. 

Aquí se puede extraer un de los 

aspectos del concepto estricto de ley penal en 

blanco, la autorización por él legislador a 

                                                           
35 Doval Pai; Ossandón Widow (2011) 
36 Mestre Delgado (1988). 
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otras instancias normativas para la 

configuración de la conducta punible. Es 

decir, el precepto no especificado remite, de 

manera expresa o tácita, la determinación 

concreta de parte de la conducta a una 

autoridad distinta.37  

Consecuencia de este aspecto es que 

la descripción de la conducta punible se queda 

en manos del Ejecutivo. Además, el 

complemento de la ley penal en blanco, por 

no emanar del legislativo, por obvio, no 

tendrá siquiera rango de ley.  

Este concepto de ley penal en blanco 

constituye, según Cury, una solución muy 

cómoda, pues la remisión a las instancias 

legislativas más ágiles, como los decretos y 

otros actos reglamentarios de la 

administración, habilita para modificar 

fácilmente la prohibición o el mandato a cuya 

la infracción se asocia la pena38. 

Sin embargo, el concepto de ley 

penal en blanco en sentido estricto, en 

España, también es empleado para designar la 

ley penal cuyo complemento es una ley de 

rango inferior a Ley Orgánica, o sea, una Ley 

Ordinaria.    

En este sentido, Bustos Ramírez e 

Hormazábal Malarée39, aunque con algunas 

                                                           
37Rodrígues Mourullo (1977).  
38 Cury (1988). 
39 Bustos Ramírez; Hormazábal Malarée (1997).    

distinciones40, de manera general adoptan la 

orientación de Binding, al conceptuaren las 

leyes penales en blanco como “aquellos 

supuestos en que la descripción de la materia 

prohibida no aparece en todos sus extremos 

en la ley que castiga el acto prohibido, sino 

que dicha descripción se completa en una 

disposición de rango inferior, como por 

ejemplo una ley ordinaria (estatal o 

autonómica) un reglamento o una ordenanza”. 

De la misma manera, Carbonell 

Mateu41 defiende que la denominación leyes 

penales en blanco deben quedar reservadas a 

las que se remiten a una norma de rango 

inferior, añadiendo, aún, la remisión a la 

valoración judicial. Este autor entiende que la 

remisión a las otras leyes de igual rango no 

constituye un problema de técnica legislativa 

y, de este modo, no integran el concepto de 

leyes penales en blanco. 

Sin embargo, esta ampliación del 

concepto a la posible complementación por 

las leyes ordinarias, una vez adoptado el 

concepto estricto, bajo la expresión “ley penal 

en blanco” hay que incluir solamente las 

remisiones que la ley penal efectúa a una 

instancia inferior a la ley, sea esta una norma 
                                                           
40 Aquí hay que aclarar que Binding al hablar de 
“normas de menor rango” refiérese a las emanadas de 
los Estados Federados y de los Municipios. Ya, Bustos 
Ramírez y Hormazábal Malarée, Hernán, incluyen en 
las normas de menor rango todas aquellas que no son 
leyes orgánicas, pues, cómo ya dicho, defienden que 
sólo por ley orgánica pueden crearse tipos penales.     
41 Carbonell Mateu (1999). 
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administrativa de rango inferior o un acto 

administrativo de una autoridad.42       

Con ello, la definición de ley penal 

en blanco se llevaría a cabo en dos pasos: se 

rechaza, en primer lugar, la posibilidad de que 

se produzcan remisiones internas y, dentro de 

las externas, se excluyen las remisiones que 

se realizan a otras normas de rango legal.43    

 

EL CONCEPTO AMPLIO 

 

El concepto amplio de ley penal en 

blanco, desarrollado por MEZGER, de 

manera general, considera que la remisión 

hecha para completar el vacío existente en la 

norma penal puede ser a cualquier otra 

disposición que se encuentre en la misma ley, 

en otra ley de mismo rango o, hasta mismo, a 

instancias inferiores, como los reglamentos o 

actos administrativos.     

Siguiendo el concepto propuesto por 

Mezger, Soler44 señala que muchos autores 

hacen la distinción entre leyes penales en 

blanco impuras o en sentido impropio y leyes 

penales en blanco estricta o auténticas, las 

cuales el vacío es llenado por reglamentos o 

disposiciones generales de la autoridad 

administrativa.    

 También Cerezo Mir45 entiende que 

                                                           
42 En este sentido, Martínez-Buján Pérez (2007) 
43 En este sentido, Fakhouri Gómez (2009) 
44 Soler (1992).   
45 Cerezo Mir (2002). 
     

las leyes penales en blanco se remiten a otras 

leyes penales, a leyes penales de otros 

sectores del ordenamiento jurídico o a 

disposiciones de rango inferior a la ley, 

generalmente de carácter reglamentario.  

 Para el sector de la doctrina que 

defiende el concepto amplio lo importante es 

que la ley penal necesita de complementación, 

la cuál puede ser hecha por cualquier otra 

disposición legal. 

 En este sentido, Rodriguez Devesa46, 

define la ley penal en blanco como aquella 

necesitada de complemento, pues el 

presupuesto no se consigna en la propia ley 

penal, la cual "se remite a otra fuente del 

derecho del mismo o de distinto rango".  

 Además, después de aclarar que la 

posibilidad de remisión son tres (a otro 

precepto en la propia ley; a otra ley distinta y; 

a una disposición de rango inferior), 

Rodruiguez Devesa47 defiende que, "por más 

que algunos consideren como ley penal en 

blanco en sentido propio tan sólo el último, se 

trata de una cuestión de técnica legislativa", lo 

que no deja duda que este autor opta por el 

concepto amplio.        

 Polaino Navarrete48 también adopta el 

concepto amplio, pues defiende que las leyes 

penales en blanco pueden distinguirse en 

                                                           
 
46 Rodriguez Devesa (1981). 
47 Rodriguez Devesa (1981).  
48 Polaino Navarrete (2015). 
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varias clases: remisión a otro artículo del 

Código penal para establecer la pena; 

remisión a otro artículo del Código penal para 

completar el contenido del delito; remisión a 

una ley no penal y; remisión a una disposición 

de rango inferior a ley.    

 Para Díez Ripollés49, la remisión debe 

ser a otro lugar del ordenamiento, incluyendo 

otra ley penal, leyes de otros sectores del 

ordenamiento, disposiciones de rango inferior 

a la ley y, incluso, disposiciones legales o 

reglamentarias de las Comunidades 

autónomas.   

 Todavía, algunos autores50 admiten 

que, en sentido estricto, leyes penales en 

blanco son aquellas que se remiten a una 

disposición de rango inferior a la ley o a actos 

de la Administración. Sin embargo, incluyen 

en el concepto de ley penal en blanco las otras 

dos forma de complementación, es decir, por 

otro precepto en la misma ley y por precepto 

contenido en otra ley no penal.  

 En definitiva, para este sector de la 

doctrina, existiría una ley penal en blanco 

siempre que se ocasionara una remisión a otra 

norma del ordenamiento, con independencia 

de su ubicación o de su rango. 

 

EL CONCEPTO INTERMEDIO 

 

                                                           
49 Díez Ripollés (2016). 
50  Landecho Velasco y Molina Blázquez (2004) 
 

Para la doctrina mayoritaria, el 

término ley penal en blanco debe ser 

empleado para designar aquella norma penal 

cuyo supuesto de hecho se configura por 

remisión a una norma de carácter no penal, o 

sea, el supuesto de hecho viene consignado en 

una norma extrapenal51.  

En este sentido, Luzón Peña52 

advierte que “es frecuente considerar leyes 

penales en blanco (concepto procedente de 

Binding) aquellas en las que su supuesto de 

hecho o al menos parte de su supuesto de 

hecho o presupuesto viene recogido o 

regulado por otra norma extrapenal a la que se 

remiten”.   

Adoptando esta orientación, Jiménez 

de Asúa53 señalaba que las leyes penales en 

blanco son “aquellas que se remiten a otra ley, 

es decir, a la misma instancia legislativa, 

como casos impropios o lato sensu, y 

reservamos la estrictez o rigurosidad de las 

leyes en blanco para la serie cuarta, en suma: 

para cuando el complemento corresponde a 

otra instancia legiferante o a la autoridad”.  

También sigue este concepto García 

Arán54 que al hacer la diferenciación entre 

concepto amplio define ley penal en blanco 

como “aquella en la que parte de su supuesto 

de hecho o presupuesto viene recogido en una 

                                                           
51 Muñoz Conde (1975); Jescheck y Weigend (2002). 
52 Luzón Peña (2016). 
53 Jiménez de Asúa (1950). 
54 García Arán (1993) 
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norma de carácter no penal” y el concepto 

estricto que corresponde a la norma que “se 

remite a una norma extrapenal de rango 

inferior, que de esta forma interviene en la 

definición de la conducta prohibida”.   

Además, Jescheck55 enseña que las 

leyes penales en blanco son aquellas leyes que 

“sólo contienen una conminación penal, pero 

que en relación con su contenido prohibitivo 

se remiten a otras leyes o reglamentos e, 

incluso, a actos administrativos que de forma 

independiente han sido promulgadas o 

dictados en otro tiempo por un órgano 

diferente”. 

Ello nos lleva a la exclusión del 

primero de los supuestos, esto es, cuando la 

complementación se encuentra en la misma 

ley penal, dado que en este caso es casi 

imposible distinguirla de las normas penales 

incompletas, tratándose de mero 

procedimiento de técnica legislativa56. Más 

que ley en blanco, las que remiten a otro 

precepto en la misma ley penal son simples 

fragmentos de norma57. 

En este mismo sentido, Morillas 

Cueva58, entiende que la contemplación del 

texto punitivo no puede quedarse limitada a 

                                                           
55 Jescheck y Weigend (2002). 
56 Muñoz Conde. También, Quintero Olivares (2000), 
afirma que yerran, a nuestro juicio, los autores que 
entienden que se da una ley penal en blanco cuando la 
conducta o la sanción están definidos en otro lugar de 
la misma ley.    
57 Muñoz Conde (1975).   
58 Morillas Cueva (2016). 

uno de sus pasajes, debiendo realizarse en 

todo su conjunto. Por esta razón, cuando la 

conducta y la pena están en la misma ley, 

aunque en preceptos distintos, no hay que se 

hablar en ley penal en blanco.  

Hasta porque no hay que confundirse 

ley penal con artículo del Código Penal, 

aunque muchas de las veces sean 

coincidentes, en algunos casos supuesto de 

hecho y consecuencia jurídica están repartidos 

en diferentes artículos, pero contenidos en la 

misma ley. 

Ahora bien, conforme señala Muñoz 

Conde, el concepto intermedio puede ser 

considerado demasiado estricta o demasiado 

amplio si comparado a otras definiciones 

doctrinales59.  

Esto se puede notar también con 

relación a los conceptos presentados más 

arriba, es decir, comparado al concepto de 

Binding es más amplio, vez que este autor 

entendía que la norma penal en blanco 

solamente podría tener como complemento 

una norma de menor rango. Ya, con relación 

al concepto propuesto por Mezger, esta 

definición es más estricta, porque no engloba 

las normas penales que poseen su 

complemento en la misma ley. 

De ahí que, a través de la técnica de 

las leyes penales en blanco el legislador 

tipifica delitos cuyos supuestos de hecho se 
                                                           
59 Muñoz Conde y García Arán (2010). 
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quedan deferidos - con remisiones de distinto 

alcance – a otras instancias normativas, del 

mismo rango o de rango inferior.  

Conforme señala Santana Vega60, al 

optar por la posición que considera ley penal 

en blanco únicamente aquellas leyes que 

realizan remisión a otro cuerpo normativo, “lo 

determinante de esta técnica es que normas 

extrapenales, no regidas formal y 

materialmente por los principios informadores 

del Derecho penal, se incorporan al tipo para 

completar el sentido del mismo".     

Sin embargo, entiende Bacigalupo61 

que la discusión si el concepto de ley penal en 

blanco debe alcanzar a los supuestos en los 

que la norma complementaria esté contenida 

en la misma ley o en otra de la misma 

jerarquía, “no parece tener la menor 

trascendencia práctica, pues ninguno de los 

autores que toman parte en la discusión extrae 

de la ampliación del concepto de ley penal en 

blanco ninguna consecuencia que esté 

vinculada con la discusión”.    

Aunque algunos autores62 defiendan 

que el concepto de leyes penales en blanco, en 

los casos de la complementación de la ley 

                                                           
60 Santana Vega. 
61 Bacigalupo Zapater (1998)    
62 Bacigalupo Zapater (1994) Sobre la problemática 
constitucional de las leyes penales en blanco” y 
Bacigalupo (1998) que tras desdeñar la discusión sobre 
el concepto de ley penal en blanco, afirma que “las 
leyes penales en blanco pueden adquirir, sin embargo, 
significación constitucional cuando la norma 
complementadora proviene de una instancia que carece 
de competencias penales.   

penal por una de rango inferior, puede 

presentar problemas de legitimación 

constitucional, algunos de estos problemas no 

se encierran solamente en este concepto. Es 

decir, en los casos en que la remisión es hecha 

a leyes de mismo rango también es posible 

apuntar varios problemas de legitimación.   

Así, Luzón Peña63 advierte que 

también se plantea – aunque no tan 

agudamente – el problema de si se respecta la 

jerarquía y competencia normativa cuando la 

norma complementadora tenga rango legal, ya 

que generalmente esas normas extrapenales 

no serán leyes orgánicas. 

También, en relación al error (de tipo 

o de prohibición) idénticos problemas se 

plantean en todos los casos en que el supuesto 

de hecho esté definido en una ley no penal, 

aunque sea del mismo rango. Lo mismo se 

puede afirmar en materia de retroactividad de 

ley penal más favorable, pues lo problema 

que suscita no es afectado en razón de la 

jerarquía de la norma complementadora.64  

Fakhouri Gómez65, va más allá, al 

señalar que hasta "las remisiones dentro del 

propio CP o a leyes penales especiales se 

verían afectadas por los mismos problemas en 

materia de error".  

En este mismo sentido Martínez-

                                                           
63 Luzón Peña (2016).   
64 Mir Puig (2003). También, Mir Puig (2011).    
65 Fakhouri Gómez (2009). 
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Buján Pérez66, al abordar el concepto aquí 

denominado intermedio, aclara que este 

concepto 
se construye básicamente a partir de 
razones dogmáticas, toda vez que se 
argumenta que el empleo de la técnica 
de la ley penal en blanco encuentra su 
fundamento en la existencia de una 
íntima vinculación de la misma con la 
normativa extrapenal que le sirve de 
base, y, desde este punto de vista, resulta 
indiferente que dicha normativa se halle 
en leyes o disposiciones de rango 
inferior; a ello se agrega que tanto en 
uno como en otro caso se plantean 
idénticos problemas técnicos en materia 
de error sobre la normativa extrapenal y 
en materia de retroactividad de la ley 
más favorable cuando se modifica el 
contenido de la disposición extrapenal 
que rellena el blanco.     
  
Muñoz Conde67, al analizar el tema 

de las leyes penales en blanco, bien cómo 

posibles dificultades derivadas de ellas, 

enseña que, desde el punto vista material  
el uso o abuso de este procedimiento 
técnico legislativo dificulta 
extraordinariamente la labor del 
penalista, no sólo porque se ve remitida 
a ámbitos jurídicos que le son 
desconocidos o que, por lo menos, no 
conoce tan bien como el penal 
propiamente dicho, sino también porque 
el distinto alcance y contenido de la 
norma penal respecto a las demás 
normas jurídicas produce una 
discordancia entre las propias normas 
penales que no ayuda en absoluto a la 
certeza y seguridad jurídicas.    
 

No hay duda que al utilizar las 

expresiones “ámbitos jurídicos que le son 
                                                           
 
66 Martínez-Buján Pérez (2014). 
67 Muñoz Conde y García Arán (2015). 

desconocidos” y “las demás normas 

jurídicas”, este autor está refiriéndose a 

problemas derivados de las remisiones a las 

normas de carácter no penal originadas del 

legislativo.     

En definitiva, de las definiciones 

presentadas por la doctrina anteriormente 

citadas es posible extraer que el concepto 

intermedio o “relativamente amplio” está 

pautado por los posibles problemas derivados 

de la utilización de las leyes penales en 

blanco, o sea, en las dificultades que esta 

técnica legislativa puede generar a los 

destinatarios e intérpretes de las leyes penales.   

 

CONCLUSIONES 

 

Tras la breve presentación y análisis 

de los distintos conceptos de ley penal en 

blanco adoptados, actualmente, por la 

doctrina, es posible hacer algunas 

consideraciones. 

El concepto estricto, como ya visto, 

considera ley penal en blanco solamente 

cuando la remisión es a una norma de rango 

inferior, consecuentemente no reconoce como 

ley penal en blanco cuando la 

complementación se encuentra en la misma 

ley o en una ley del mismo rango. 

De otra parte, la definición amplia, 

extiende el concepto de ley penal en blanco a 

las tres posibilidades de complementación, o 
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sea, en la misma ley, en otra ley de carácter 

no penal y en una norma de rango inferior. 

El concepto estricto es insuficiente 

porque deja de considerar como ley penal en 

blanco la remisión hecha a una ley no penal 

del mismo rango. Esto porque, aunque no sea 

de rango inferior, como ya demostrado 

anteriormente, esta forma de remisión 

dificulta la labor del penalista, bien como 

genera problemas en materia de error y 

retroactividad da ley.  

Por otro lado, el concepto amplio, va 

muy allá del admisible, vez que considera ley 

penal en blanco la remisión a las normas de la 

misma ley, que, como ya afirmado, no pasa de 

mera técnica o pereza legislativa, no creando 

mayores problemas para la interpretación de 

los tipos penales, pues sigue los mismos 

procedimientos en su elaboración y 

promulgación. 

Más allá de esto, como ya destacado, 

no se debe confundir ley penal con artículo de 

ley o del Código Penal. Es decir, en estos 

casos más de que una ley penal en blanco, se 

estaría frente a una ley completa, aunque en 

preceptos distintos.   

Así, entendemos que el aquí 

denominado concepto intermedio es el que 

mejor define la ley penal en blanco, pues se 

ajusta a las funciones de esta técnica 

legislativa al permitir la armonización de la 

ley penal en materias reguladas por otros 

ramos del Ordenamiento jurídico, bien como 

su frecuente actualización por la normativa de 

rango inferior al legal.  

De este modo, se puede afirmar que, 

ley penal en blanco es aquella cuya la 

complementación se efectúe por una ley 

extrapenal o por una norma de rango inferior. 

 

REFERENCIA  

 

ALFLEN DA SILVA, P.R. Leis penais em 
branco e o direito penal do risco: aspectos 
críticos e fundamentais. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2004.  
 
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. Sobre la 
estructura de la norma penal-la polémica 
entre valorativismo e imperativismo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.   
 
BACIGALUPO, E. Curso de derecho penal 
económico. Madrid: Marcial Pons, 1998. 
 
BACIGALUPO ZAPATER, E. Sobre la 
problemática constitucional de las leyes 
penales en blanco. Actualidad Penal, n. 22, 
1994. 
 
BINDING, K. As normas e suas infrações. 
2002. 
 
BUSTOS RAMÍREZ, J.J.; HORMAZÁBAL 
MALARÉE, H. Lecciones de derecho penal. 
Madrid: Trotta, 1997.    
 
CARBONELL MATEU, J.C. Derecho penal: 
concepto y principios constitucionales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. 
 
CEREZO MIR, J. Las leyes penales en 
blanco en la protección penal del medio 
ambiente”, en Temas fundamentales del 



 
 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 78-94, 2018 
 

derecho penal. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 
2002. 
 
CURY, E. La ley penal en blanco. Bogotá: 
Temis, 1988. 
 
DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. Derecho penal 
español. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
 
DOVAL PAIS, A. Posibilidades y límites 
para la formulación de las normas penales 
– el caso de las leyes en blanco. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999. 
 
FAKHOURI GÓMEZ, Y. Delimitación 
entre error de tipo y de prohibición. Las 
remisiones normativas-un caso 
problemático. Navarra: Editorial Aranzadi, 
2009. 
 
GARCÍA ARÁN, M. Remisiones 
normativas, leyes penales en blanco y 
estructura de la norma penal. Estudios 
Penales y Criminológicos, v.16. p.66, 1993. 
 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. 
Introducción al derecho penal-instituciones, 
fundamentos y tendencias del derecho penal. 
Madrid: Universitaria Ramón Areces, 2012. 
 
JIMÉNEZ DE ASÚA, L. Tratado de derecho 
Penal. Buenos Aires: Losada, 1950. 
 
KAUFMANN, A. Teoría de las normas: 
fundamentos de la dogmática penal moderna. 
Buenos Aires: Depalma, 1977.  
 
LANDECHO VELASCO, C.M.; MOLINA 
BLÁZQUEZ, C. Derecho penal español-
parte general. Madrid: Tecnos, 2004. 
 
LUZÓN PEÑA, D.-M. Lecciones de derecho 
penal-parte genera. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2016. 
 
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho 
penal económico y de la empresa: parte 
general. Valencia: Tirant lo Blanc, 2014. 

 
MAURACH, R. Derecho penal-parte 
general. Buenos Aires: Astrea de Alfredo y 
Ricardo Depalma, 1994. 
 
MESTRE DELGADO, E. Límites 
constitucionales de las remisiones 
normativas en materia penal. En Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, 
Tomo XLI, fasc. II, 1988.  
 
MIR PUIG, S. Derecho penal-parte general. 
Barcelona: Editorial Reppertor, 2011. 
 
MIR PUIG, S. Introducción a las bases del 
derecho penal. Buenos Aires: Editorial B de 
F, 2003. 
 
MORILLAS CUEVA, L. Sistema de derecho 
penal - parte general - Fundamentos 
conceptuales y metodológicos del derecho 
penal. Ley penal.  Madrid: Dykinson, 2016.  
 
MUÑOZ CONDE, F. Introducción al 
derecho penal. Barcelona: Bosch, 1975.  
 
MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA A.M. 
Derecho penal: parte general. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2010. 
 
MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. 
Derecho penal: parte general. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
 
OSSANDÓN WIDOW, M.M. La 
formulación de tipos penales. Valoración 
crítica de los instrumentos de técnica 
legislativa. Santiago: Jurídica de Chile, 2011.  
 
PIERANGELI, J.H. A norma penal em 
branco e a sua validade temporal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais.     
 
POLAINO NAVARRETE. Lecciones de 
derecho penal-parte general. Madrid: 
Tecnos, 2015. 
 



 
 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 78-94, 2018 
 

QUINTERO OLIVARES, G. Manual de 
derecho penal-parte genera. Navarra: 
Aranzadi, 2000. 
 
RODRÍGUES MOURULLO, G. Derecho 
penal-parte general. Madrid: Civitas, 1977. 
 
ROMEO CASABONA, C.M.; SOLA 
RECHE, E., BOLDOVA PASAMAR, M.A.  
Derecho penal-parte general-introducción-
teoría jurídica del delito. Granada: Comares, 
2013. 
 
SILVA SÁNCHEZ, J.M. Aproximación al 
derecho penal contemporáneo. Buenos 
Aires: Editorial B de F, 2012.     
 
SOLER, S. Derecho penal argentino. 
Buenos Aires: Argentina, 1992. 
 
VIVES ANTÓN, T.S. Fundamentos del 
sistema penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 
1996. 
 
ZAFFARONI, E.R. Tratado de Derecho 
Penal. Parte General. Buenos Aires: Sociedad 
Anônima, 1987. 
 



 

 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n.1, p. 95-110, 2018 
 

BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO DE OLARIAS: UMA REFLEXÃO 
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MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
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Resumo 
O texto busca estabelecer uma relação entre a falta de planejamento urbano e a degradação 
ambiental dos recursos hídricos localizados em áreas urbanas, tomando como base o município de 
Ponta Grossa, Paraná. Neste sentido analisa o histórico dos planos diretores do município a partir 
dos anos 60, realçando a ênfase de cada um destes documentos de acordo com seu contexto 
histórico. Após, descreve o desenvolvimento de ações de política ambiental no município com o 
objetivo de enfrentar os graves problemas vivenciados pelo centro urbano na área. O artigo conclui 
que os esforços para o estabelecimento do Parque de Olarias representa uma nova fase no 
planejamento urbano de Ponta Grossa, com a inclusão dos valores relativos ao meio ambiente nas 
discussões do planejamento urbano. 
 
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Degradação Ambiental. Problemas Socioambientais.  
 
Abstract  
This text aims to establish a rapport between the lack of urban planning and the environmental 
degradation of water resources in urban areas, focusing on the city of Ponta Grossa, Paraná. In this 
sense, it analyses the record of the city’s master plans, from the 1960’s onwards, highlighting the 
emphasis of each one of these documents, according to their historical context. Then, it describes 
the developing of actions regarding environmental policy in the city, with the goal of addressing the 
serious issues experienced by the urban center. Lastly, the article concludes that the efforts for 
establishing the Olarias Park represent a new phase in Ponta Grossa’s urban planning, with the 
inclusion of environmental values in such discussions. 
 
Keywords: Drainage Basin. Environmental Degradation. Socio-Environmental Issues. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca estudar a 

implantação de parques lineares como 

estratégia para reverter a degradação 

ambiental em bacias hidrográficas de rios 

urbanos, a partir da análise da construção do 

Parque de Olarias na cidade de Ponta Grossa, 

Paraná. Seu objetivo é estabelecer a relação 

entre a implantação deste tipo de equipamento 

público com a inclusão de política de gestão 

ambiental no Plano Diretor do município.  

Utiliza-se, assim, o método indutivo, 

buscando-se a identificação de tendências no 

Estado da Arte do Direito Urbanístico 

brasileiro a partir da trajetória vivenciada pela 

cidade de Ponta Grossa no tocante à 

implantação e gestão de sua política pública 

na área. Para tanto, será utilizada técnica de 

pesquisa bibliográfica e documental, 

especialmente no tocante ao resgate histórico 

dos planos diretores do município de Ponta 

Grossa. 

Para tanto é realizado um estudo 

sobre a gestão de bacias hidrográficas no 

Brasil e sua regulamentação legal com ênfase 

na implantação de parques lineares em bacias 

hidrográficas de rios urbanos, a partir de sua 

previsão nos planos diretores dos municípios. 

Com base neste referencial teórico, é 

analisada a trajetória da implantação do 

Parque de Olarias, no município de Ponta 

Grossa, Paraná, descrevendo a trajetória 

histórica de sua implantação, considerando os 

dados sobre o saneamento básico da 

comunidade de seu entorno e as ações de 

gestão ambiental adotadas pelo gestor público 

em seu entorno. 

O trabalho inicia-se com uma revisão 

literária sobre o conceito de bacias 

hidrográficas e rios urbanos fixando os 

marcos teóricos de seu caráter 

interdisciplinar. Na sequência estuda o 

desenvolvimento da política urbanística em 

Ponta Grossa em três momentos decisivos e 

distintos, finalmente, conclui trazendo a 

realidade dos rios urbanos da cidade diante do 

plano de implantação do parque linear do 

arroio de Olarias. 

 

A BACIA HIDROGRÁFICA COMO 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

SUSTENTÁVEL DE PROTEÇÃO AOS 

RECURSOS HÍDRICOS FRENTE À 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL  

Reconhecida desde 1960 como 

unidade de espacial de estudo de análise 

ambiental quanto aos recursos hídricos, as 

bacias hidrográficas podem ser definidas 

como sendo “a área drenada por um 

determinado rio ou por um sistema fluvial” 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, p.102).  

Por tratar-se de um espaço 

delimitado e de fácil reconhecimento, seus 

limites são facilmente identificáveis, as 

primeiras experiências quanto às bacias 

hidrográficas como espaço de gestão datam 

do ano de 1948, com a Comissão do Vale do 

Rio São Francisco e a criação do Comitê 
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Especial de Estudos Integrados e Bacias 

Hidrográficas (CEEIBH), na década de 1970, 

no intuito de prover a utilização racional da 

água, abordando todos os aspectos biofísicos 

e humanos (hídricos, geológicos, biológicos, 

sociais, culturais, econômicos, estéticos, entre 

outros), pois todos derivam do ponto de 

convergência “água” dentro da complexidade 

socioambiental PIRES; SANTOS; DEL 

PRETTE, 2002, p.18). 

Em contrapartida, a degradação 

ambiental conceitualmente ultrapassa os 

limites de degradação do solo, por que, além 

disso, abrange ainda a extinção de espécies 

vegetais e animais, poluição de nascentes, 

rios, lagos, baias, o assoreamento e outros 

impactos prejudiciais ao meio ambiente 

causado ao meio ambiente e ao próprio 

homem (GUERRA; GUERRA, 1997), 

inclusive nos processos resultantes da ação de 

pessoa, seja pessoa física, jurídica, de direito 

público ou privado, pelos quais se perdem ou 

reduzem a qualidade ou a capacidade 

produtiva dos recursos ambientais (LIMA; 

RONCAGLIO, 2001) 

Desta forma, a degradação ambiental 

é passível de ocorrer em qualquer ambiente 

refletindo diretamente neste sistema, a qual 

deve ser avaliada sob os mais diferentes 

aspectos, os quais condicionam uns aos 

outros, não somente quanto ao território (meio 

ambiente físico) como nas relações sociais e 

na existência do próprio indivíduo em 

sociedade em relação ao meio ambiente. 

Traçando um paralelo entre a 

degradação ambiental e as bacias 

hidrográficas, estas constituem-se em 

sistemas abertos onde ocorrem constantes 

trocas de energia e matéria, seja na forma de 

entrada ou saída (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

E dentre os seus componentes podem ser 

citadas: encostas, topos, fundos de vales, 

canais e corpos de água subterrânea 

(COELHO NETO, 2001), onde qualquer 

interferência significativa em um desses 

componentes poderá desencadear alterações, 

efeitos e/ou impactos (CUNHA; GUERRA, 

1998), bem como na deposição de 

sedimentos. 

No Brasil, uma das primeiras 

tentativas de gerenciamento de bacias 

hidrográficas foi instituída, a partir do ano de 

1976, pelo Comitê do Acordo entre 

Ministério de Minas e Energia e o Governo 

do Estado de São Paulo, com atuação no 

trecho do Alto rio Tietê e na Baixada Santista 

(ROSS; DEL PRETTE, 1998), contudo foi 

somente na última década, que a bacia 

hidrográfica foi incorporada pelas Ciências 

Ambientais como objeto de estudo e projeto 

de pesquisa (BOTELHO; SILVA, 2004).  

Independente do nível hierárquico da 

Bacia Hidrográfica, esta se constitui numa 

unidade natural, onde o elemento integrador 

está representado pelos leitos fluviais ou 

canais de drenagem naturais (ROSS; DEL 

PRETTE, 1998). 
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Neste contexto, que as Bacias 

Hidrográficas surgem como unidade de 

análise de diversos estudos que embora 

associados à alterações decorrentes de 

fenômenos naturais, é fato comprovado de 

que nos últimos anos é incontestável a 

participação do homem como agente 

acelerador nos desequilíbrios ambientais 

(CUNHA; GUERRA, 1998), exigindo-se 

ações pontuais de recuperação da qualidade 

ambiental em muitos casos de completa 

ineficácia vez que, os danos ambientais são  

quase sempre irrecuperáveis, por tratarem-se 

de um problema sistêmico 

(BITAR;ORTEGA, 1998). 

O que evidencia a importância do 

uso e ocupação de terra como análise 

ambiental quanto às formas de apropriação do 

espaço e a necessidade de garantir a 

sustentabilidade diante das questões 

ambientais, sociais e econômicas relacionadas 

ao debate sobre o desenvolvimento 

sustentável (IBGE, 2006, p.06) quanto à 

caracterização de diagnósticos e as ações 

humanas apontando a necessidade de 

intervenções e de infraestrutura urbana na 

elaboração e planejamento ambiental. 

Tudo isso associado ao 

desenvolvimento de uma sociedade 

extremamente capitalista e por conta disso 

pautada no consumismo (GONÇAVES, 

2012), a qual remete a concepção de 

individualista pautada na ótica da acumulação 

de bens e riquezas, utilizando-se de todos os 

meios de utilização dos recursos naturais, 

pouco importando-se com seu exaurimento 

(GUIMARÃES, 2003), originou uma 

profunda degradação dos recursos naturais 

com a consequente perda de qualidade de vida 

no decorrer dos tempos. 

Tais fatores em conjunto com o 

crescimento acelerado e desordenado das 

cidades, o fluxo migratório do campo para a 

cidade e a perda na qualidade ambiental 

devido a grande concentração populacional na 

área urbana (ROSS; DEL PRETTE, 1998), 

acarretaram visíveis problemas de cunho 

ambiental, cultural, econômico, e ecológico, 

os quais nas duas últimas décadas do século 

passado, registrou um estado de profunda 

crise mundial, cuja complexidade afetou os 

mais diversos aspectos da vida do homem, tal 

como a saúde , o modo de vida e a qualidade 

do meio ambiente (CAPRA, 1997). 

Por conta disso, a degradação 

ambiental no meio urbano, atinge o liame 

entre a baixa qualidade de vida e a grande 

aglomeração da população nos grandes 

centros industriais, onde os rios, os vales e os 

bairros residenciais periféricos dividem 

espaço com o lixo e a miséria (MENDONÇA, 

1994), o que não isenta o meio rural das 

degradações e impactos ambientais 

significativos, os quais assim como no meio 

urbano pelo processo acelerado dos modos de 

produção de acordo com a intensidade das 

atividades realizadas. 
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Neste ínterim, a Agenda 21, 

resultado da Conferência da Organização das 

Nações Unidas (ONU), realizada no Rio de 

Janeiro no ano de 1992, evidencia-se a 

estreita relação entre a pobreza e a degradação 

ambiental, enquanto a pobreza tem como 

resultado determinados tipos de pressão 

ambiental, a deterioração ininterrupta do meio 

ambiente mundial fruto dos padrões 

insustentáveis de consumo e de produção, 

reflexo especialmente nos países 

industrializados (AGENDA 21, 2001).  

Daí a importância do 

desenvolvimento de um planejamento 

ambiental através de diretrizes bem 

estruturadas tanto na previsão quanto na 

solução de problemas, bem como, a definição 

de projetos, atividades e ações de 

monitoramento e avaliação das atividades 

socioeconômicas no espaço, respeitando suas 

funções ecológicas, promovendo o 

desenvolvimento sustentável (LANNA, 

1995,), conservando as bases naturais de um 

dado território como base de auto-sustentação 

da vida e das interações que mantém em todas 

as suas relações ecossistêmicas (FRANCO, 

2000, p.35). 

 

A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

APLICADA E OS PLANOS DIRETORES 

COMO FATORES DE PROTEÇÃO AOS 

RECURSOS HÍDRICOS DE PONTA 

GROSSA  

 

A legislação ambiental tem como 

instrumentos reguladores um conjunto de leis 

que abrangem desde as esferas federais às 

municipais com relação à proteção e 

preservação ambiental, que atuam de forma 

integrada protegendo a fauna, a flora, 

qualidade do solo, da água e do ar. 

No âmbito nacional, a Lei nº 

6.938/81, foi a primeira lei a abordar o Meio 

Ambiente como um todo, englobando os 

diversos aspectos da degradação ambiental e 

o uso consciente dos recursos naturais, sendo 

posteriormente inserido na Carta Magna de 

1988, esta lei discorre sobre o controle de 

lançamento de poluentes no Meio Ambiente e 

estabeleceu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, estabelecendo o princípio do 

Desenvolvimento Sustentável e a manutenção 

do equilíbrio ecológico, uso racional da água, 

recuperação de áreas degradadas, 

reconhecendo o direito transindividual à todo 

cidadão a um meio ambiente saudável como 

componente essencial à sua vida. 

Concernente a proteção dos recursos 

hídricos, a Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 

1997, responsável pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos considera a água como um 

bem de domínio público, um recurso natural 

limitado e dotado de valor de valor 

econômico, onde a bacia hidrográfica 

representa a unidade territorial para a sua 

implementação por intermédio do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, onde a gestão dos recursos hídricos 
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deverá ser descentralizada contando com a 

participação do Poder Público e da 

comunidade, assegurando às atuais e as 

futuras gerações a necessária disponibilidade 

de recursos naturais, dentre estes, a água com 

padrões de qualidade efetiva ao seu respectivo 

uso adequado. 

Para o Estado do Paraná, 

adicionalmente foi criada a Lei nº 12.726/99, 

a qual, através da Política Estadual de 

Recursos Hídricos e através deste o Sistema 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

como parte integrante dos recursos naturais 

inerentes ao Estado, conforme a Constituição 

Estadual em consonância com a legislação 

federal aplicável.  
 

  

 

Figura 1-  Bacias Hidrográficas do Paraná.  

 
Fonte: SUDERHSA (2007). 

 

Ainda em consonância com as 

demais diretrizes a Resolução nº 357/2005 do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), dispõe sobre a qualificação do 

corpo das águas e as diretrizes ambientais por 

intermédio do enquadramento em classes, 

estabelecendo condições e padrões de 

lançamentos de efluentes, visando a qualidade 

da água (CONAMA, 2005), e posteriormente 

através da complementação com a Resolução 

nº 430/11, dispõe sobre condições, parâmetros 

e diretrizes acrescentando novos padrões 

técnicos de controle de lançamento de 

efluentes, definindo o valor máximo de 

poluentes sem comprometimento à qualidade 

da água (CONAMA, 2011). 

O município de Ponta Grossa, 

situado no Segundo Planalto Paranaense, tem 

seu território inserido em duas bacias 

hidrográficas do Paraná: o Rio Tibagi, do qual 

faz parte 81% do seu território e o Rio 

Ribeira, do qual fazem parte seus 19% 

restantes. Seu perímetro urbano intercepta 

doze bacias hidrográficas, segundo o Plano 

Diretor Participativo de 2006 (PMPG, 2006), 

localizada a sua área central num alto 

topográfico, é nascente de quatro arroios: 

Arroio de Olarias, Pilão da Pedra, Lajeado 

Grande e Arroio da Ronda. 

 

Figura 2 - Hidrografia do Município de Ponta 

Grossa/PR – 
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Fonte: Plano Diretor Participativo (2006) 
 

Inicialmente a existência destes 

arroios favoreceu o surgimento do povoado 

através da atividade do tropeirismo, com o 

tempo e o crescimento da cidade, tais cursos 

d´água que outrora balneáveis, por intermédio 

do crescimento urbano e a consequente 

degradação ambiental através do lançamento 

indevido de resíduos, contribuíram para as 

condições péssimas atuais, tornando-os 

impróprios ao uso e ao consumo, depreciando 

seu valor. 

Diante das circunstâncias, e através 

da Magna Carta de 1988 que estabeleceu a na 

letra constitucional a obrigatoriedade na 

aprovação de Planos Diretores às cidades com 

mais de 20.000(vinte mil) habitantes , em seu 

artigo 182, parágrafo 1º, como instrumento 

básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, o município de Ponta 

Grossa, passou a tratar as questões inerentes 

aos Arroios de forma diferenciada, 

materializando diretrizes e objetivos de 

política urbana, através do estímulo e apoio 

financeiro estadual e federal (BERTONE; 

MELO, 2006, p.147). 

No entanto, esta nova visão de 

planejamento e gestão dos territórios 

municipais através da integração do 

planejamento urbano e de políticas de 

habitação, transporte, saneamento entre 

outros, através dos Ministérios da Cidade, do 

Turismo , do Meio Ambiente, da Cultura, da 

Ciência e Tecnologia, da Fazenda e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

de cunho federal e estadual, denota a escassez 

de recursos no financiamento dos planos 

diretores municipais, mas não a menor 

responsabilidade na alçada da Administração 

Pública na efetividade de suas ações 

(ULTRAMARI; REZENDE, 2008, p.4). 

E com a Lei nº 10.257/2001, 

denominada Estatuto da Cidade, em seu artigo 

40, parágrafo 4º, reforçou a máxima quanto a 

natureza democrática da política urbana 

através da exigência da disposição pública de 

todos os materiais gerados, realização de 

audiências e debates públicos através da 

participação popular na elaboração, 

fiscalização e implementação dos planos 

diretores municipais. 

O primeiro plano diretor do 

município de Ponta Grossa data de 1967. 

Criado no período dos governos militares e 

com caráter totalmente centralizador em nome 

do progresso, o desenvolvimento à 

industrialização, contudo sem qualquer 

respaldo a proteção ambiental, contribuindo 

inevitavelmente com os impactos e a 

degradação ambiental e social, desde a 

deterioração dos recursos hídricos, déficit na 

rede de coleta de esgotos da cidade, 

lançamento de efluentes domésticos sem 

tratamento nos arroios urbanos além da 

precariedade dos serviços urbanos do período 

em função das ocupações desenfreadas com a 
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proliferação de loteamentos de forma 

indiscriminada (PMPG, 2006). 

O aumento populacional motivado 

pelo incentivo ao comércio e a indústria da 

época, em conjuntura com a modernização da 

agricultura no Estado do Paraná, passaram a 

aderir o cultivo mecanizado das culturas 

tradicionais da época, o arroz e o feijão, e 

com o aporte de infraestrutura, concessão de 

incentivos fiscais , estímulo às indústrias ao 

final da década de 1960, corroborou para um 

salto no período de 1970, onde a população 

urbana no município era de 113.074 

habitantes para 266.683 habitantes 

(NASCIMENTO , 2008). 

No ano de 1992, através da Lei 

Municipal nº 4.839/1992, foi aprovado o 

segundo plano diretor municipal, elaborado 

pelo Escritório de Arquitetura de Curitiba, 

que em trabalho de caráter multidisciplinar 

com a equipe de técnicos municipal elaborou 

metodologicamente o plano, através de 

políticas, programas e projetos apresentando 

sua aplicabilidade de acordo com os níveis de 

prioridade na estrutura urbana (BERTO, 

2004).  

Sua elaboração partiu de um amplo 

levantamento de informações de variadas 

fontes, além de uma pesquisa concomitante de 

pesquisa junto a oitenta dirigentes de 

entidades comunitárias selecionadas em 

conjunto com a Prefeitura Municipal através 

de um questionário de cinquenta questões. 

Sendo o preenchimento do formulário em 

presença do entrevistador a opção mais 

utilizada. 

O plano diretor de 1992, destacou a 

importância da elaboração de sistemas de 

macrodrenagem de todos os recursos de água 

e suas respectivas bacias hidrográficas, bem 

como de projetos integrados de 

microdrenagem atingindo as vias públicas, 

logradouros e edificações ao correto curso de 

água evitando assim risco de enchentes, 

estabelecendo faixas de drenagens 

compreendendo os cursos de água dos 

córregos, ou depressões naturais responsáveis 

pelo escoamento de águas pluviais das bacias 

hidrográficas, conforme o artigo 2º, da Lei 

4.842/92, denominada Lei de Setores 

Especiais de Preservação de Fundos de Vale. 

Inspirado nas práticas curitibanas a 

ideia de parques lineares como sugestão 

alternativa quanto à canalização com a função 

de proteção aos cursos d´ água e a vegetação 

às suas margens, preservando assim a 

natureza e a paisagem, diminuindo riscos de 

inundação e a erosão, evitando ocupações 

irregulares, além da estruturação de um 

espaço de lazer ecológico. Propôs ainda a 

criação de áreas verdes, propondo um 

zoneamento mais complexo em relação ao 

plano diretor anterior, transparecendo maior 

preocupação com as questões ambientais, e de 

planos setorizados para as diversas questões 

urbanas abrangendo dispositivos legais na 

conjuntura do desenvolvimento de 
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saneamento básico, gestão de recursos 

hídricos e o projeto de lei de resíduos sólidos. 

No ano de 2006, em obediência 

então por consequência à Lei nº 10.257/2001, 

o Estatuto da Cidade, o município de Ponta 

Grossa realizou a revisão de seu plano diretor, 

através de uma equipe técnica municipal em 

conjunto com uma equipe de apoio 

constituída com integrantes da própria 

comunidade pontagrossense, que através da 

formulação de propostas e diretrizes 

embasadas nas informações e diagnósticos 

municipais coletados no período, corroborou 

para a elaboração de planos de ações e 

investimentos além da implementação de um 

processo integrado e permanente de 

planejamento. 

Os problemas levantados neste plano 

diretor são quase os mesmos concernentes ao 

plano anterior de 1992: arroios contaminados, 

degradação de nascentes e matas ciliares, 

poucas áreas verdes urbanas, ocupações 

irregulares de fundos de vale áreas sujeitas a 

inundação, erosão, deslizamentos, entre 

outros. Aprovado através da Lei nº 

8.663/2006, além de incluir as preocupações 

já apontadas no plano diretor anterior, 

vislumbrando ainda em seu texto, a 

implantação da Secretaria do Meio Ambiente 

(atualmente denominado Departamento do 

Meio Ambiente vinculado à Secretaria da 

Agricultura), a elaboração de legislação 

específica de proibição da canalização de 

arroios, manutenção, ampliação e criação de 

novas áreas verdes urbanas, ampliação e 

cobertura de serviços de esgotamento 

sanitário , controle de processos erosivos e 

direcionamento de recursos provenientes do 

ICMS ecológico e das multas ambientais 

especificamente na proteção e preservação 

ambiental (PMPG, 2006) 

Atualmente, Ponta Grossa encontra-

se em fase de proposta de revisão do plano 

diretor de 2006, além do planejamento e 

elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de 

Ponta Grossa, através da empresa URBTEC 

Engenharia, Planejamento e Consultoria, a 

qual foi contratada mediante processo 

licitatório com a finalidade de consultoria e a 

produção dos novos documentos de gestão 

municipal no prazo de onze meses, portanto 

até março de 2019, após o diagnóstico 

infraestrutural do município e o levantamento 

de dados necessários , bem como, a necessária 

mobilização popular quanto a necessidade do 

planejamento que atenda as demandas 

necessárias, através de oficinas comunitárias e 

audiências públicas no desenvolvimento dos 

projetos, as quais encontram-se em 

andamento desde o dia 30 de junho de 2018.              

 

A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO 

DE OLARIAS 

 

Com a implantação do primeiro 

plano diretor de 1967, os arroios urbanos 

eram considerados empecilhos na integração 
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espacial da cidade e deveriam portanto, ser 

canalizados evitando desta maneira a poluição 

através de detritos, doenças de veiculação 

hídrica dado alto nível de poluição local. 

O que através do Plano Diretor de 

1992, trouxe novas perspectivas de 

transformação através de parques lineares na 

resolução dos problemas relacionados ao 

despejo de esgotos em rios, córregos e falta de 

rede coletora, além da recuperação de áreas 

degradadas. Inspirados no Parque Barigui e 

Barreirinha construídos em Curitiba, o Plano 

Diretor de 2006, aderiu a ideia considerando a 

proteção e a preservação ambiental e 

paisagística dos arroios, inclusive como 

espaço de lazer à população que pode 

desfrutar ali mesmo nas proximidades de sua 

moradia. 

O primeiro projeto de parque linear 

foi idealizado pelo engenheiro Joel Larocca 

Júnior, no ano de 1991, contudo somente no 

ano de 1995, foi assinado um Convênio entre 

a Administração Municipal e o Núcleo de 

Estudos e Meio Ambiente (órgão suplementar 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa), 

com o objetivo específico da ocupação 

racional das bacias urbanas, através de um 

planejamento integrado multidisciplinar, o 

primeiro estudo ambiental se iniciou na bacia 

hidrográfica do Arroio de Olarias 

(NUCLEAM, 2001). 

Com suas nascentes na região central 

da cidade princesina, o Arroio de Olarias 

desloca-se em sentido sul, recebendo vários 

afluentes sem denominação até alcançar sua 

foz no Cará-Cará e daí no Rio Tibagi, sua 

bacia hidrográfica apresenta área de 2.631.22 

ha (NUCLEAM, 2011), além de um relevo 

acidentado na região de suas nascentes, 

encostas íngremes e vales profundos além de 

cachoeiras e corredeiras, e no restante, colinas 

amplas de pequena amplitude e topos 

convexos com várias vertentes mais íngremes 

(DIEDRICHS; MORO, 1998). 

O nome do Arroio de Olarias, se deu 

em razão do bairro por onde corre parte de 

seu trecho incluindo suas nascentes, onde a 

atividade de expansão e ocupação da área era 

composta de pequenas olarias dedicadas a 

fabricação de telhas e tijolos em função da 

abundância do solo argiloso de boa qualidade 

à este tipo de atividade artesanal atendendo as 

necessidades de Ponta Grossa e das cidades 

vizinhas (XAVIER, 1998). 

A Bacia Hidrográfica do Arroio de 

Olarias é responsável pela drenagem de 

grande parte da área central, e em decorrência 

de suas peculiaridades topográficas, assim 

como os demais Arroios do município, a 

implantação da coleta e tratamento de esgotos 

ocorreu de forma pulverizada, seja pela 

inviabilidade técnica da execução da obra, 

seja pelo encarecimento da mesma 

comprometendo a qualidade ambiental e a 

saúde pública da população concernentes às 

áreas não contempladas por este serviço 

público, além da falta de integração urbana 

entre os bairros, gerando consequente 
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especulação imobiliária em áreas 

subutilizadas, em especial para atividades 

agrícolas, contribuindo assim, com a 

expansão urbana nas áreas mais distantes e 

carentes de infraestrutura (ROGALSKI, 

2009). 

O Termo de Compromisso firmado 

entre a Administração Municipal de Ponta 

Grossa e a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa resultou do Projeto de Planejamento 

Ecológico do Arroio de Olarias, denominado 

Olarias I, que envolveu a construção de 

barragem, saneamento básico, sistema viário e 

sistematização ecológica, através da 

preocupação do município com a ocupação 

desordenada na região em áreas impróprias 

para a habitação despertando a necessidade de 

intervenção municipal local (MAZUR, 2009). 

O estudo ainda indicou pontos 

favoráveis em relação à declividade do 

terreno, viabilizando de maneira econômica o 

acesso ao outro lado do arroio, cruzando-o 

através de uma passagem criada pela 

barragem a ser construída para a formação do 

lago constante no projeto, incluindo-se 

sugestões de planos viários a serem 

implantadas ao longo do tempo, sobretudo 

aquelas regiões próximas a região central e de 

trânsito de fluxo intenso.  

O Projeto do Parque Linear no 

Arroio de Olarias consistia num parque 

urbano de aproximadamente 110.000 metros 

quadrados, com a ocupação da formação do 

lago em boa parte desta área (93.636 metros 

quadrados) com a construção de uma 

barragem seguida do represamento das águas 

do Arroio.  

Além disso, a finalidade do lago 

harmonizaria a paisagem servindo de 

alternativa de lazer, incluindo a 

disponibilidade de pedalinhos, contando com 

caminhos para pedestres, ciclovias 

interligadas ao sistema viário, além da 

formação de uma ilha destinada ao refúgio de 

animais silvestres. Por ocasião das obras em 

1997, foram retiradas 42 famílias que 

residiam irregularmente na área do parque 

através de negociações entre os moradores e a 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que 

garantiu às famílias auxílio transporte da 

mudança, e reerguimento das casas para fim 

do bairro do Jardim Barreto. 

As obras iniciadas em abril de 1997 

no entanto foram paralisadas em novembro do 

mesmo ano, precisando de readequação do 

projeto e por consequência novas 

renegociações com a Caixa Econômica 

Federal, pois o banco teria de aceitar as 

alterações no projeto, além de alterações no 

preço (PRUDENCIO, 1998), sendo retomadas 

na gestão 2001/2004 com previsão de início 

em março de 2004 e término no mês de 

dezembro do mesmo ano. 

No entanto, mais uma vez por 

escassez de recursos e o ritmo lento das obras 

os trabalhos foram paralisados antes do 

combinado, instalando-se gabiões (pedras 

dentro de gaiolas) no intuito de contenção da 
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erosão, abordando-se a intenção quanto à 

implantação do Parque de Olarias somente no 

ano de 2012, através da obtenção de recursos 

via financiamento pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), no entanto com 

promessas de continuidade tão somente após 

a aprovação dos recursos através do Senado 

Federal e recursos do Programa Paraná 

Urbano do governo estadual, necessitando de 

continuidade da regularização do sistema de 

esgotamento sanitário da região, além da 

localização e eliminação de ocupações 

irregulares. 

No ano de 2016, a Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, firmou um Termo 

de Compromisso na data de 02 de junho de 

2016, junto ao Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) e a Klabin Papel Celulose destinando 

um investimento de R$ 3.000.000,00 (Três 

milhões) para a criação do Parque Natural 

Municipal de Olarias, no intuito de dar inicio 

às obras de conservação e contenção do 

Arroio de Olarias (IAP, 2016).  

Com aprovação do projeto 

paisagístico pela Secretaria de Planejamento 

do município de Ponta Grossa, no dia 27 de 

outubro de 2017, realizada a ultima fase 

estrutural da construção do Lago, foi 

aprovado o início das obras de paisagismo e 

arruamento para o inicio de 2018, com a 

composição do parque propriamente dito, 

com as respectivas galerias, pavimentações, 

passeios nas ruas do entorno (PMPG, 2017).  

Finalizado processo licitatório no dia 

16 de maio de 2018, a empresa Ueme 

Construção Civil é a empresa responsável 

pelas obras de paisagismo e arruamento do 

Lago de Olarias, e terá o prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias na execução, a partir da 

assinatura do contrato.  

As obras de arruamento contemplam 

a pavimentação completadas vias no entorno 

do primeiro dos cinco lagos projetados para o 

Parque. Serão elas: a Rua Ivo Mendes Barreto 

e Alfredo Hagemeyer, contornando o parque 

no lado oposto e o que passa por cima da 

barragem. Totalizando dois quilômetros de 

extensão, além da pavimentação asfáltica 

também será executado o sistema completo de 

drenagem de águas pluviais. 

O Parque deverá contar com uma 

pista de 1.500 metros de extensão para 

caminhadas, uma ciclovia de 1.620 metros 

lineares, praça para skate, academia ao ar 

livre, centro esportivo para instalação de 

quadras poliesportivas, sendo duas de 

concreto e uma de areia. Com a promessa de 

um novo polo esportivo e cultural e de lazer à 

população, inclusive contando com um palco 

e arquibancadas, além de mirantes, parque 

infantil, áreas arborizadas e um 

estacionamento com capacidade para 

trezentas vagas de estacionamento. (PMPG, 

2018). 

 

CONCLUSÃO  

Este trabalho conclui que o plano 
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diretor é sim um importante instrumento 

de planejamento, e que se faz necessária 

a criação de mecanismos que 

possibilitem que suas diretrizes venham 

a ser convalidadas antes que o plano 

expire, assim como para os planos 

municipais de recursos hídricos e de 

saneamento que os municípios terão que 

elaborar. 

O Plano Diretor de 2006 é um 

exemplo disso, pois já ultrapassa dez 

anos de sua consolidação, e por óbvio o 

contexto da socioambiental da atualidade 

é bastante diferente em relação há mais 

de dez anos atrás, necessitando 

urgentemente de aprimoramento e de 

diagnósticos atuais, junto às 

necessidades da população.  

A experiência em Ponta Grossa 

mostrou que a política urbanística 

baseada na canalização de rios e 

impermeabilização de espaços urbanos 

resultou em graves problemas ambientais 

os quais, por sua vez, agravaram as 

mazelas sociais e econômicas já 

existentes. 

Em vista disso, a política de 

construir parques lineares urbanos 

tornou-se um empreendimento complexo 

porque necessariamente precisou 

enfrentar um conjunto de itens a serem 

equacionados primeira ou 

conjuntamente: coleta e tratamento de 

esgotos, coleta adequada de resíduos, 

planejamento urbano integrado, 

formação de uma consciência ambiental 

na população, política habitacional além 

de recursos no planejamento e 

desenvolvimento deste tipo de obra. 

Prova disso, é a Bacia 

Hidrográfica do Arroio de Olarias que 

apesar das reivindicações necessitou de 

quase três décadas para ser implantado, 

demora imputada aos mais diversos 

motivos, que abrangem desde a escassez 

de recursos da Administração Pública 

Municipal até a  falta de conscientização 

ambiental de uma sociedade que precisa 

modificar seus hábitos quanto à proteção 

e preservação do Meio Ambiente. 

Deste modo, constata-se que o 

respeito ao meio ambiente é pressuposto 

para qualquer ação de política urbanísta, 

por tratar-se de um direito fundamental 

inerente à toda a coletividade e fator 

imprescindível ao futuro do planeta e a 

vida do próprio ser humano, que depende 

de um ambiente saudável ao seu 

desenvolvimento.  

O Plano Diretor é sim um 

importante instrumento de planejamento, 

contudo se faz  necessário a criação de 

mecanismos que possibilitem que suas 

diretrizes venham a ser convalidadas 

antes que o plano expire, assim como 

para os planos municipais de recursos 

hídricos e de saneamento que os 

municípios terão que elaborar. 
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O Plano Diretor de 2006 é um 

exemplo disso, já ultrapassa dez anos de 

sua consolidação, e por óbvio o contexto 

da socioambiental da atualidade é 

bastante diferente em relação há mais de 

dez anos atrás, necessitando 

urgentemente de aprimoramento e de 

diagnósticos atuais, junto às 

necessidades da população.  

O que demonstra que os planos 

precisam sair do papel construindo 

garantias de efetividade através da ação 

governamental e da participação da 

população, como diferencial, exigindo 

sua concretização, através da educação e 

conscientização para tal, construindo 

uma nova história no contexto 

pontagrossense de aparato local mas de 

efetiva contribuição global como 

exemplo de cidade sustentável e de 

proteção ao Meio Ambiente. 
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LEI Nº 11.698/2008: DEZ ANOS DA GUARDA COMPARTILHADA 
 
 

Carolina Sayuri Watanabe1 
 
 

Resumo 
O artigo a seguir busca discutir questões referentes à guarda compartilhada, no caso de ruptura 
conjugal, os pais, em comum acordo, assumem a divisão de responsabilidades perante seus filhos. 
Os pontos principais sobre o tema estão elencados no princípio do melhor interesse da criança e no 
princípio da igualdade perante os pais. O desenvolvimento da pesquisa mostra que a evolução social 
dirigida ao direito de família, atualmente é o ponto fundamental e o primeiro passo da mudança foi 
a inserção da nomenclatura poder familiar, figurando pai e mãe no exercício de suas atribuições 
como detentores do poder dever quanto à pessoa e bens de seus filhos enquanto menores e não 
emancipados. O novo paradigma possibilita à criança manter contato com ambos os pais, após um 
rompimento conjugal, o que configura um importante equilíbrio para o desenvolvimento regular e 
sadio da criança, preservando assim as relações parentais. Relata ainda sobre a aceitação da guarda 
compartilhada no direito comparado. Por último, tem como objetivo apontar a aplicabilidade e 
benefício da guarda compartilhada a todos os envolvidos. 
 
Palavras-chave: Poder Familiar. Guarda Compartilhada. 
 
Abstract 
The following article discusses issues relating to joint custody, in the case of conjugal rupture, 
parents in agreement, assume the division of responsibilities towards their children. The main points 
on the subject are listed in the principle of the best interests of the child and the principle of equality 
before the parents. The development of research shows that social evolution led to Family Law, is 
currently the key point and the first step of change was the inclusion of family power nomenclature, 
figuring father and mother in the exercise of its duties as duty holders of power as the person and 
their children as minors goods and not emancipated. The new paradigm enables the child to 
maintain contact with both parents after a conjugal rupture, which sets up an important balance to 
the orderly and healthy development of the child, thus preserving the parental relationship. It also 
reports on the acceptance of shared custody in comparative law bases. At last, aims to point out the 
applicability and benefit of joint custody to everyone involved. 
 
Keywords: Family Power. Joint Custody. 
 

                                                 
1 Juíza Não Togada, Comarca de Ponta Grossa - Paraná. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca por um modelo que melhor 

atendesse às necessidades da criança inseriu 

ao nosso ordenamento jurídico a chamada 

guarda compartilhada. 

Inicialmente, tal paradigma estava 

assentado fundamentalmente em decisões 

amparadas no princípio do melhor interesse 

do menor, não havendo, até então, uma lei 

que dispusesse especificamente sobre o tema. 

Com o advento da Lei nº 11.698 de 

junho de 2008, os artigos 1583 e 1584 do 

Código Civil passam a instituir e disciplinar a 

guarda compartilhada. A partir daí, resta 

positivado o princípio da igualdade entre 

homem e mulher, vedando qualquer 

discriminação em relação ao papel que 

desempenham no pleno desenvolvimento 

moral e psicológico do menor, assegurando a 

este o direito de estar em família, ainda que os 

pais vivam em lares distintos. 

A guarda compartilhada é o resultado de 

uma equação em que se somam a disposição 

para o diálogo em benefício do menor e o 

respeito às suas necessidades e aspirações, 

cujo resultado é a manutenção do poder 

familiar para ambos os genitores, preservando 

as responsabilidades que lhe foram atribuídas 

ainda na constância do casamento. Assim, 

resguarda-se o contato diário entre pais e 

filhos, tão necessário para que o menor cresça 

moral e psicologicamente, de maneira 

saudável, atenuando, tanto quanto possível, os 

impactos negativos do término do 

matrimônio. 

Com o crescente número de separações 

no Brasil, o Direito de Família, tendo como 

principal alicerce o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tem se ocupado do tema da 

disputa da guarda dos filhos. Muitas vezes, 

quando a mágoa e o rancor triunfam sobre o 

bom senso, não importa quem seja o 

“vencedor”, a parte mais frágil dessa relação 

(a criança) é, em última análise, a maior 

prejudicada. Priva-se do filho o direito à 

convivência cotidiana com os pais, e esse 

contato passa a ser semanal, quinzenal, 

mensal... até o ponto do completo 

rompimento dos laços afetivos com o pai ou 

com a mãe (ou ambos!). Determinismos à 

parte, a consequência lógica de tais desajustes 

familiares são as graves sequelas emocionais 

a que são submetidos as crianças e os 

adolescentes. 

O presente artigo não tem por foco 

principal conferir à guarda compartilhada o 

rótulo de panaceia para todos os embates 

envolvendo a convivência entre pais 

separados e seus filhos; antes, busca debater 

quanto às raízes que fizeram dela (a guarda 

compartilhada) uma tendência nas Varas de 

Família, seus paradigmas a partir do direito 

comparado, passando pelos dados estatísticos 

e apontando, por fim, os benefícios e objeções 

quanto a tal modelo de guarda. 
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O PODER FAMILIAR 

 

A procedência da nomenclatura 

“poder familiar”, outrora “pátrio poder”, 

surge diante da reformulação de valores 

sociais inspirado no texto constitucional, 

concentração está presente nos direitos 

fundamentais assegurados ao menor na 

convivência familiar. Hoje, o Poder Familiar 

é a dominação que está integralizada no 

Código Civil para gerar obrigações 

mutuamente do homem e da mulher perante 

seus filhos, isto é, que o filho deverá ser 

criado, educado, protegido, recebendo afeto e 

desenvolvimento necessários até o alcance de 

sua dependência, numa responsabilidade não 

vista apenas por uma figura e sim gerada por 

pai e mãe. 

A mudança da nomeação deve-se à 

origem do pátrio poder, advindo do Direito 

Romano, no qual se acentuava a figura 

masculina, o patriarca assim visto com 

poderes de proprietário sobre as coisas e 

pessoas, inclusive esposa, filhos e membros 

assemelhados. Exercia o varão o direito de 

expor, vender, abandonar e até mesmo matar 

seu filho. Por isso, em Roma, a autoridade 

exercida pelo pater familias era ilimitada, 

equiparando-se a um poder de caráter 

essencialmente religioso. 

Ao longo do tempo, surge a percepção 

de que no instituto familiar, não poderia 

apenas uma pessoa ser observada como o 

membro superior. Com essa evolução, 

mulheres e filhos ganham a independência 

para exercer seus direitos, numa nova 

estrutura familiar. 

Washington Monteiro de Barros 

(2004, p. 348), a respeito, observa que: 

primitivamente, o pátrio poder, no Direito 

Romano, visava tão-somente ao interesse do 

chefe de família. Modernamente, despiu-se do 

caráter egoístico de que se impregnava; seu 

conceito, na atualidade, é profundamente 

diverso. Ele é presentemente um conjunto de 

deveres, de base nitidamente altruística. 

Porém, o Código Civil de 1916 seguia 

o sistema patriarcal, em que a figura do pai 

exercia o poder sobre os filhos, de forma que 

se extinguia com a maturidade, ao passo que, 

com a introdução do novo Código Civil de 

2002, o poder familiar tem como finalidade 

distribuir aos pais a responsabilidade conjunta 

de decisões e relações concernentes à família 

e seus membros. 

A Constituição Federal, baseada pelo 

princípio da dignidade humana, trouxe um 

novo conceito de família ao celebrar a 

igualdade entre os filhos, reprimindo qualquer 

designação discriminatória e promovendo a 

igualdade entre homem e mulher em direitos e 

deveres na sociedade. 

O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, reiterando a Constituição 

Federal, ressaltou a igualdade entre o pai e a 

mãe do pátrio poder. 
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GUARDA COMPARTILHADA 

Conceito 

A Lei 11.698/2008 conceitua a 

guarda compartilhada, distinguindo-a da 

guarda unilateral, dando ao artigo 1.583 do 

Código Civil a seguinte redação: 
 

Art. 1583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. 

§ 1º. Compreende-se por guarda unilateral a 

atribuída a um só dos genitores ou a alguém 

que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres 

do pai e da mãe que não vivam sob o 

mesmo teto, concernentes ao poder familiar 

dos filhos comuns. 

 

Anteriormente à Lei 11.698/98, o 

modelo de guarda dos filhos predominante em 

nosso direito era a guarda unilateral 

conjugada com o direito de visita. A partir de 

referida lei, adotou-se, como preferência, a 

guarda compartilhada, a qual somente será 

preterida, em favor da guarda unilateral, 

quando assim recomendar o melhor interesse 

dos filhos. 

Inicialmente, a guarda compartilhada 

enfrentou alguma reserva entre os 

profissionais do direito, uma vez que, para 

que fosse efetivada, os pais deveriam superar 

os traumas decorrentes da separação, 

priorizando o bem-estar dos filhos, o que 

dificilmente ocorria. 

Com o advento da Lei 11.698/98, a 

guarda compartilhada não mais está 

condicionada ao prévio acordo entre os pais. 

Quando não houver acordo entre eles, o § 2º 

do art. 1.584 do Código Civil, ela “será 

aplicada” pelo juiz. Na prática, porém, tal 

imposição nem sempre é possível. 

Stolze Gagliano e Pamplona Filho 

(2011, p. 600), no entanto, advertem que: 
 

na esmagadora maioria dos casos, quando 

não se afigura possível a celebração de um 

acordo, muito dificilmente poderá o juiz 

‘impor’ o compartilhamento da guarda, pelo 

simples fato de o mau relacionamento do 

casal, por si só, colocar em risco a 

integridade dos filhos. Por isso, somente em 

situações excepcionais, em que o juiz, a 

despeito da impossibilidade de acordo de 

guarda e custódia, verificar maturidade e 

respeito no tratamento recíproco dispensado 

pelos pais, poderá, então, mediante 

acompanhamento psicológico, impor a 

medida. 

 

A guarda compartilhada é exercida 

em conjunto pelos pais separados, a fim de 

garantir aos filhos a convivência e o acesso 

livres a ambos. Nesta modalidade, a guarda é 

substituída pelo direito à convivência dos 

filhos em relação aos pais. Mesmo que 

separados, os pais continuam exercendo, em 

sua totalidade, o poder familiar. Com efeito, 
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tornam-se descabidas a guarda exclusiva e o 

direito de visita, causadores de “pais-de-fins-

de-semana” ou de “mães-de-feriados”, que 

acabam por impedir que os filhos mantenham 

o necessário contato com os pais no seu dia a 

dia. 

A guarda unilateral tem como 

principal efeito adverso a denominada 

alienação parental, ou seja, o genitor que não 

detém a guarda acaba se distanciando do 

filho, principalmente quando constitui nova 

família.  

Considerando que a guarda é 

conferida, preferencialmente, para a mãe, o 

que se verifica que o número de famílias 

chefiadas por mulheres separadas tem sido 

cada vez maior, e os filhos acabam por 

privados da figura paterna, acarretando, com 

isso, sérios prejuízos em seu desenvolvimento 

emocional.  

A guarda compartilhada mantém os 

laços afetivos entre pais e filhos, os quais têm 

o direito de conviver e ser formado por ambos 

os genitores. 

Conforme assevera Paulo Lôbo 

(2011, p. 200), na guarda compartilhada é 

definida a residência de um dos pais, onde 

viverá ou permanecerá. Essa providência é 

importante, para garantir-lhe a referência de 

um lar, para suas relações de vida, ainda que 

tenha liberdade de frequentar a do outro; ou 

mesmo de viver alternadamente em uma e 

outra. A experiência tem demonstrado que a 

perda de referência da residência, para si 

mesmo e para os outros, compromete a 

estabilidade emocional do filho. O que se 

espera dos pais é a responsabilidade em 

encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito-

dever de convivência e a relação de 

pertencimento a um lugar, que integra a vida 

de toda pessoa humana; ou do juiz, quando os 

pais não se entenderem.  

A guarda compartilhada tem como 

principal objetivo a igualdade na decisão em 

relação ao filho ou corresponsabilidade, em 

todas as situações que lhe sejam relevantes. 

Em consequência disso, na hipótese dos pais 

residirem em cidades, estados ou até meses 

em países distintos, não há impedimento a 

que seja escolhida ou decretada pelo juiz, uma 

vez que as decisões podem ser tomadas a 

distância.  

Tal modalidade de guarda 

caracteriza-se pela manutenção responsável e 

solidária dos direitos-deveres inerentes ao 

poder familiar, mitigando as sequelas da 

separação dos pais. Ela incentiva o diálogo e a 

divisão de tarefas entre os pais na formação e 

desenvolvimento do filho, mesmo que cada 

um deles tenha constituído nova família. 

Desta forma, de acordo com as suas 

possibilidades, os pais participam das 

atividades de estudos, de esporte e de lazer do 

filho, sendo que o mais relevante é que o filho 

deve sentir-se “em casa” tanto na residência 

de um quanto na do outro. 

 

Direito Comparado 
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A guarda compartilhada já é adotada 

há algum tempo em vários países, por seus 

resultados efetivos no relacionamento entre 

pais separados e filhos.  

Quanto às suas raízes, segundo 

alguns doutrinadores, a guarda compartilhada 

remonta suas origens no common law da 

Inglaterra, tendo se desenvolvido no direito 

francês e, em seguida, ingressado nos direitos 

americano e canadense. 

 

Direito Inglês 

 

No direito inglês, até o século XIX, 

em caso de conflito, ao pai caberia a guarda 

dos filhos menores; mais tarde, esse direito 

passou a ser da mãe. Posteriormente, 

constatando existir injustiça agora com os 

pais, os Tribunais passaram a determinar a 

divisão da guarda entre ambos os genitores 

(split order), visando, com isso, resguardar o 

melhor interesse da criança, de forma que os 

genitores, indistintamente, participassem da 

criação e do desenvolvimento do filho. Neste 

modelo o compartilhamento da guarda, à mãe, 

caberia a responsabilidade pelos cuidados 

diários com o filho (care and control) e, ao 

pai, orientar a vida do menor (custody). 

A respeito, Eduardo de Oliveira Leite 

(2003, p. 265) observa que: 
 

Como a guarda confere ao seu titular 

poderes muito mais amplos sobre a pessoa 

do filho, a perda deste direito do pai se 

revelou injusta e os Tribunais procuraram 

minorar os efeitos de não atribuição, através 

da split order (isto é, guarda compartilhada) 

que nada mais é, senão, um fracionamento 

do exercício do direito de guarda entre 

ambos os genitores. Enquanto a mãe se 

encarrega dos cuidados cotidianos da 

criança, care and control (isto é “cuidado e 

controle”), ao pai retorna o poder de dirigir 

a vida do menor, custody (custódia). 

 

As decisões provenientes das cortes 

inglesas eram norteadas pelo melhor interesse 

da criança e pela igualdade entre os pais, 

tendo se disseminado para outros países 

baseados no common law. 

 

Direito Francês 

 

Foi a partir dos anos setenta que a 

guarda conjunta começa a ser aplicada na 

França, influenciada pelos bons resultados 

obtidos na Inglaterra, que conseguiu atenuar 

os transtornos provocados pela guarda 

uniparental. 

Como observa Simone Roberta 

Fones (2009, p. 27), o conceito de guarda 

compartilhada surge no direito francês a partir 

de 1976, tendo como principal objetivo 

diminuir as deficiências existentes no sistema 

de guarda exclusiva.  

A jurisprudência, que inicialmente 

era reticente quanto à aplicação da guarda 

compartilhada, aos poucos foi adotando uma 
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postura mais corajosa, tendo papel 

fundamental na promulgação da Lei 

87.570/87, a chamada Lei Malhuret, a qual 

trouxe algumas alterações no Código Civil 

francês. 

A Lei Malhuret permite que o pátrio 

poder possa ser exercido pelo pai e pela mãe, 

garantindo a ambos os direitos e deveres 

relativos à guarda dos filhos. A partir de 

referida lei, a guarda compartilhada passa a 

ser a regra, sendo o modelo unilateral a 

exceção, conforme expressamente disposto 

em seu artigo 373-2: 
 

Se o pai e a mãe são divorciados ou 

separados de corpo, a autoridade parental é 

exercida quer em comum pelos dois 

genitores, quer por aquele dentre eles a 

quem o tribunal confiou a criança, salvo, 

neste último caso, o direito de visita e de 

controle do outro. 

De acordo com Waldyr Grisard Filho 

(2009, p. 141), no direito francês, quando um 

casal se separa, “o exercício da guarda tanto 

pode ser exclusivo a um dos pais, 

concedendo-se ao outro o direito de visita ou 

compartilhado por ambos”. 

 

Direito Americano 

 

Nos Estados Unidos, a guarda 

compartilhada vem sendo amplamente 

aplicada. Segundo matéria veiculada na 

Revista IstoÉ, de 23 de novembro de 2011, 

naquele país, já são trinta e três os Estados 

que optam ou permitem a guarda conjunta, 

sendo intensamente discutida, debatida, 

pesquisada, devido ao aumento de pais 

envolvidos nos cuidados com os filhos. A 

American Bar Association – ABA criou um 

comitê especial para desenvolver estudos 

sobre guarda de menores (Child Custody 

Committee). Há uma grande divulgação desse 

modelo aos pais, sendo um dos tipos que mais 

cresce. 

Conforme pontifica Marcial Barreto 

Casabona (2002, p. 261): 
 

a partir da década de 80, muitos Estados 

norte-americanos, (aproximadamente 40) 

promulgaram leis que incentivavam o 

contato frequente e contínuo da criança com 

os dois genitores. 

 

Nos Estados Unidos, a guarda 

compartilhada, lá denominada joint physical 

custody, é a modalidade de guarda segundo a 

qual os filhos vivem por um período 

prolongado de tempo com um dos pais em 

seguida para uma quantidade semelhante de 

tempo com o outro progenitor. Difere da 

guarda compartilhada, pois aqui ambos os 

pais detêm a autoridade sobre os filhos, 

enquanto na guarda alternada apenas um dos 

pais detém a autoridade exclusiva sobre o 

filho. Nessa modalidade, o objetivo é 

aproximar, na medida do possível, os pais 

divorciados do convívio dos filhos, para se 

evitar o desencadeamento da alienação 

parental (parental alienation), que é a 
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situação em que o ex-cônjuge, geralmente o 

detentor da guarda da criança, 

intencionalmente tenta afastar seu filho do 

relacionamento com outro genitor, situação 

esta que tem causado danos irreparáveis para 

os filhos e para o genitor excluído do 

convívio familiar. 

Em relação aos motivos do crescente 

número de adeptos da guarda compartilhada 

nos Estados Unidos, Simone Roberta Fontes 

explica (2009, p. 33): 
 

Nos Estados Unidos da América não existe 

uma regra para definir qual o modelo de 

guarda deve ser adotado, diferentemente do 

que ocorre no Brasil. Naquele país o casal é 

submetido a um estudo, passando por uma 

espécie de órgão mediador, para se verificar 

o que é o melhor para a criança. Do 

resultado dessa pesquisa se conclui que o 

genitor que incentiva a convivência do filho 

com o outro genitor está de acordo com o 

melhor interesse da criança; e, aquele que 

não incentiva essa convivência não é apto 

para exercer a guarda. Portanto aí está o 

motivo para o grande número de 

deferimento da guarda compartilhada, uma 

vez que os ex-cônjuges com receio de 

perderem a guarda permitem 

harmoniosamente que seu filho tenha 

contato com ambos. 

O estado do Iowa, já em seu estatuto, 

é bastante categórico quanto à predileção por 

esse modelo de custódia:  

“1. The court, insofar as is 

reasonable and in the best interest of the child, 

shall order the custody award, including 

liberal visitation rights where appropriate, 

which will assure the child the opportunity for 

the maximum continuing physical and 

emotional contact with both parents after the 

parents have separated or dissolved the 

marriage, and which will encourage parents to 

share the rights and responsibilities of raising 

the child unless direct physical harm or 

significant emotional harm to the child, other 

children, or a parent is likely to result from 

such contact with one parent.” 

“1. O tribunal, na medida do possível 

e no melhor interesse da criança, deverá 

ordenar a atribuição da guarda, incluindo os 

direitos de visitação liberal se for o caso, o 

que irá garantir à criança a oportunidade para 

continuar o máximo de contato físico e 

emocional com ambos os pais depois que eles 

se separaram ou dissolveram o casamento, e 

irá incentivar os pais a partilhar os direitos e 

responsabilidades para com a criança, levando 

a menos danos físico e emocional em relação 

a outras crianças.” 

“2. If the court does not grant joint 

custody under this subsection, the court shall 

cite clear and convincing evidence, pursuant 

to the factors in subsection 3, that joint 

custody is unreasonable and not in the best 

interest of the child to the extent that the legal 

custodial relationship between the child and a 

parent should be severed.” 

“2. Se o tribunal não conceder a 

guarda conjunta ao abrigo da presente 
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subsecção, o tribunal deve citar evidências 

claras e convincentes, de acordo com o inciso 

3, de que a guarda conjunta não é razoável e 

não atende ao melhor interesse da criança, na 

medida em que a relação jurídica de guarda 

entre a criança e seu par parental deve ser 

cortada.” 

Os tribunais americanos constataram 

que a guarda unilateral não é suficiente para 

preservar o interesse da criança, tendo, 

portanto, optado cada vez mais pela guarda 

compartilhada na maioria dos seus Estados. O 

cônjuge que não consente com esse tipo de 

guarda é considerado inapto, muitas vezes 

sendo concedida a guarda do menor para o 

outro cônjuge. 

 

Direito Canadense 

 

Na lição de Simone Roberta Fontes 

(2009, p. 29), no Canadá, a guarda 

compartilhada começou a se expandir a partir 

da década de 70, sendo que atualmente, a 

regra é que seja um dos genitores detém a 

guarda exclusiva (soles custody), e o outro, o 

direito de visita, uma vez que, para as cortes 

canadenses não se pode forçar um dos pais a 

manter a guarda compartilhada quando ele 

não a deseja, principalmente considerando 

que, após a separação quando é comum os 

casais não se entenderem, também não 

conseguem decidir juntos sobre aspectos 

relativos ao cotidiano dos filhos, levando com 

isso a situações ainda mais traumáticas entre 

pais e filhos. 

A guarda compartilhada só tem lugar 

quando os genitores optam por esse modelo 

através de acordo, após esclarecidos os seus 

benefícios pelo juiz, a fim de melhor 

satisfazer às necessidades do filho menor. 

Não havendo consenso, cabe a decisão ao 

Tribunal. 

 

 

Direito Português 

 

Em Portugal, a opção é pela guarda 

unilateral. A regra é a de que, após a 

separação, o poder parental é concedido a 

quem detiver a guarda do menor, embora a 

Constituição Portuguesa disponha sobre a 

igualdade entre homens e mulheres no que diz 

respeito ao poder familiar, sendo um direito e 

dever de ambos os genitores na educação e 

desenvolvimento dos filhos. 

O direito de visita é assegurado ao 

genitor não guardião, conforme dispõe o art. 

1906, 1, do Código Civil Português, sempre 

buscando preservar as relações paterno-filiais, 

bem como fiscalizar o modo com que o filho 

é educado pelo genitor que detém a guarda.  

O efeito nocivo desse sistema, no 

entendimento de Ana Carolina Brochado 

Teixeira (2005, p. 114 e 115), é que: 
 
acarreta a quebra nos laços afetivos com o 
genitor não guardião, impedindo-o de 
participar da educação do filho e contribuir 
para a construção de sua personalidade e 
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dignidade. A separação dos pais acarreta, 
também, a separação de um dos genitores 
dos filhos. A redução da relação entre pais e 
filhos às visitas e à vigilância acarreta séria 
limitação a um relacionamento que é 
grandioso por si só. Esse rompimento pode 
produzir conseqüências gravíssimas para o 
crescimento biopsíquico saudável do 
menor. 

 

 

Em função desse reflexo prejudicial 

aos filhos, é que os tribunais têm aceitado a 

guarda compartilhada, desde que haja acordo 

entre os pais, incentivado pelo juiz. Não se 

obtendo um consenso, aí sim, será 

estabelecida judicialmente a guarda unilateral. 

 

Direito Espanhol 

 

No direito espanhol, o poder familiar 

é exercido em conjunto pelos genitores. No 

caso de separação, a regra é que a guarda será 

concedida ao genitor com o qual o filho 

reside. No entanto, havendo solicitação, 

poderá ser conferido o exercício conjunto ao 

outro genitor, sempre tendo em vista o melhor 

interesse do menor. As funções relativas à 

autoridade parental, também em caso de 

solicitação, poderão ser divididas entre os 

genitores. 

A crítica a esse modelo recai sobre o 

fato de vincular o exercício do poder familiar 

a uma situação de fato, ou seja, que a guarda é 

conferida ao genitor com o qual o menor 

conviva, privando o outro genitor do exercício 

de sua autoridade parental. 

 

2.2.7 Direito Italiano 

 

Após a reforma do Código Civil 

Italiano, em 1975, estabeleceu-se a igualdade 

entre os genitores como fundamento dos 

deveres inerentes dos pais em relação aos 

filhos. 

O genitor que não detiver a guarda 

do filho menor, mantém assegurado o direito 

de visita e de vigilância, sendo que o poder 

familiar é conferido ao pai ou à mãe a quem 

foi concedida a guarda do filho, embora o art. 

159 do Código Civil Italiano disponha que o 

juiz do divórcio poderá estabelecer que o 

poder familiar deva ser praticado pelos dois 

genitores, e não apenas pelo que detém a 

guarda. 

O genitor não guardião, além do 

direito de visita e de vigilância, também tem o 

direito de decidir questões relativas à 

educação e criação do filho menor. Poderá 

ainda recorrer ao Judiciário sempre que 

entender que a decisão tomada pelo outro 

genitor acarreta algum prejuízo ao filho. 

 

Direito Alemão 

 

Na Alemanha, a regra que confere a 

guarda apenas a um dos genitores desde 1982, 

é considerada inconstitucional uma vez que, 

em atenção ao melhor interesse do menor, a 

responsabilidade e o cuidado no 

desenvolvimento dos filhos cabe a ambos os 

genitores sendo também um direito 
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irrenunciável. Dispõe o n.º 2 do art. 6.º, da 

Constituição alemã que a “manutenção e 

educação dos filhos é um direito natural dos 

progenitores e um dever que incumbe a eles 

em primeira linha.” Ainda, não caberia a 

intervenção do Estado quando os pais, após a 

separação, estivessem plenamente capacitados 

a conjuntamente desempenhar seus direitos e 

obrigações concernentes ao poder familiar. 

Desta forma, a guarda é atribuída 

tanto ao pai quanto à mãe, 

concomitantemente. O fundamento para a 

aplicação da guarda compartilhada pela 

legislação alemã é de que a guarda é um 

direito e uma obrigação, que cabem a ambos 

os genitores, não cessando nem mesmo com a 

separação. 

A adoção da guarda compartilhada 

pelo direito germânico é de tal ordem, que 

mesmo para os filhos concebidos fora do 

casamento, a guarda deve ser exercida 

conjuntamente. Para tal regra, no entanto, não 

é absoluta. Na hipótese de um dos genitores 

requerer, inexistindo acordo, o direito de 

guarda será conferido à mãe. 

 

2.3 IBGE e Guarda Compartilhada no 

Brasil 

 

De acordo com os últimos dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), divulgados em 2016, a guarda 

dos filhos ainda é, em sua grande maioria, 

exercida pelas mães, apresentando pequena 

variação negativa de 2015 (78,8%) para 2016 

(74,4%). A guarda compartilhada passou de 

12,9% em 2015 para 16,9% em 2016. 

 

2.4 Vantagens e desvantagens 

 

São evidentes as vantagens da guarda 

compartilhada: prioriza o melhor interesse dos 

filhos e da família, prioriza o poder familiar 

em sua extensão e a igualdade dos gêneros no 

exercício da paternalidade, bem como a 

diferenciação de suas funções, não ficando 

um dos pais como mero coadjuvante, e 

privilegia a continuidade das relações da 

criança com seus dois pais. Respeita a família 

enquanto sistema, maior do que a soma das 

partes que não se dissolve, mas se transforma 

devendo continuar sua finalidade de cuidado, 

proteção e amparo dos menores. Diminui 

preventivamente as disputas.  

Para Caio Mário da Silva Pereira 

(2011. p. 469), “a guarda compartilhada é 

conveniente quando os pais revelam 

maturidade e possibilidades funcionais de 

compartilhar as rotinas dos filhos de maneira 

harmônica, respeitados seus horários e suas 

atividades escolares e extracurriculares. A 

intervenção do Juiz, na maioria das vezes, tem 

como objetivo homologar as condições 

pactuadas, ouvido o Ministério Público. 

Conscientes os pais de suas responsabilidades 

quanto ao desenvolvimento dos filhos, esta 

forma de guarda incentiva o contínuo 

acompanhamento de suas vidas. O fator 
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determinante para se garantir a guarda dos 

genitores deve estar na habilidade de se 

colocar o interesse da criança acima dos 

próprios objetivos pessoais.” 

A guarda compartilhada pode ser 

requerida em comum acordo, por ambos os 

pais ou por apenas um deles, no caso de 

divórcio, dissolução de união estável ou ainda 

em medida cautelar de separação de corpos 

preparatória de uma dessas ações. Durante o 

curso de referidas ações, faculta-se ao juiz 

decretar a guarda compartilhada, ainda que 

não requerida pelos pais, quando verificar ser 

ela necessária para atender às necessidades 

específicas do filho, por não ser conveniente 

que aguarde o trâmite da ação, pois conforme 

observa Paulo Lôbo (2011. p. 199), “a 

formação e o desenvolvimento do filho não 

podem esperar o tempo do processo, pois seu 

tempo é o da vida que flui.” 

Os novos modelos de atribuição de 

guarda tem como objetivo transmitir maiores 

responsabilidades aos pais, garantindo um 

melhor relacionamento com os filhos após a 

ruptura. Isto porque a família moderna tem 

priorizado as relações pais-filhos, revendo os 

princípios tidos como intocáveis e procurando 

fórmulas capazes de manter a vida afetiva, 

mesmo depois da ruptura. 

Como já mencionado, alguns países 

como por exemplo os Estados Unidos, a 

França, já adotam legislativamente a guarda 

compartilhada e outros adotam 

jurisprudencialmente, buscando uma 

adequação as particularidades de cada um 

antes de adota-la legislativamente. 

Se por um lado já é grande o número 

de países que adotam a guarda compartilhada, 

a doutrinária é escassa a respeito desse 

assunto. Tem-se nos Estados Unidos o maior 

número de trabalhos sobre a guarda 

compartilhada, mas as diferenças culturais 

nos impossibilitam de aplicá-los inteiramente 

em nosso país. Os estudos sobre o tema são 

extremamente importantes, já que 

propiciariam uma melhora no modelo ou até 

mesmo alteração na sua forma de aplicação. 

Estudos realizados por pesquisadores 

americanos revelaram que 2/3 das crianças 

entrevistadas, oriundas de famílias 

monoparentais, lamentavam a ausência do 

genitor não guardião; que existe uma 

correlação entre o estado depressivo da 

criança e a ausência do contato com o pai não 

guardião; que a segurança, a confiança e a 

estabilidade da criança estão diretamente 

vinculadas à manutenção das relações pais-

filhos. A conclusão que chegou desse trabalho 

foi que o contínuo relacionamento da criança 

com o pai e a mãe durante os anos que se 

seguem do divórcio, através da divisão de 

responsabilidades em relação ao filho, sempre 

se manifestou altamente positivo. 

Mesmo que com esse modelo não 

fique assegurado o contato entre pais e filhos, 

ainda assim ao menos se incentiva a 

ocorrência desse relacionamento, ao contrário 
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da guarda única, que tende a tornar tênue a 

relação entre o pai não guardião e o filho. 

Analisando-se as características da 

guarda compartilhada nota-se que esta 

procura reconstruir a relação entre pais e 

filhos, claramente desgastada pela ruptura da 

sociedade conjugal. E ainda indiretamente, 

pode funcionar como elemento motivador ao 

cumprimento do pagamento da pensão 

alimentícia. 

Um dos problemas da guarda única é 

que o guardião tende a afastar o outro genitor 

do filho, fazendo isso na maioria das vezes, 

ignorando a figura do ex-cônjuge ou em casos 

extremos, referindo-se ao ex-parceiro de 

forma depreciativa. Já a guarda 

compartilhada, por necessitar de uma maior 

presença dos pais, diminui este problema. 

A guarda compartilhada é também 

benéfica aos pais, possibilitando uma maior 

interação de ambos com o filho, decidindo 

conjuntamente as questões relativas ao menor, 

enfim, participando dos momentos 

importantes à criação da personalidade do 

filho. As consequências benéficas desta 

interação são muitas como por exemplo, a 

diminuição do rancor do filho para com os 

pais. 

 

Efeitos psicológicos da guarda 

compartilhada 

 

Dada a relevância do tema, visando o 

melhor interesse da criança e do adolescente, 

a aplicação da guarda compartilhada vem 

sendo objeto de estudo não só de juristas, mas 

como diversos profissionais de outras áreas, 

tais como os psicólogos. A finalidade é 

reduzir, sob o aspecto psíquico, as 

consequências negativas das circunstâncias 

adversas experimentadas por quem está em 

plena fase de formação de personalidade e de 

caráter (GONÇALVES, Denise Wilhelm, 

2002. p. 44-54). 

Grisard Filho (2009. p. 161) aponta 

que: 
A questão da guarda de menores, ressentida 

de pouco trato técnico-jurídico, transborda 

em problemas psicoemocionais. Ela é um 

estágio no ciclo da vida familiar, uma 

circunstância descontínua deste, precedida 

por uma crise e seguida de mudanças 

estruturais com a exclusão de um membro. 

A partir da ruptura conjugal, é unânime 

isso, os filhos passam a um plano 

secundário, servindo de objeto de disputa 

entre os ex-cônjuges. Sobram aí profundas 

questões psicológicas, que, com 

informações sobre a preservação, a 

perpetuação e a transmissão de padrões 

ajudam no desenvolvimento da família pós-

divórcio, como um todo, propiciando uma 

reassociação entre o casal conjugal e 

parental. 

 

Está cientificamente comprovado 

que as crianças que usufruem da guarda 

compartilhada, apresentam um 

desenvolvimento psicoemocional mais 

elevado, são mais tranquilas e concentradas 
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nos estudos, e os pais, ao contrário do que 

ocorre na guarda única, sentem menos a 

pressão de criar os filhos. (MILANO, 2008. p. 

145-146). 

De acordo com Ana Maria Silva 

Milano (2008. p. 145-146), dependendo da 

forma como se estabelece o convívio dos pais 

com os filhos, pode-se tê-las dentro de uma 

certa normalidade, na perspectiva de um 

desenvolvimento emocional saudável. Caso 

contrário, pode-se tê-las impregnadas de 

sintomas como dificuldades cognitivas, 

ansiedade, agressividade, depressão e outros. 

Destaca ainda a autora que cabe aos 

pais, e somente a estes, para o bem de seus 

filhos, relacionarem-se pacificamente após a 

separação, dirimindo os conflitos, de modo a 

proporcionar uma convivência saudável entre 

pais e filhos. 

É claro que a guarda compartilhada 

sofre críticas, principalmente porque, embora 

já decorridos dez anos de sua adoção, é um 

modelo relativamente novo em nosso país. 

Tais reservas são importantes para o 

aperfeiçoamento do sistema. 

A principal crítica é que a guarda 

compartilhada não garante o melhor interesse 

do menor. Sendo a guarda repartida entre os 

genitores, os contrários a esse modelo 

afirmam não ser possível garantir a 

estabilidade e a segurança, necessárias ao 

equilíbrio psicológico do menor. 

Tal análise não procede, pois decorre 

de uma incorreção de parte da doutrina, que 

acaba confundindo guarda compartilhada com 

guarda alternada. 

A guarda alternada sim, traz 

prejuízos ao menor, já que gera insegurança e 

confusão. 

Mas na guarda compartilhada não há 

mudança regular de residência, tendo o menor 

uma residência fixa, não podendo trazer, na 

pior das hipóteses, maior insegurança e 

confusão do que a guarda única. 

Argumenta-se ainda, no campo da 

psicologia, que as crianças poderiam estar em 

permanente tensão, procurando não 

demonstrar a preferência por um ou outro 

genitor. E esse esforço, no sentido de evitar o 

ciúme entre os pais, poderia se tornar, a 

médio prazo, um fardo difícil para as crianças. 

Referida consequência, 

fundamentada em alguns casos práticos, deve 

ser levada em consideração, para que os filhos 

não sejam expostos aos males que essa tensão 

poderia causar. 

Mas é lógico que não podemos 

afastar um modelo de guarda por ocorrência 

de casos isolados, já que se os genitores 

investirem na normalização da situação que 

passa a ser vivida, a guarda compartilhada é, 

sem dúvida, a melhor alternativa. 

Por fim, os críticos da guarda 

compartilhada afirmam ser esta prejudicial 

por mascarar a realidade, propiciando uma 

expectativa de reconciliação entre os 

genitores. 
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Mais uma vez, trata-se de um juízo 

equivocado. Primeiro porque o objetivo da 

guarda compartilhada é o de manter a ligação 

entre pais e filhos a qual a criança tem direito. 

E também porque essa expectativa pode estar 

presente em qualquer modelo de guarda, já 

que decorre do diálogo que os pais mantêm 

com os filhos. A falta de postura clara e 

objetiva pelos genitores é que possibilitarão 

essa expectativa, e não o modelo da guarda. 

A análise das considerações quanto 

aos efeitos da guarda compartilhada revelam a 

necessidade de seu ajustamento à realidade 

fática, o que só se dará pela contribuição da 

doutrina e jurisprudência, possibilitando 

assim um aprimoramento do instituto. 

É indiscutível que a guarda 

compartilhada é a solução mais adequada na 

medida em que os pais, apesar da separados, 

devem manter os ânimos voltados à 

cooperação e ao diálogo, principalmente em 

benefício dos filhos. Mas sempre que um dos 

genitores manifestar uma lacuna de natureza 

moral ou psicológica, a possibilidade da 

guarda compartilhada desaparece e abre 

espaço, indiscutivelmente, à guarda 

individual. 

 
CONCLUSÃO  
 

A decisão de romper os laços do 

matrimônio implica também a 

responsabilidade dos pais em adotar as 

medidas necessárias para o bem-estar dos 

filhos, e para isso, é necessário manter, o 

máximo possível, a saudável convivência pais 

e filhos.  

A participação dos pais na vida dos 

filhos, desde o nascimento, é de fundamental 

importância, pois trará consequências no seu 

desenvolvimento psíquico e emocional. Desta 

forma, é necessário que o papel dos genitores 

em relação às crianças e adolescentes, não 

sofra uma ruptura afetiva após a separação 

conjugal. 

Nesse sentido, a lei deve ter especial 

atenção às demandas que envolvam a disputa 

pela guarda do menor, visando atender ao 

princípio da proteção integral, tendo como 

foco a condição peculiar dos filhos, muitas 

vezes em pleno desenvolvimento emocional e 

intelectual. 

A guarda compartilhada, é o modelo 

que mais se aproxima de uma referência no 

que diz respeito ao equilíbrio no papel dos 

pais na criação e educação dos filhos, na 

cooperação indispensável entre eles visando o 

aperfeiçoamento psíquico e físico do menor. 

Desta forma, a guarda compartilhada, 

para que seja bem sucedida, deve estar 

respaldada na harmonia, no diálogo, no 

respeito, na maturidade entre os pais, uma vez 

que é imprescindível que mantenham contato 

para compartilhar as responsabilidades e 

decisões relativas aos melhores interesses da 

criança/adolescente, do contrário, havendo a 

privação da convivência do genitor alienado, 

poderá ocorrer uma grave desestruturação do 

vínculo afetivo com o filho, fomentando a 
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geração de sérios conflitos em que fatalmente 

o mais atingido será o menor, acarretando 

traumas emocionais. 

A aplicação de tal modelo de guarda 

traz como consequência mais benéfica a 

distribuição igualitária do carinho e amor 

entre pais e filhos, afastando o sentimento de 

rancor de decorre pela fragmentação da 

família. 

Por tudo isso, verifica-se que a 

disposição do legislador, ao inserir a Lei nº 

11.698/2008 e, posteriormente, a Lei nº 

13.058/2014, foi benéfica por estar em 

compasso com a inafastável necessidade de 

conjugar as decisões judiciais com a 

manutenção do bem-estar da criança e 

adolescente, consubstanciada no equilíbrio 

entre direitos e deveres dos genitores e 

preservação das relações afetivas com os 

filhos. 
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O DETERMINISMO E O REDUCIONISMO GENÉTICO E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS 
 

 

_________________________________ 
José Leocadio da Cruz1 

 
 
Resumo 
Em bases conceituais a expressão “reducionismo genético”, esposa o pensamento de que a maioria 
das características dos seres vivos, aqui incluídas a saúde e a predisposição para doenças são 
determinadas pelos genes, negando quase que totalmente qualquer importância às questões ligadas 
ao meio ambiente e ao meio social. O que determinou o que sou ou o que determina o que ainda 
serei é a minha constituição genética. Por outro lado, entendemos por “determinismo genético” a 
expressão que dita os parâmetros fenotípicos do indivíduo, reduzindo quase a zero a influência do 
meio ambiente e social. Porém, ao contrário dos que assim pensam e pregam, cada vez mais nos 
chegam evidências de que, a maioria das doenças assim denominadas “genéticas”, são na realidade 
originadas por uma série de interações entre genes, meio ambiente e meio social, o mesmo 
podendo-se dizer dos comportamentos humanos, inclusive, como modernamente muito se discute, o 
comportamento no campo da sexualidade.  
 
Palavras-chave: Determinismo. Reducionismo. Preditivos. Biotecnologia. Engenharia Genética. 
 

Abstract 
In conceptual bases the term "genetic reductionism", the wife thinks that most of the characteristics 
of living things, including health and predisposition to diseases are determined by genes, denying 
almost totally any importance to issues related to the environment and to the social environment. 
What has determined what I am or what determines what I will still be is my genetic makeup.On the 
other hand, we mean by "genetic determinism" the expression that dictates the phenotypic 
parameters of the individual, reducing to almost zero the influence of the environment and 
social.However, contrary to those who think and preach, more and more evidence comes to us that 
most of the so-called "genetic" diseases are actually originated by a series of interactions between 
genes, the environment and the social environment. even if one can say of human behavior, 
including, as is very much discussed, modern behavior in the field of sexuality. 
 
Keywords: Determinism. Reductionism. Predictive. Biotechnology. Genetic Engineering. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje, devido ao grande avanço 

tecnológico no campo da investigação 

científica, e do próprio conhecimento humano 

nas áreas da ciência e especialmente da 

medicina, sabe-se que as denominadas 

mutações genéticas são a causa de um grande 

percentual das doenças que assolam a 

humanidade. Questões ligadas à mortalidade 

infantil, defeitos genéticos detectados em 

recém-nascidos ou ainda em gestação, 

incapacidades supervenientes ao nascimento, 

que podem se manifestar nas várias fases do 

desenvolvimento estão intimamente ligadas 

numa relação direta com essas mutações, 

assim entendidas aquelas alterações dos 

cromossomos ou dos genes.  

De acordo com as estatísticas, em 

cada 200 recém-nascidos, pelo menos um 

deles é portador de anomalias cromossômicas. 

Porém, esses números representam apenas a 

proporção entre os fetos que vingaram e 

vieram a nascer, pois se formos pesquisar essa 

proporção em relação a todas as gestações, 

concluiremos que a grande maioria dos 

abortos espontâneos ocorre em função dessas 

anomalias, que salvo exceções, provocam a 

expulsão do feto já nos primeiros meses de 

gravidez.  

Freitas (2004) prega que o próprio 

câncer resulta de uma série de erros genéticos 

que causam a perda de controle sobre o 

crescimento celular.  

Afirma que a terapia gênica, que 

consiste no emprego de técnicas capazes de 

produzir modificações no gene afetado, tem, 

com efeito conseguido alguns bons resultados 

efetivos além de se ter conseguido identificar 

outros tantos genes responsáveis por inúmeras 

moléstias, cujos estudos progridem no sentido 

de isolá-los, e outros ainda em fase inicial de 

pesquisa. 

Por tudo isso os cientistas apostam 

alto na terapia gênica, e o que esperam é que 

num futuro próximo, todas as doenças possam 

ser tratadas através da biotecnologia e da 

genética. Progredindo de maneira acelerada, 

no momento atual a grande meta que está 

sendo perseguida e alcançada consiste na 

fabricação de vacinas, de medicamentos, na 

realização de diagnósticos a partir da genética 

e o consequente tratamento de enfermidades 

não somente hereditárias, e também 

avançando, inclusive no tratamento de 

doenças que há muito tempo assolam a 

humanidade, dentre as quais se podem citar a 

diabetes, o câncer e a própria AIDS. 

A preocupação do Direito deriva da 

percepção de que as questões implicadas nas 

aplicações da biotecnologia e da biogenética 

vão muito além de notícias periodistas dando 

conta de nascimentos múltiplos em um 

tratamento de fertilização assistida, ou do 

sensacionalismo da concepção de humanos 

sem a utilização de espermatozoides. É 

necessária a ampliação do debate e a 

conscientização da sociedade, pois sem uma 
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informação adequada que permita a 

compreensão ao homem comum, de quais os 

conflitos éticos, sociais e jurídicos que se 

encontram inseridos nos avanços 

biotecnológicos será impossível chegar a 

soluções consensuais e responsáveis. 

 

ENGENHARIA GENÉTICA 

 

Biotecnologia e engenharia genética 

são palavras, que por dizerem respeito à 

manipulação de partes estruturais primárias 

dos seres vivos, incluindo os seres humanos, 

são constantemente utilizadas com o mesmo 

sentido como se fossem sinônimas. 

Entretanto, Brody (1999) nos ensina que 

enquanto a biotecnologia, que também 

engloba a engenharia genética, está a serviço 

da fabricação de leveduras e elaboração de 

antibióticos, que se efetiva a partir de células 

vivas, de onde deriva o nome dessa ciência, 

também a serviço da criação de animais e 

plantas através do emprego de novas 

tecnologias, produção de substâncias 

químicas pelo crescimento de grandes 

quantidades de células vegetais, promoção do 

crescimento de grandes quantidades de algas 

marinhas para utilização como combustível, 

etc.; a engenharia genética se ocupa em cortar 

e confeccionar os genes através de sua 

manipulação, que nos últimos anos nos 

ofereceu maior rapidez no diagnóstico das 

enfermidades hereditárias do homem, e 

também nos permitiu avançar na compreensão 

de suas causas.  

Após descrever toda uma série de 

aplicações atuais da engenharia genética nos 

campos da ecologia, da agricultura, da criação 

de gado, na apicultura e na própria indústria 

química (GUTIÉRREZ, 1998) manifesta-se 

no sentido de que se por um lado essas 

realidades e potencialidades trazem uma 

grande esperança para a humanidade, em 

contrapartida o emprego inadequado desses 

conhecimentos pode acarretar prejuízos 

irreparáveis. Diz ser essa uma preocupação do 

Direito, a quem cabe o resguardo da 

segurança da pessoa humana e a garantia da 

preservação da biossegurança enfocada a 

partir dos diversos pontos de vista, que vai 

desde a ótica dos trabalhadores que 

manipulam material genético até a do impacto 

que os OGM - organismos geneticamente 

modificados podem trazer ao meio ambiente, 

sem esquecer-se do que é mais relevante, ou 

seja, do resguardo da identidade e da 

dignidade dos seres humanos.  

Dentre as possíveis aplicações da 

engenharia genética, a autora cita a Terapia 

Gênica Somática, através da qual se transfere 

in vivo ou ex vivo uma sequência genética 

com finalidade de substituir ou corrigir o 

material genético defeituoso, ou conferir uma 

nova atividade celular. Modificando o gene 

responsável pela enfermidade consegue-se 

corrigir a manifestação fenotípica dessa 

enfermidade, podendo ser utilizada não só nas 
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de natureza hereditária, mas também em 

doenças cardiovasculares, câncer, doença de 

Alzheimer, hemofilia, e até mesmo AIDS. 

Essa terapia, para ser possível e atingir os 

objetivos visados necessita que se tenha 

prévio conhecimento do gene que se deseja 

transferir, que se isole esse gene por meio de 

técnicas de recombinação in vitro, e que se 

introduza o gene normal em células que 

permitam sua expressão. Como efeitos 

negativos a terapia gênica pode afetar a 

descendência, e é por essa razão que se limita 

seu emprego às células somáticas, pois dessa 

maneira, estamos trabalhando com células 

mortais, e o perigo de transmitir a correção às 

gerações seguintes deixa de existir, restando 

afetado apenas o paciente. Entretanto, como 

toda terapia gênica representa riscos não só 

para a saúde humana como também para o 

meio ambiente, algumas legislações se 

preocupam em traçar regras restritivas à 

utilização e disseminação dos polêmicos 

organismos geneticamente modificados. 

Outra atuação da engenharia genética 

é a Terapia na Linha Germinal, que, ao 

contrário da terapia gênica somática, atua 

sobre as células reprodutoras não mortais e 

seu resultado é transmitido à descendência do 

paciente. Tem por finalidade produzir 

mutações na linha germinal com o objetivo de 

evitar doenças ou disfunções hereditárias, 

lesando, portanto, o direito ao patrimônio 

genético natural que todo ser humano possui, 

do qual decorre o direito à integridade e á 

identidade física nos termos do Pacto de São 

José da Costa Rica. A questão da utilização 

dessas células reside na pergunta sobre se 

temos direito de manipular e alterar o 

patrimônio genético da humanidade que 

recebemos até agora apenas com as 

modificações produzidas pela evolução 

natural. Em função disso, parece assistir razão 

a aqueles que pregam que para a terapia 

gênica somática basta o consentimento do 

paciente, mas em relação à terapia gênica 

germinal, esse consentimento deveria ser de 

toda a sociedade, inclusive das gerações 

futuras, pois são elas que receberão o 

patrimônio genético alterado. No entanto, as 

instituições públicas continuam caladas a esse 

respeito, pelo menos até agora. Cabe ao 

Direito, então, essa tarefa (GUTIÉRREZ, 

1998).  

Através da denominada 

“Manipulação Gênica Perfectiva”, que 

consiste na inserção de um novo gene não 

com finalidade terapêutica, visa-se, como 

único objetivo apenas a melhoria de um 

determinado caráter somático de uma pessoa 

como estatura, cor dos cabelos ou dos olhos, 

em flagrante violação aos direitos 

personalíssimos da descendência à sua própria 

determinação, sendo, por isso considerada tão 

ou mais perigosa que a terapia na linha 

germinal. 

 

CLONAGEM TERAPÊUTICA 

 



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 129-151, 2018 
 

Tendo em vista que as células-tronco 

embrionárias são tidas pela ciência como as 

únicas capazes de gerar tecidos para o 

tratamento de diferentes doenças desde 

diabetes e doenças cardíacas até paralisia por 

trauma de medula espinhal, elas têm sido 

utilizadas há mais de dez anos. As pesquisas 

continuam avançando, no sentido de reforçar 

a importância de se explorar as alternativas 

terapêuticas fornecidas pela utilização dessas 

células.  

Na mesma semana em que a ONU 

declarava a urgência no banimento 

internacional da clonagem humana, foi 

anunciada a clonagem de macacos com 

finalidades terapêuticas, com resultado de 

certa forma incipiente, pois de 304 embriões 

clonados apenas dois deles geraram células-

tronco embrionárias, mas que representa um 

passo fundamental no longo caminho até a 

clonagem terapêutica em seres humanos, 

(PEREIRA, 2.007). 

A clonagem terapêutica, como 

apresentada pela doutrina especializada 

envolve apenas a produção de embriões 

humanos para após destruí-los, retirar-lhes as 

células-tronco, que serão utilizadas em 

tratamentos de doenças degenerativas e para a 

cura de doenças graves que o próprio doador 

possua, o que por si só é condenado não só 

pela Igreja Católica, mas também por parte da 

opinião pública e por uma considerável parte 

do próprio mundo científico, por envolver a 

destruição de entidades geradas a partir de 

seres humanos e por isso mesmo, 

consideradas também humanas. Embora 

possível dentro da evolução natural das 

experiências até agora desenvolvidas, talvez 

por temor do rechaço universal da opinião 

pública devido ao fim bizarro que envolve ou 

pode envolver, nunca se fala, nem mesmo no 

meio científico, na possibilidade de se utilizar 

da outra modalidade de clonagem, a 

reprodutiva, com fins também terapêuticos, 

ou seja, produzir uma cópia total e idêntica do 

doador da célula à qual será negado o direito à 

personalidade humana e à própria vida, pois a 

manipulação tem por único objetivo fornecer 

peças de reposição saudáveis, que no futuro 

irão substituir àquelas que se desgastaram ou 

se degeneraram no corpo do doador. 

Essa ideia bizarra, mas futurista e 

possível, foi explorada pelos produtores do 

filme “A Ilha”, cuja história se passa no ano 

de 2.019 em um hipotético lugar dos Estados 

Unidos, que na realidade era um complexo 

rigorosamente controlado, onde seus 

administradores evitam a saída dos moradores 

para o mundo exterior dizendo-lhes que eles 

são os únicos sobreviventes do ataque de um 

vírus mortal que atacou toda a terra, e que o 

único lugar aonde esse vírus não chega é um 

lugar paradisíaco chamado de “A Ilha” ao 

qual todos, de forma ordenada, serão enviados 

mediante sorteios periódicos. Entretanto, um 

dos moradores, acaba por visualmente acessar 

ao complexo médico onde assiste a morte de 

outros moradores e a retirada de um ou mais 
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de seus órgãos. Descobre afinal, que a ilha 

paradisíaca é um local inexistente, e que os 

sorteios envolvem, na verdade, a transferência 

para esse complexo médico onde serão 

mortos para que seus órgãos sejam retirados e 

transplantados em artistas, grandes 

empresários, políticos e outros representantes 

das classes mais abastadas, que utilizaram o 

seu dinheiro e poder para mandar produzir 

clones idênticos a si mesmos, que são por eles 

mesmos denominados de “seguro de vida”.  

 

CLONAGEM REPRODUTIVA 

 

Em novembro de 2007, a ONU - 

Organização das Nações Unidas  declarou a 

urgência de se banir internacionalmente a 

clonagem humana, sob o argumento de que se 

isto não for feito é só uma questão de tempo 

para surgirem os primeiros seres humanos 

gerados por esta técnica, que em vez de 

utilizar a receita natural de reprodução de 

mamíferos com óvulos e espermatozóides, 

pretende criar uma cópia de uma pessoa a 

partir de uma célula qualquer sua. O que a 

ONU tem proposto desde 2001, é a inserção 

da clonagem humana no rol de crimes contra 

a humanidade quando decidiu criar uma 

Convenção Internacional proibindo a 

clonagem reprodutiva de seres humanos, com 

o objetivo principal de deixar claro que a 

clonagem como forma de reprodução humana 

é internacionalmente repudiada e uma ameaça 

à dignidade do ser humano da mesma forma 

que a tortura, a discriminação racial, o 

terrorismo, etc. Essa convenção deveria 

discutir métodos de prevenção e de 

monitoramento da clonagem humana, assim 

como sanções para países que a violassem. 

A professora Lygia da Veiga Pereira, 

PhD em Genética Humana, participou da 

reunião do comitê organizador da Convenção 

Internacional contra a Clonagem Reprodutiva 

de Seres Humanos, realizada em fevereiro de 

2002, na qual, a par de divergências de 

opiniões entre os participantes ficou clara a 

existência de um único consenso entre os 

mais de 80 países representados: a de que a 

clonagem não deve ser utilizada como forma 

de reprodução assistida em seres humanos. 

Entretanto, mais forte que esse consenso foi a 

polêmica em torno das outras aplicações da 

ciência da clonagem, que acabou por 

inviabilizar a convenção após três anos de 

discussão, transformando-a, em 2005, numa 

mera declaração contra a clonagem humana 

sem força de lei. 

Sobre os questionamentos da 

comunidade mundial a respeito das razões 

pelas quais se condenou a clonagem humana, 

capaz de reproduzir gênios, atletas, artistas, e 

até mesmo um ente querido, a professora 

Lígia explica que a rejeição à ideia da 

utilização da clonagem como forma de 

reprodução humana ocorre por parte de toda a 

comunidade internacional, mesmo sem 

considerar os aspectos éticos, legais e 

psicológicos do ser humano sob medida, pelo 
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simples fato de que, ao invés de miraculosa, 

essa forma de reprodução mostrou-se 

desastrosa em todas as espécies animais na 

qual foi aplicada. Para cada clone 

aparentemente normal, são gerados dezenas 

de clones malformados, abortados nos mais 

diversos estágios da gestação, mortos ao 

nascimento ou alguns dias depois por 

problemas respiratórios ou cardíacos. Esses 

subprodutos da clonagem são um preço 

inaceitável a se pagar por um ser humano. 

Apesar disso, mesmo assim ainda existem 

aqueles que insistem em tais experimentos, 

numa atitude de total onipotência, e 

certamente encontrarão um local onde 

poderão criar o primeiro clone humano 

(PEREIRA, 2007).  

Porém, mesmo que esse embrião não 

tenha sido gerado pela união de gametas, ele 

é, inegavelmente tão humano como se fosse 

produzido pelo método convencional, e a sua 

destruição continua sendo inaceitável pela 

corrente que considera o embrião como sendo 

um ser humano.   

A Professora Lygia, mencionando 

vários países desenvolvidos, incluindo 

Inglaterra, Austrália e os próprios Estados 

Unidos que sem uso de verba do governo 

federal não só permitem, mas também 

investem na clonagem terapêutica, se 

posiciona a favor desse tipo de clonagem 

dizendo não fazer sentindo misturá-la com a 

reprodutiva, e afirmando que a lucidez impõe 

que se acompanhe o grupo que defende que 

pontos polêmicos devem ser legislados 

individualmente por cada país, sem, contudo, 

se desviar do objetivo principal e urgente, que 

é banir internacionalmente a clonagem de 

seres humanos para fins reprodutivos. Para 

ela, seria como banir a pesquisa com o átomo 

por causa da possibilidade da bomba atômica. 

Em sintonia com a ciência, se o anúncio da 

ONU alerta para o perigo da clonagem 

reprodutiva, ao mesmo tempo reconhece a 

inevitabilidade da clonagem para fins 

terapêuticos. 

O médico brasileiro Drauzio Varella 

afirma que seria um crime permitir sob 

qualquer motivo a clonagem de seres 

humanos, pois independentemente de 

julgamentos morais, a clonagem reprodutiva 

deve ser proibida por lei porque não existe a 

menor segurança de que bebês gerados por 

meio dela serão bem formados. Porém, ao 

mesmo tempo em que condena a clonagem 

reprodutiva de seres humanos nos moldes em 

que foi levada a efeito com a experiência 

pioneira que deu origem à ovelha Dolly, 

resultado da inserção de DNA de uma célula 

mamária adulta no interior de um óvulo vazio 

do qual previamente se extraiu o núcleo 

contendo o DNA original, defende a 

clonagem terapêutica. Explica que, enquanto 

que na clonagem reprodutiva, o núcleo de 

uma célula adulta é introduzido no óvulo 

vazio e transferido para um útero de aluguel 

com a finalidade de gerar um feto 

geneticamente idêntico ao doador do material 
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genético, na terapêutica as células-tronco 

jamais serão introduzidas em algum útero, já 

que nesse tipo de clonagem, o DNA retirado 

de uma célula adulta do doador também é 

introduzido num óvulo vazio, mas, depois de 

algumas divisões as células-tronco são 

direcionadas no laboratório para fabricar 

tecidos idênticos aos do doador, tecidos que 

nunca serão rejeitados por ele (VARELLA, 

2009). 

No Brasil, a Lei 11.105/2005 – Lei 

da Biossegurança Nacional, em seu artigo 6º, 

de maneira abrangente proíbe a clonagem 

humana, sem fazer nenhuma distinção quanto 

ao tipo, se reprodutiva ou terapêutica, sendo 

que a partir daí, em território brasileiro está 

proibida a clonagem terapêutica. 

A proibição por parte do legislador, 

que resultou da discussão com vários setores 

da sociedade organizada e principalmente 

com a Igreja Católica, se deu sob os 

argumentos: De que nos tecidos dos adultos, 

também existem células-tronco capazes de 

substituir aquelas células obtidas através da 

manipulação de células embrionárias, e que os 

fins terapêuticos não justificam a eliminação 

de vidas humanas, mesmo que estas como são 

o caso dos embriões se encontrem no estágio 

inicial do desenvolvimento, e que ao propor a 

clonagem reprodutiva ou terapêutica, o 

homem pretende “brincar de Deus”. 

Novamente é o médico Dráuzio 

Varella que rebate esses argumentos 

afirmando que apesar de terem sido 

identificadas células pluripotentes em tecidos 

adultos como medula óssea, sistema nervoso e 

epitélio, todas as evidências sugerem que sua 

capacidade de diferenciação seja limitada, e 

que a maioria dos tecidos humanos não pode 

ser obtida a partir delas. Para ele é inaceitável 

que numa hierarquia de valores, se julgue 

mais importante a vida em potencial existente 

num agrupamento microscópico de células 

obtidas em tubo de ensaio do que a vida de 

uma mãe de família que sofreu um infarto ou 

a de um adolescente numa cadeira de rodas, e 

que dizer que o homem assumiria o papel de 

Deus só porque é capaz de introduzir o DNA 

de uma célula adulta no interior de um óvulo, 

é amesquinhar o papel do criador do céu e da 

terra.  

 

ACONSELHAMENTO GENÉTICO 

 

O aconselhamento genético é 

atividade própria dos profissionais de saúde 

especializados em reprodução humana e com 

conhecimentos para realizar análises 

diagnósticas a partir das unidades genéticas, 

que é prestada a clientes que os procuram em 

nome próprio ou em função de laços de 

parentesco, porque se encontram temerosos de 

que alguns indícios por eles constatados 

representem perigo efetivo de futura 

enfermidade hereditária ou ligadas aos 

cromossomos.  Em resposta, o profissional 

fará, após as análises, uma ou mais sugestões 

de comportamentos à vista dos resultados, 
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vindo em sequencia à opção conjunta do 

profissional e do paciente ou pacientes sobre 

uma das sugestões apresentadas, que deverá, 

após sua implementação, ser seguida par e 

passo pelo profissional, quanto aos resultados 

que vão paulatinamente se manifestando, 

corrigindo o rumo dos acontecimentos com 

vistas à otimização dos resultados.  

Quanto ao momento em que é 

realizado o aconselhamento será pré-

concepcional, se destinado a comprovar 

possíveis riscos a que estará sujeita a 

concepção, se ocorrer; será pré-implantatório, 

se objetiva a colher provas sobre anomalias 

cromossômicas ou alterações genéticas que 

possam ter os embriões fecundados fora do 

corpo materno, para se avaliar da 

conveniência ou não de implantá-los; será 

pré-natal, quando se destina a detectar 

possíveis defeitos congênitos decorrentes de 

anomalias ocorridas após a implantação do 

embrião no útero; e pós-natal quando tem por 

objetivo, via de regra em recém-nascidos. a 

detecção de possíveis enfermidades ou 

anomalias que o mesmo apresenta. 

As consultas de genética têm como 

principal objetivo a obtenção de um conjunto 

de informações que permitam ao casal ou ao 

paciente, conhecer os seus riscos e tomar as 

suas próprias decisões. Nessa consulta o 

geneticista procura estabelecer um 

diagnóstico da situação a partir do estudo do 

casal, da análise da história familiar e do 

resultado dos exames já realizados 

ponderando a necessidade de efetuar exames 

mais específicos, e procurando definir as 

soluções que serão apresentadas ao casal. Faz 

parte dessa investigação o traçado da árvore 

genealógica de ambos, para ter mais 

informações que a princípio podem passar 

despercebidas, mas que podem ser muito 

importantes. As soluções apresentadas ao 

casal ou à mulher isoladamente constituem o 

chamado Aconselhamento Genético, que 

tanto pode ser dado a partir dos exames pré-

concepcional, pré-implantatório e pré-natal, 

ou após o nascimento, e mesmo durante a 

vida adulta através do diagnóstico pós-natal. 

Nada mais é que um processo de informação 

que será dada pelo profissional e consiste em 

explicar ao paciente o que é a doença, como 

ela evolui se tem tratamento ou não, qual o 

prognóstico a curto e longo prazo e qual é o 

risco de recorrência na prole ou na 

irmandade. Assim, o aconselhamento 

genético deve iniciar-se pelo levantamento do 

histórico pessoal e familiar, através da 

avaliação dos exames clínicos e genéticos já 

realizados, e pela indicação de outros exames, 

se necessário, passando-se a seguir à análise 

dos dados, visando diagnosticar, confirmar ou 

excluir uma condição genética conhecida. Em 

seguida são fornecidas as informações sobre a 

natureza da doença genética identificada e 

sobre suas implicações para a saúde física ou 

mental do individuo, acompanhadas do 

esclarecimento sobre o mecanismo de herança 

e do cálculo de risco de ocorrência ou 
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recorrência em irmãos ou filhos de um 

indivíduo (TRAVITSKI, 2008).  

Dentre os tantos motivos que podem 

levar uma pessoa ou um casal a procurar o 

aconselhamento genético (FALCÃO, 2008) 

cita os seguintes como sendo os principais: a 

Idade materna acima de 35 anos na gestação; 

a constatação de resultados anormais de um 

ultrassom fetal ou de avaliação bioquímica do 

risco fetal; a história pessoal ou familiar de 

uma dosagem hereditária e/ou genética 

desconhecida ou suspeita, incluindo-se a má 

formação ao nascimento, ou anormalidade de 

cromossomos; a condição médica conhecida 

ou suspeita da gestante que possa afetar o 

desenvolvimento fetal; o parentesco entre 

pais; a predisposição étnica para certas 

dosagens genéticas; a anterior exposição do 

casal a fatores de risco; a precedência de filho 

natimorto ou neomorto sem explicação; a 

existência de filho com má formação, doença 

metabólica ou retardo mental de causa não 

explicada; a infertilidade; e duas ou mais 

perdas na gravidez.  

Assim o aconselhamento genético 

pode tanto se destinar à investigação sobre o 

que a pessoa ou a sua descendência poderá vir 

a ter, quando se denomina de 

“aconselhamento retrospectivo, quanto à 

investigação sobre o que as pessoas ligadas à 

ancestralidade dos pacientes já tiveram, caso 

em que é denominado de “aconselhamento 

prospectivo”. Nos dois casos, o objetivo é 

sempre tentar descobrir se existe doença ou 

defeito, a sua causa, como ela se desenvolve, 

se uma vez instalada é curável ou não, 

prescrever tratamento quando falar sobre o 

mercado de aconselhamento genético criado 

pelos programas populacionais, prescrever 

tratamento quando cabível e avaliar os riscos 

de que uma doença instalada se manifeste na 

futura descendência.  

Na opinião de Hackmann (1999), 

estamos entrando na fase da automatização do 

aborto, em que qualquer dano pré-natal ou 

deformação é motivo para se abortar. Partindo 

sempre da ideia da necessidade de se evitar o 

nascimento de excepcionais, o que 

conseguimos é fomentar sempre mais uma 

atitude negativa em relação ao excepcional, 

engendrando de forma paulatina, mas 

continuada, uma mudança de valores onde ele 

é encarado como um entrave para o progresso 

e para uma sociedade eugenicamente perfeita.  

Quanto aos objetivos ou perspectivas 

do aconselhamento genético em primeiro 

lugar temos a visão oficial, ou seja, a 

perspectiva típica abraçada pelos médicos 

especialistas, na qual o diagnóstico pré-natal é 

a base para o aconselhamento, perspectiva 

essa que não abre espaço para a coerção, no 

sentido da definição de um possível aborto, 

ou a pressões ou manipulações, 

caracterizando-se, portanto, pela autonomia 

da paciente; em segundo lugar encontra-se a 

perspectiva chamada de metapreventiva, que 

tem como propósito a prevenção do 

nascimento de crianças com defeitos 
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genéticos, e por isso muito controvertida dos 

pontos de vista filosófico e moral; a terceira 

perspectiva leva em conta os motivos 

econômicos, que analisa os testes pré-natais a 

partir da ótica da redução dos custos que 

significa para a sociedade evitar o nascimento 

de uma criança com desordens genéticas.  

Na opinião de Garrafa (2000) os 

testes preditivos estão indo além dos 

procedimentos médicos, criando verdadeiras 

categorias sociais, e empurrando o indivíduo 

para os quadros das estatísticas. Os problemas 

sociais são reduzidos às suas dimensões 

biológicas, e as doenças mentais, a 

homossexualidade, o gênio violento ou o 

próprio insucesso no trabalho são atribuídos à 

genética. As dificuldades escolares, antes 

explicadas pelas desigualdades culturais ou 

nutricionais são hoje imputadas a desordens 

psíquicas de origem genética, excluindo quase 

que por completo os fatores sociais a elas 

relacionados. Após testes pré-natais, 

companhias seguradoras ameaçam não mais 

cobrir as despesas médicas de uma criança 

cuja mãe teria sido alertada de que um dia 

essa criança seria vítima de um problema 

genético. Entre números, estatísticas e 

exames, os empregadores já se valem dos 

testes para previsões orçamentárias de longo 

prazo. O indivíduo cidadão passa assim a ser 

desconsiderado, criando-se categorias de 

indivíduos, os pacientes coletivos da nova 

medicina. Mesmo na ausência de sintomas, o 

risco genético é endeusado como a própria 

doença. Assim, já existem registros de recusas 

para a concessão de empregos em tais ou 

quais casos, para a obtenção de carteira de 

motorista, ou para a inscrição no seguro 

saúde. 

 

DIAGNÓSTICO PRÉ-CONCEPCIONAL 

 

O diagnóstico pré-conceptivo 

consiste na informação que o médico presta 

ao casal, aos companheiros ou a uma pessoa 

sozinha, antes de ocorrer a gravidez, sobre os 

riscos de se conceber um filho com 

enfermidades ou anomalias cromossômicas. A 

sua finalidade é a de prevenir a transmissão de 

enfermidades dominantes se a mãe se 

encontra afetada, ou se os dois integrantes do 

projeto de gestação encontram-se na condição 

de portadores de doenças recessivas ligadas 

ao cromossomo X, em razão de que o gene 

portador seria transmitido pela mãe portadora. 

As provas mais freqüentes são dirigidas à 

detecção da síndrome de Down. 

Como vantagens da realização do 

diagnóstico pré-concepcional são apontadas 

as seguintes: a possibilidade de prevenção de 

que anomalias ou enfermidades possam ser 

transmitidas à descendência; a possibilidade 

de tomada de decisões sobre a planificação 

familiar; o fato de que para fins do 

diagnóstico não é necessária a fecundação, e, 

portanto, não se selecionam embriões, mas 

apenas ovócitos, evitando dessa forma toda a 

discussão bioética em torno da 
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responsabilidade de instrumentalização de 

embriões baseada na ideia de que o embrião é 

uma vida humana, e que merece proteção 

desde a fecundação; o fato de que através dele 

só se investigam as pessoas sobre sua pré-

disposição a ter uma determinada 

enfermidade, sem que isso implique na 

destruição do embrião. Ainda citam-se como 

vantagens, a impossibilidade de se fazer uso 

abusivo dele, como por exemplo, para fins de 

seleção de sexo, pelo simples fato de que o 

embrião ainda não existe 

(HAMMERSCHMIDT, 2009). 

 Em nosso entendimento, como 

nenhuma técnica que envolva seres humanos 

é totalmente inócua, afetando de alguma 

forma os Direitos Humanos, e no caso 

específico da realização do diagnóstico pré-

conceptivo, pode-se seguramente apresentar 

como questionamento o fato de que ele pode 

ser realizado tanto de maneira voluntária 

como coercitiva com finalidades puramente 

eugênicas oriundas dos governos, visando a 

diminuição do número de nascimentos de 

crianças com doenças genéticas ou 

malformações, acarretando discriminação.    

 

DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTATÓRIO 

 

O diagnóstico pré-implantatório 

consiste basicamente na aspiração do 

blastômero através de uma pipeta de calibre 

ideal, que depois de retirado será observado 

em análise cromossômica e genética, e, 

devido ao fato de que pode apresentar riscos 

para a integridade do embrião, em regra só é 

indicado em casos que possam sugerir uma 

maior tendência a malformações embrionária, 

como por exemplo, a idade avançada da mãe, 

ou quando os pais são portadores de doenças 

genéticas que podem ser detectadas através de 

exames laboratoriais apurados, como a 

síndrome de Down, por exemplo, e não de 

forma indiscriminada como vem ocorrendo, 

em relação a casais que dele não necessitam 

como forma de garantia de uma gestação 

natural e saudável, mas como forma de busca 

a um filho não só fisicamente e mentalmente 

perfeito, mas de características genéticas 

superiores e com sexo determinado através de 

manipulação.  

A partir do diagnóstico, quando 

algum defeito genético é detectado, procede-

se à destruição desse embrião, e em caso 

contrário, ele é então implantado no útero.  

Pelo fato de o diagnóstico pré-

implantatório ser uma forma de diagnóstico 

pré-natal ligado às técnicas de fecundação 

artificial, que prevê o diagnóstico genético 

dos embriões formados in vitro, antes da sua 

transferência para o seio materno, realizado 

com o objetivo de se ter a certeza de transferir 

para a mãe só embriões sem defeitos, ou de 

um determinado sexo, ou ainda com 

determinadas qualidades particulares, ele 

recebeu a condenação da Igreja Católica, 

através da ”Instrução sobre o respeito á vida 

humana nascente e a dignidade da procriação” 
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em razão de ser sempre seguido da eliminação 

do embrião designado como suspeito de ser 

portador de defeitos genéticos ou 

cromossômicos, ou portador de um sexo não 

desejado, ou de qualidades também não 

desejadas, configurando, portanto, na ótica da 

Igreja, nada menos que uma prática abortiva. 

Segundo os seus defensores, o 

diagnóstico pré-implantatório, além de 

permitir que pais portadores de doenças 

geneticamente transmissíveis assegurem o 

nascimento de crianças saudáveis, e de 

reduzir a incidência de um grande número de 

doenças, a sua popularização traria como 

consequência a diminuição dos custos nos 

sistemas médicos, já que o tratamento de 

grande parte dessas doenças é altamente 

dispendioso. Além disso, prega-se que ele não 

apresenta riscos para a mãe e evita a 

realização do aborto. Entretanto, todas essas 

vantagens apontadas não são suficientes para 

acabar com as resistências que contra ele 

existem por parte daqueles que defendem que 

o início da vida humana inicia-se com a 

concepção, pois o procedimento é realizado 

após a fecundação, na fase em que o embrião, 

ou o assim chamado pré-embrião já se 

encontra com algumas divisões celulares 

completadas.  

Além dessas considerações, 

Sambrizzi (2004) é de opinião de que se não 

se pode realizar o diagnóstico após quatorze 

dias decorridos da fecundação, então ele de 

nada serve para a possibilidade de detecção de 

doenças ligadas ao cérebro, pela simples 

razão de que nessa fase não há nenhum 

vestígio da formação desse órgão; também 

não se presta esse diagnóstico para 

averiguação de possíveis doenças ligadas ao 

sangue ou aos músculos, pois os órgãos que 

produzem as células sanguíneas também se 

desenvolverão após o limite de tempo 

previsto como máximo para a realização do 

diagnóstico, o mesmo acontecendo com os 

músculos, que aparecerão uma semana 

depois. Apontando ainda a pouca utilidade em 

relação às doenças do tubo neural, pelo seu 

insipiente desenvolvimento, o autor acaba por 

deixar implícito que em relação ao 

diagnóstico pré-implantatório, os riscos 

envolvidos, que podem ir desde o descarte de 

embriões sadios, ou a implantação dos piores 

ao invés dos melhores, até a causação de 

doenças na mãe ou no feto, pela utilização 

necessária de determinadas drogas antes e 

depois do procedimento, o desaconselham.  

Com respeito à defesa desse 

diagnóstico através da comparação com o 

diagnóstico pré-natal, afirmando-se que a 

realização deste não pode ser considerada 

como uma conduta discriminatória, pois se 

baseia em dados diferenciadores fáticos e 

objetivos, esse argumento pode ser derrubado 

pela afirmação de que, se o atentado com 

relação ao direito do indivíduo é mais fraco 

do que aquele resultante de um aborto 

eugênico, podemos afirmar que em termos de 

riscos eugênicos, a situação é inversa, pois 
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ocorre a escolha entre os embriões 

disponíveis, daqueles considerados 

geneticamente mais normais, e assim o 

desenvolvimento e a popularização desses 

testes podem conduzir a uma política 

eugênica de grandes proporções, pois se é 

verdade que a partir do diagnóstico pré-natal 

que apresente em seus resultados algum 

defeito genético ou doença fetal, existe 

sempre a possibilidade de se eliminar um 

embrião ou um feto que já se implantou ou foi 

implantado, apresentando um maior ou menor 

grau de desenvolvimento; no diagnóstico pré-

implantatório, nunca haverá meio termo, pois 

quando nos deparamos com vários embriões, 

alguns melhores e outros piores, estes 

segundos sempre terão como destino o 

descarte se a legislação o permitir, ou a 

criopreservação por imposição legal, mas sem 

nenhuma perspectiva de implantação futura. 

 

DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 

 

Para a medicina, o feto humano é um 

paciente como qualquer outro, com a única 

diferença que o feto se encontra no ventre 

materno. Assim, quando a medicina intervém 

no corpo já formado ou em formação do 

nascituro o faz com objetivo de cura, ou seja, 

para o seu bem. O diagnóstico pré-natal é o 

instrumento de que dispõe o profissional da 

medicina para detectar e posteriormente tratar 

as enfermidades, não devendo nunca ser 

usado como instrumento de discriminação em 

função de defeitos congênitos detectados.  

Reconhecendo que o diagnóstico pré-

natal pode dar a conhecer as condições do 

embrião e do feto quando ainda se encontram 

no seio da mãe, possibilitando a previsão de 

possíveis anomalias ou doenças, e também 

algumas intervenções terapêuticas, médicas 

ou cirúrgicas com maior antecedência e com 

maior eficácia, a Igreja Católica, através da 

“Instrução sobre o Respeito á Vida Humana 

Nascente e a Dignidade da Procriação” não se 

posiciona contra o diagnóstico pré-natal 

realizado com a finalidade de orientar a 

salvaguarda da vida do embrião e de sua mãe 

ou para a sua cura individual. Citando trecho 

do discurso de João Paulo II aos participantes 

do Congresso do “Movimento pela Vida”, de 

03 de dezembro de 1982, condiciona, porém, 

toda e qualquer intervenção ao prévio 

consentimento dos pais devidamente 

informados e que não envolvam riscos 

desproporcionados. 

Mais adiante, porém, no mesmo 

documento, condena a utilização desse 

diagnóstico quando contempla a 

eventualidade, dependendo dos resultados, de 

provocar um aborto, pois um diagnóstico que 

ateste a existência de uma deformação ou de 

uma doença hereditária não deve equivaler a 

uma sentença de morte em grave contraste 

com a lei moral. 

Tal condenação envolve a mulher 

que solicitar o diagnóstico com a determinada 
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intenção de realizar o aborto caso o seu 

resultado confirme a existência de uma 

deformação ou anomalia; envolve também o 

cônjuge, os parentes ou outras pessoas que 

aconselharem ou impuserem o diagnóstico à 

gestante, com a mesma intenção de 

eventualmente chegar ao aborto; envolve 

ainda o especialista que ao efetuar o 

diagnóstico e ao comunicar o seu resultado 

contribuir voluntariamente para estabelecer ou 

favorecer o nexo entre diagnóstico pré-natal e 

aborto. Condena, por fim, como violação do 

direito à vida com relação ao nascituro e 

como prevaricação contra os direitos e 

deveres prioritários dos cônjuges, uma diretriz 

ou programa das autoridades civis e sanitárias 

ou de organizações científicas, que de 

qualquer modo favoreça a conexão entre 

diagnóstico pré-natal e aborto, ou ainda 

induza as gestantes a se submeterem ao 

diagnóstico pré-natal planejado com a 

finalidade de eliminar os fetos atingidos por 

deformações ou doenças hereditárias ou delas 

portadores.  

O diagnóstico pré-natal permite a 

detecção dessas doenças genéticas ainda 

durante a gravidez, permitindo àqueles que a 

ele recorrem conhecer antecipadamente as 

condições de saúde do feto, no que diz 

respeito às doenças genéticas ou anomalias 

fetais, permitindo a eles antecipar 

determinadas condutas, que podem variar 

entre manter ou interromper a gravidez, ou 

ainda optar por determinados procedimentos 

cirúrgicos hoje passíveis de serem aplicados 

diretamente ao feto. Esse diagnóstico que 

tanto pode ser realizado através de 

procedimentos não invasivos, através da 

análise do sangue da mãe ou através de exame 

ultrassonográficos no feto, quanto através de 

procedimentos altamente invasivos como 

pelos procedimentos da anmiocentese, da 

biópisia fetal, da cordocentese ou da 

fotoscopia, deve sempre ser precedido de 

aconselhamento genético, ocasião em que 

poderão ser identificados os riscos genéticos 

potenciais que o casal ou um dos parceiros 

traz, identificação possível a partir do estudo 

da história familiar de cada um deles, 

conjugado ou não com o exame físico 

(MARQUES, 2004). 

Esse tipo de procedimento apresenta 

alguns dilemas relacionados com as decisões 

reprodutivas dos casais através do meio 

eugênico negativo consubstanciado na prática 

do aborto, tendo em vista que mulheres 

grávidas que se submetem a um diagnóstico 

pré-natal podem vir a aceitar a interrupção da 

gravidez quando ficar evidenciada a 

existência de anomalia grave no feto, que 

possa vir a impedir o acesso a qualquer 

benefício social para o futuro filho. Por outro 

lado, pode também servir para desencadear 

intervenções terapêuticas fetais com respeito 

pela integridade e vida do feto, que busquem 

o seu bem-estar e a sua cura.  

Entretanto, ainda de acordo com 

Edmundo Karan Marques, lastreado nos 
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manuais de procedimento e ética médica, os 

critérios geralmente aceitos para a indicação 

de diagnóstico genético pré-natal com 

métodos invasivos baseiam-se em evidências 

de que o risco de o feto ter uma anomalia seja 

no mínimo, equivalente ou superior ao risco 

de uma complicação e perda gestacional pelo 

procedimento diagnóstico. Logo, apesar de 

todas as vantagens apontadas e invocadas para 

chamar os casais aos consultórios e às clínicas 

médicas com a finalidade de realizar o 

diagnóstico pré-natal, ressaltando as 

vantagens pessoais, médicas e sociais do 

mesmo, esses mesmos médicos ou esses 

mesmos estabelecimentos o desaconselham 

em certos casos, pelo menos quanto a sua 

realização por métodos diferentes daqueles 

não invasivos. Por outro lado, ele está longe 

de se popularizar, não só devido ao alto custo 

que o torna inviável à grande maioria da 

população, mas também porque quando 

realizado através dos métodos invasivos, 

envolve sérios riscos para a integridade física 

do feto, além do fato de que o temor de se ver 

na iminência de tomar uma decisão atentatória 

aos direitos humanos, como interromper a 

gravidez em caso de laudo positivo para uma 

anomalia ou doença genética grave, afasta as 

pessoas, fazendo-as optar por não fazer os 

testes.  

Na realidade, esse teste parece ser 

desaconselhável para as pessoas que 

entendam que a vida humana inicia-se em 

qualquer momento anterior ao nascimento 

com vida, pois para elas, esse conhecimento 

tardio poderá ocasionar sofrimento antecipado 

pelo conhecimento da anomalia ou doença, 

que não só estarão sujeitos a acompanhar, 

como também a participar a partir do parto. 

Além disso, como produto do diagnóstico, 

esses pais ficarão de posse de todas as 

informações a respeito da genética do seu 

filho, o que poderá influir negativamente na 

própria educação do mesmo e no seu 

equilíbrio emocional, além de poder alterar o 

seu futuro relacionamento social.   

Entretanto, a opção pela sua não 

realização pode ocasionar a perda da única 

oportunidade para corrigir importantes 

defeitos genéticos ou gestacionais, ainda 

dentro do corpo da mãe, defeitos esses, de 

correção improvável ou extremamente mais 

difícil a partir do nascimento.  

Ao contrário do que acontece com 

qualquer teste diagnóstico realizado em 

adulto, que sempre objetiva o favorecimento 

da atuação da terapia, quando se trata de 

medicina fetal, a intervenção terapêutica nem 

sempre sucede ao teste diagnóstico realizado, 

pois na prática o diagnóstico pré-natal não 

tem correspondência com a prevenção ou com 

a cura, mas frequentemente com o 

abortamento eugênico, o que o transforma em 

anti-natal, posto que é realizado com o 

propósito de matar aquele ser humano, que se 

porventura nascesse poderia padecer de uma 

anomalia qualquer, razão pela qual não se 

pode dizer que com ele se pretende combater 
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as doenças hereditárias das pessoas, pois no 

atual estágio das investigações em genética 

humana, quem está sendo combatido são os 

doentes hereditários, isto é, as pessoas cuja 

existência a tecnologia reduz a uma 

informação diagnóstica (SILVA, 2002). 

Assim, o problema ético, que não 

surge apenas em relação à família, mas 

também em relação aos especialistas que 

colaboram com o diagnóstico, está em saber, 

de fato, se essa forma de diagnóstico se torna 

ou não uma colaboração com o aborto, 

problema esse que é sentido por parte de 

especialistas, que crentes ou não, são 

contrários a uma ação abortiva e 

especialmente ao aborto seletivo, que pode, 

inclusive, estar ligado a um programa de 

governo executado pela autoridade de saúde 

na busca da chamada prevenção das doenças 

genéticas. 

 

DIAGNÓSTICO PÓS-NATAL 

 

 O diagnóstico genético realizado em 

pessoas adultas, denominado de diagnóstico 

pós-natal, apesar de muito pouco considerado 

pela doutrina especializada como um 

procedimento carregado de indagações 

bioéticas, quando analisado da maneira como 

o fez (SGRECCIA, 1996), deve passar a 

merecer maior atenção, pois ele pode 

apresentar sim, grandes e graves problemas 

éticos, passíveis de serem constatados 

inclusive a partir das finalidades para as quais 

ele é realizado. Dentre as finalidades que 

determinam a realização desse tipo de 

diagnóstico genético, de acordo com esse 

autor, podem estar:  

A busca da confirmação de uma 

doença já diagnosticada, que em razão de não 

envolver nenhum outro desejo que não seja o 

de conhecimento da doença, talvez na busca 

de um futuro tratamento, aparentemente não 

apresenta grandes problemas éticos, a não ser 

os ligados à comunicação da verdade ao 

paciente e aos parentes, principalmente se 

estamos tratando de doença em potência e que 

ainda não se manifestou. Porém, a partir do 

diagnóstico adquire-se a certeza de sua futura 

ocorrência, devendo então ser analisado não 

somente o direito de conhecer, como também 

o direito de não conhecer, dependendo da 

faixa etária do paciente ou do seu estado 

psíquico, que poderia ser agravado pelo 

conhecimento de uma trágica certeza a 

respeito da sua vida futura;  

A busca da prevenção de 

matrimônios desaconselháveis do ponto de 

vista da potencialidade em transmitir doenças 

genéticas, ou em exames pré-concepcionais, 

com a finalidade de evitar a transmissão 

dessas mesmas doenças, finalidade 

considerada lícita e recomendada para 

aplicação em populações consideradas de 

risco para determinada enfermidade, e, 

segundo a opinião do autor, devem ser 

consideradas como prevenção e como a 

melhor alternativa para o aborto seletivo, que 



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 129-151, 2018 
 

alguns indevidamente querem fazer passar por 

prevenção, podendo-se buscar o necessário 

apoio à sua aceitação no senso de 

responsabilidade. Ressalta, entretanto, que a 

licitude de tal procedimento com essas 

finalidades vai até o limite em que se invade o 

direito de opção dos indivíduos, e a 

ponderação deverá sempre ser deixada a cargo 

dos nubentes ou dos futuros genitores, pelo 

que jamais podem ser obrigatórios;  

A pesquisa em trabalhadores através 

do denominado screening genético, que cada 

vez é utilizado com mais frequência, como 

uma aplicação da assim denominada medicina 

preditiva, e que visa, dentre outras coisas, a 

identificar a predisposição genética que 

determina a hipersensibilidade a determinadas 

substâncias presentes no ambiente de 

trabalho, ou a confirmação da predisposição 

genética para uma doença independente do 

trabalho e que possa surgir no futuro, ou ainda 

a identificação de uma patologia genética 

independente do trabalho de futura expressão 

fenotípica. Quanto ao screening realizado 

para diagnosticar a predisposição genética que 

determina a hipersensibilidade a determinadas 

substâncias presentes no ambiente de 

trabalho, ele não pode ser aceito sob o ponto 

de vista ético, por envolver a possibilidade de 

ser executado em programa de pesquisa 

genética visando a prevenção de despesas 

maiores com eventuais futuras indenizações 

por danos causados ao trabalhador, numa 

perspectiva meramente econômica 

inaceitável. Se esse screening é realizado em 

busca de confirmação ou predisposição 

genética a uma doença que possa vir a surgir 

no futuro também não é aceitável sob o ponto 

de vista ético-jurídico, dada a ausência de 

proximidade do surgimento da patologia e da 

independência do trabalho, sendo sido 

condenada, pelo menos na Europa, por 

Resolução do Parlamento Europeu, que 

recomenda que se excluam as análises gênicas 

e outros exames que diagnostiquem as 

situações patológicas e as doenças futuras do 

trabalhador, afirmando que somente o atual 

estado de saúde do empregado pode ser objeto 

de testes lícitos. Além disso, sob o ponto de 

vista estritamente jurídico, a tentativa de levar 

em consideração, no momento da contratação 

até as prováveis doenças futuras, violaria o 

princípio que prevê o equilíbrio dos interesses 

das partes no âmbito do contrato de trabalho. 

 
O PROBLEMA DO DETERMINISMO E 

DO REDUCIONISMO GENÉTICO 

 

A expressão “reducionismo 

genético”, de acordo com Penchaszadeh 

(2004) encerra uma concepção pseudo-

científica, segundo a qual os genes encerram a 

explicação final para muitas características de 

organismos vivos incluindo os humanos, 

expressando a noção de que as variações de 

aspectos, como a saúde, o comportamento, a 

organização social e as atividades gerais da 

vida podem ser explicadas apenas pelas 
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variações genéticas, e deixando pouca 

margem de influência ao meio ambiente, ou 

seja, esses fenômenos humanos podem ser 

reduzidos a estruturas moleculares a que 

chamamos genes. Por outro lado, a expressão 

“determinismo genético” nos conduz à idéia 

de que os traços humanos determinados pelos 

genes são praticamente fixos em sua 

caracterização fenotípica e muito pouco 

afetados por mudanças no ambiente físico e 

social, o que equivale dizer que os traços 

atribuídos aos genes não estão sujeitos a 

mudanças externas. Tanto o reducionismo 

quanto o determinismo genético, ao pregarem 

que apenas as variações nos genes é que se 

constituem em determinantes essenciais de 

saúde ou de doença, e que eles apresentam 

variações na maioria das características 

humanas, tais como comportamento, 

inteligência, orientação sexual e status social 

com pouco ou nenhum efeito do ambiente 

encerram idéias contrárias à noção sempre 

julgada correta de que todos os traços são 

influenciados por interações entre genes e 

ambiente. 

No que diz respeito à atuação 

ambiental em interação com os genes, embora 

já se tivesse conhecimento de que os fatores 

ambientais, ou mais propriamente, as 

experiências, os hábitos e o estilo de vida 

também influem nos processos relativos ao 

desenvolvimento global do ser humano, 

apenas recentemente se descobriu que os 

fatores ligados da interação do indivíduo com 

o meio ambiente são muito mais atuantes na 

ativação ou desativação dos genes do que se 

pensava. Assim, o tipo de alimentação, o 

nível de atividade física, o tabagismo, o uso 

de medicamentos, as experiências emocionais, 

e outros tantos fatores, agem sobre 

determinados genes, atuação essa que pode 

torná-los ativos ou conservá-los adormecidos, 

acarretando, em ambos os casos alterações 

físicas e psicológicas em seu portador, que 

podem ser boas ou más no sentido de atenuar 

sintomas de doenças ou provocar o seu 

desenvolvimento (CARELLI, 2009). 

A partir do conhecimento da 

existência das alterações epigenéticas, num 

primeiro momento, e por um bom período de 

tempo, acreditava-se que elas somente 

ocorriam na fase do desenvolvimento fetal, 

pela influência dos nutrientes que chegam a 

ele através do cordão umbilical. Agora, sabe-

se que as mudanças no genoma acontecem ao 

longo da vida, e os geneticistas apresentam 

como prova o estudo feito pelo Centro 

Nacional de Investigações Oncológicas da 

Espanha com quarenta pares de gêmeos com 

idades variáveis entre três e setenta e quatro 

anos, todos univitelinos, que como se sabe, 

possuem o mesmo código genético. O que se 

constatou foi que os pares de gêmeos mais 

jovens, e também aqueles que tinham o 

mesmo estilo de vida possuíam genomas 

muito semelhantes, enquanto que nos pares de 

gêmeos mais velhos, principalmente naqueles 

com hábitos distintos, os cientistas 
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encontraram diversas diferenças nos padrões 

genéticos. A ciência busca agora comprovar 

até que ponto essas mudanças epigenéticas 

causadas pelos hábitos e pelo modo de vida 

podem ser repassadas para as gerações 

futuras. A esse respeito, Salmo Raskin afirma 

que de um modo geral essas marcas 

desaparecem na fecundação do óvulo pelo 

espermatozóide, enquanto que Michael 

Skinner dá conta de experiência realizada com 

a exposição de ratos a um tipo de inseticida, 

que provocou alteração em dois genes 

relacionados à produção de esperma, alteração 

essa que se perpetuou por quatro gerações.  

Em adendo, devemos lembrar, 

abarcando a lição de Penchaszadeh (2004) 

que foi exatamente a crença na ideologia do 

determinismo genético, gestada nas classes 

dominantes do final do século XIX, que se 

promoveu profunda discriminação racial, se 

marginalizou os menos favorecidos, se 

estigmatizou os deficientes físicos e mentais e 

se violou direitos reprodutivos. 

Devemos nos lembrar das 

esterilizações forçadas de enfermos mentais, 

de alcoólatras, ou de simples pobres, das 

restrições das políticas de imigração em 

relação às pessoas consideradas de raça 

inferior, tudo em nome do propalado 

determinismo genético, da higiene racial 

escancarada na Alemanha e velada nos 

Estados Unidos, cujas políticas foram desde a 

proibição de casamentos inter-raciais, 

passando também pelas esterilizações 

forçadas de portadores de deficiência, até os 

assassinatos de pacientes geneticamente 

inconvenientes, não nos esquecendo do 

genocídio de judeus, ciganos e outras 

minorias. 

O novo determinismo, aquele que foi 

originado a partir das décadas de 1950 e 1960, 

e atingiu o seu ponto atual com a conclusão 

do projeto Genoma Humano, decorre dos 

conhecimentos adquiridos por essas 

pesquisas, de que muitas doenças estão 

associadas aos genes, criando a ideia 

reducionista e novamente incrementando o 

determinismo genético, que agora, ao mesmo 

tempo em que reconhece a existência da 

interação dos genes com o ambiente, continua 

a afirmar que a saúde, a doença, o 

comportamento, etc., são preponderantemente 

determinados pelos genes. Nesse contexto, 

por exemplo, procura explicar determinadas 

tendências humanas, como o 

homossexualismo e o comportamento 

agressivo como sendo de origem puramente 

genética, embora nada disso tenha sido 

provado. Na realidade, ao contrário do que 

afirmam os reducionistas e os deterministas 

genéticos, o que ocorre é que se torna cada 

vez mais evidente que a maioria das doenças 

comuns no homem, bem como suas 

características comportamentais, resultam de 

uma rede complexa de interações de longo 

prazo entre determinantes socioeconômicos. 

Nas palavras do autor, tudo isso nos 

induz a pensar nos perigos das constatações 
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oriundas dos testes preditivos quando 

baseados na ideia do determinismo genético, 

que podem nos conduzir a uma falsa realidade 

e que resultam da constatação científica de 

que as variações reais dos genes explicam 

apenas uma pequena porção das diferenças 

humanas em comportamento de saúde, em 

razão de que a atuação das entidades 

genéticas apresenta variações entre 

indivíduos, que dependem dessas variações e 

de interações complexas de longo prazo entre 

ambientes em constantes mudanças às quais 

estão sujeitas, e também da constatação de 

que a maioria dos genes que influenciam os 

traços comportamentais e as doenças comuns 

possui pouco efeito individual no 

desenvolvimento de tal traço ou enfermidade.  

Dentre os perigos apontados pelo 

autor está a possibilidade de se poder induzir 

determinadas pessoas e de maneira indevida, 

a ações que não desejavam, e que podem até 

mesmo estar em desacordo com seus 

princípios morais e religiosos, porque os 

exames apontavam para a possibilidade de 

doença futura, que poderia jamais se 

manifestar. Por outro lado, a negatividade do 

exame pode trazer às pessoas envolvidas um 

senso falso de garantia, porque as interações 

dos seus genes com o ambiente e os seus 

comportamentos futuros é que de fato darão a 

palavra final a respeito do pequeno risco 

apontado pelo diagnóstico.  

Outro problema de natureza ética do 

determinismo genético é a possibilidade de se 

gerar categorias de indivíduos integrados por 

aqueles com susceptibilidades genéticas, que 

fiquem sujeitos à estigmatização e 

discriminação em planos de seguro-saúde, em 

ambientes de trabalho, ou mesmo na 

sociedade como um todo, pois além de se 

dizer que os genes determinam doenças, 

também se diz que eles determinam 

tendências comportamentais, como por 

exemplo, a sexual. Na realidade, conforme o 

autor citado, as falsas idéias trazidas pelo 

determinismo genético têm estado por trás de 

políticas eugênicas do passado e podem 

também estar no cerne de um novo e sutil tipo 

de eugenia, quando os casais podem ser 

induzidos a interromper a gravidez diante da 

menor noção de que alguma coisa não está 

totalmente correta com a constituição do feto, 

numa transferência do paradigma da 

causalidade do contexto social para os genes, 

eximindo a ordem social de suas 

responsabilidades pelas mazelas humanas.  

Além desses problemas, outros são 

apontados pelo autor, e dentre eles: A 

possibilidade de se transferir a culpa pelos 

problemas de saúde dos ambientes e 

estruturas socioeconômicas para as pessoas e 

para a biologia; o possível esquecimento dos 

determinantes sociais da doença; a alocação 

privilegiada de recursos para pesquisa sobre 

determinantes biológicos de enfermidades e 

comportamentos em detrimento de 

abordagens mais holísticas; o apoiamento de 

abordagens genéticas individualizadas para a 
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prevenção de doenças que possam não ser 

eficazes, e que possam exacerbar as 

desigualdades sociais dado ao alto custo da 

tecnologia envolvida; e dar origem a tipos 

específicos de discriminação, além da sexual 

já apontada, como a racial e em relação aos 

deficiente físicos e mentais. 

 

CONCLUSÃO  

 

Graças ao acelerado e constante 

avanço da tecnologia aplicada à saúde e das 

ciências próprias desse segmento, as 

chamadas ciências biomédicas, hoje contamos 

com variada gama de ferramentas 

laboratoriais que podem prevenir, evitar ou 

detectar possíveis anomalias ligadas aos 

cromossomos e aos genes, representados 

pelos testes preditivos.  

Nascidos a partir da rápida evolução 

dos conhecimentos no domínio da análise do 

genoma humano estes testes nos permitem 

hoje não apenas diagnosticar com enorme 

precisão um número cada vez maior de 

doenças genéticas, como também detectar 

indivíduos saudáveis que, mais tarde, 

apresentarão ou poderão apresentar uma 

doença hereditária ou uma suscetibilidade 

aumentada para certas doenças comuns da 

vida adulta.  

Porém a utilização desses testes 

pelos pacientes e profissionais de saúde não 

tem sido objeto apenas de aplausos, mas 

também de reflexões e até mesmo críticas 

pelas suas possíveis implicações nos âmbitos 

do direito e da ética médica, da psicologia e 

na área social.  

Como não se pode abdicar das 

vantagens proporcionadas pelos testes 

genéticos preditivos, o legislador e os 

Conselhos de Medicina têm procurado, 

embora não com a velocidade ideal que o 

galope da ciência exige, adaptar o uso dessas 

tecnologias à lei, às normas éticas e, 

principalmente aos princípios da dignidade da 

pessoa humana e outros que visam preservar e 

resguardar direitos como aos da identidade 

genética, da intimidade, da personalidade e da 

liberdade de escolha entre fazer ou não fazer, 

saber ou não saber, garantidos legalmente 

pela exigência do instrumento do 

consentimento informado. 

Entretanto, embora o paciente esteja 

dessa forma protegido salvo desvios da 

conduta médica, a sua utilização desenfreada 

acaba por transformar o indivíduo num 

predestinado genético, onde toda a sua vida é 

determinada pelos genes que porta. 

Com efeito, o indivíduo tem seu 

destino em grande parte determinado pela 

genética, mas não exclusivamente, pois o que 

hoje sabemos é que os organismos não são 

determinados exclusivamente pela sua gênese, 

mas também sofrem em grande escala a 

influência do meio ambiente e do meio social. 

Portanto, não podemos exacerbar a 

importância dos genes como únicos 

determinantes do futuro do indivíduo 
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encampando a idéia do determinismo do 

nosso futuro pelos nossos genes, sob pena de 

tomarmos decisões que além de inadequadas 

podem ser atentatórias aos direitos humanos. 
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Resumo 
Transcorridos trinta anos da Constituição Federal de 1988 que reconhece a saúde como um direito 
de todos e dever do Estado, garantindo a saúde como um direito fundamental, significando um 
grande avanço nesse sentido, sendo a primeira Constituição a abordar tão cuidadosamente o tema. 
O que ocorre na realidade, é a não acessibilidade do cidadão a esse direito. Resta a busca pelo 
judiciário a fim de garantir seu direito. Sob o argumento da reserva do possível o direito a saúde 
fica comprometido.  Pretende-se com o presente artigo demonstrar que os direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal têm aplicação imediata e a sua efetividade deve ser respeitada 
pelo Estado, no sentido de proporcionar à população o acesso às políticas públicas, principalmente 
no que se refere ao direito à saúde. E diante da omissão dos demais poderes em viabilizá-las cabe ao 
Poder Judiciário atribuir força normativa à Constituição e determinar que os demais entes estatais 
cumpram o mencionado preceito. 
 
Palavras-chave: Saúde. Direito. Garantia. Constituição 
 
Abstract 
After thirty years of the Federal Constitution of 1988, it recognizes health as a right of all and the 
duty of the State, guaranteeing health as a fundamental right, signifying a great advance in this 
sense, and the first Constitution to approach the subject so carefully. What happens in reality is the 
non-accessibility of the citizen to this right. There remains the search for the judiciary in order to 
guarantee its right. Under the argument of the reservation of the possible the right to health is 
compromised. The aim of this article is to demonstrate that the fundamental rights provided for in 
the Federal Constitution have immediate application and that their effectiveness must be respected 
by the State, in order to provide the population with access to public policies, especially with regard 
to the right to health. And in the face of the omission of the other powers to make them viable, it is 
incumbent upon the Judiciary to assign normative force to the Constitution and to determine that 
other state entities comply with said precept. 
 
Keywords: Health. Law. Guarantee. Constitution. 
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INTRODUÇÃO 
 

A polêmica sobre a efetividade 

constitucional do direito à saúde no Brasil 

ainda persiste passados trinta anos da 

promulgação da atual Constituição. 

Se anteriormente, no Brasil, havia 

uma escassa normatização concernente ao 

reconhecimento da saúde como direito, com a 

Constituição de 1988 o acesso à saúde foi 

alçado a norma constitucional, reconhecido 

como direito social de todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país, encontrando-

se previsto em diversos de seus dispositivos, 

arts. 5º, 6º, 7º, 21, 22, 23, 24, 30, 127, 129, 

133,134, 170, 182, 184, 194, 195, 196, 197, 

198, 199, 200, 216, 218, 220, 225, 227 e 

230. 

Uma vez declarado o direito 

fundamental à saúde, sendo um direito auto- 

aplicável, com plena eficácia, o que a 

realidade vem mostrando desde então é a 

dificuldade da população carente em ter 

acesso às políticas públicas relacionadas a 

saúde, decorrente da dependência de hospitais 

públicos ou senão postos públicos de saúde, 

de vagas disponíveis e leitos nos hospitais, do 

fornecimento gratuito de remédios e 

existência de profissionais suficientes ao 

desenvolvimento e manutenção das ações e 

serviços públicos de saúde3, e em uma visão 

sistêmica, acesso a um meio ambiente 

saudável. 

A saúde acompanhou todo o avanço 
                                                
3 CUNHA JUNIOR (2010). 

tecnológico do mundo, aumentando suas 

ações e tratamentos curativos e preventivos. 

Diariamente são descobertas novas 

medicações, novos tratamentos, ampliando a 

saúde em geral, embora tenha a garantia do 

repasse financeiro mediante leis o Sistema 

Único de Saúde SUS não vem suprindo a 

necessidade da população.  

Em momentos da instalação de crise 

econômica é que se observa o sacrifício de 

recursos para a saúde acontecer, como em 

caso recente, noticiado pelo jornal “EL PAÍS” 

em seu sítio da internet4, quando para 

apaziguar a greve dos caminhoneiros o 

governo do Presidente Michel Temer ao 

atender as reinvindicações da categoria, 

dentre elas a redução dos impostos que 

incidem sobre o óleo Diesel, mencionou que 

isso causaria um desequilíbrio nas contas 

públicas, inclusive de natureza arrecadatória, 

conjecturando a possibilidade de cortar 

recursos de áreas  da educação e a saúde. 

O esvaziamento de conteúdo dos 

dispositivos constitucionais concernentes à 

saúde se dá por ausência de vontade política 

(executivo) e que utiliza como escudo para 

justificar a escassez de garantias à saúde a 

teoria da reserva do possível, ou seja, daquilo 

que é financeiramente possível5, cabendo, por 

                                                
4 Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/31/politica/152
7790717_851019.html. 

5 J. J. Gomes Canotilho nos informa quanto a origem 
da teoria da “reserva do possível”: "hoje, como 
ontem, os direitos econômicos, sociais e culturais 
despejam um problema inquestionável: custam 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/31/politica/1527790717_851019.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/31/politica/1527790717_851019.html


 

 

outro lado, ao poder judiciário o papel de dar 

efetividade a norma constitucional, obrigando 

os demais poderes a dar cumprimento à 

Constituição. 

A dicotomia entre o direito 

fundamental relacionado à saúde garantido na 

Constituição e a incapacidade do Estado de 

fornecer esse acesso é um tema relevante já 

que a busca pelo judiciário a fim de galgar 

esse direito é crescente. 

Em abril de 2018 houve a divulgação 

da notícia de que a primeira Seção do STJ 

concluiu o julgamento de recurso repetitivo, 

estabelecendo requisitos para que o Poder 

Judiciário determine o fornecimento de 

remédios fora da lista do Sistema Único de 

Saúde (SUS)6. 

É importante frisar que embora 

existam iniciativas do Poder Público em 

adotar políticas públicas viabilizadoras do 

acesso à saúde, como o que foi noticiado em 

04 de outubro de 2017, de que através da 

portaria Nº 2.5667 o Governo Federal instituiu 

                                                                         
dinheiro, custam muito dinheiro. Por isso, no 
começo da década de setenta, Peter Häberle 
formulou a idéia da ‘reserva de caixas financeiras’ 
para exprimir a ideia de que os direitos econômicos 
sociais e culturais se encontram submetidos à 
capacidade financeira do Estado (CANOTILHO, 
1998).  

6 Texto da notícia acerca do Recurso Repetitivo julgado 
pelo STJ. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunic
a%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Prim
eira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-
fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-
SUS .  
7 Texto da portaria nº 2566/2017. Disponível em: 
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-204-
publicada-portaria-gm-n-2566-que-institui-nucleo-de-
judicializacao-com-finalidade-de-organizar-e-
promover-o-atendimento-das-demandas-judiciais-no-

o Núcleo de Judicialização com a finalidade 

de organizar e promover o atendimento das 

demandas judiciais no âmbito do Ministério 

da Saúde, essas ações são lentas e incipientes 

face à urgência com que população necessita 

dessas políticas.   

Pretende-se com o presente artigo 

demonstrar que os diretos fundamentais 

previstos na Constituição Federal têm 

aplicação imediata e a sua efetividade deve 

ser respeitada pelo Estado no sentido de 

proporcionar à população o acesso às políticas 

públicas, principalmente no que se refere ao 

direito à saúde, não se admitindo o retrocesso 

dos direitos sociais diante de crises 

econômicas8. E diante da omissão dos demais 

poderes em viabilizá-las cabe ao Poder 

Judiciário atribuir força normativa à 

Constituição e determinar que os demais entes 

estatais cumpram o mencionado preceito 

constitucional. 

 

 A EVOLUÇÃO DO DIREITO A 

SAÚDE E O SEU RECONHECIMENTO 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Os povos antigos já se preocupavam 

com a saúde pensando-a como uma forma de 

                                                                         
ambito-do-ministe/. 
8 Sobre o “princípio da proibição do retrocesso” 
recomendamos a leitura do artigo do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski 
“DIFICULDADE ECONÔMICA NÃO AFASTA 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL” com texto 
disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-fev-
01/lewandowski-dificuldade-economica-nao-afasta-
proibicao-retrocesso.   

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-204-publicada-portaria-gm-n-2566-que-institui-nucleo-de-judicializacao-com-finalidade-de-organizar-e-promover-o-atendimento-das-demandas-judiciais-no-ambito-do-ministe/
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-204-publicada-portaria-gm-n-2566-que-institui-nucleo-de-judicializacao-com-finalidade-de-organizar-e-promover-o-atendimento-das-demandas-judiciais-no-ambito-do-ministe/
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-204-publicada-portaria-gm-n-2566-que-institui-nucleo-de-judicializacao-com-finalidade-de-organizar-e-promover-o-atendimento-das-demandas-judiciais-no-ambito-do-ministe/
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-204-publicada-portaria-gm-n-2566-que-institui-nucleo-de-judicializacao-com-finalidade-de-organizar-e-promover-o-atendimento-das-demandas-judiciais-no-ambito-do-ministe/
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-204-publicada-portaria-gm-n-2566-que-institui-nucleo-de-judicializacao-com-finalidade-de-organizar-e-promover-o-atendimento-das-demandas-judiciais-no-ambito-do-ministe/
https://www.conjur.com.br/2018-fev-01/lewandowski-dificuldade-economica-nao-afasta-proibicao-retrocesso
https://www.conjur.com.br/2018-fev-01/lewandowski-dificuldade-economica-nao-afasta-proibicao-retrocesso
https://www.conjur.com.br/2018-fev-01/lewandowski-dificuldade-economica-nao-afasta-proibicao-retrocesso


 

 

eliminação dos males que afligiam os 

componentes da espécie. 

Neste passo, a saúde era vista com 

um olhar místico, supersticioso, com exceção 

dos judeus, com a circuncisão de seus bebês a 

fim de evitar o herpes genital, mais ainda 

agregados a um simbolismo religioso e do 

médico Grego Hipócrates que a observava 

empiricamente, isso segundo os casos clínicos 

que deixou registrado9. 

A Europa Ocidental da Idade Média 

(Idade das Trevas), com participação dos 

monarcas e da igreja pouco, ou nada contribui 

com a melhoria das condições da sua 

população relacionadas à saúde, vez que 

herdaram as práticas supersticiosas da pré-

Antiguidade Greco-Romana resultando na 

“Peste Negra”10. 

Com a Revolução Industrial o modo 

de compreender a saúde foi repensado, pois, 

com o acúmulo de pessoas nas cidades e as 

doenças decorrentes do próprio trabalho 

aumentaram, havendo grandes epidemias nas 

indústrias11. 

Isso aconteceu em decorrência do 

Estado Liberal, que, passivo, contemplativo 

não se envolvia nas relações travadas por seus 

integrantes. Era o estado do laissez faire et 

laissez passer dos séculos XVIII e XIX, que 

reconhecera, por força da Revolução 

Francesa, os chamados direitos fundamentais 

do homem de primeira geração 12ou 

                                                
9 (SCHWARTZ, 2001). 
10 (SCHWARTZ, 2001).  
11 PEREIRA; BACHI COELHO (2007) 
12 Sobre a evolução dos direitos fundamentais, 

dimensão13, e que correspondem às chamadas 

liberdades públicas dos franceses de profunda 

inspiração jusnaturalista: direitos à vida, 

liberdade, propriedade, também nominado 

como direitos de defesa, que exigem uma 

abstenção do Estado, um non facere, visando 

dar proteção ao indivíduo contra as 

interveniência abusiva dos entes estatais, 

exigindo destes prestações negativas 14. 

                                                                         
interessantes as explanações de Dirley da Cunha 
Júnior sobre o tema: “A consciência ética coletiva, 
como fundamento filosófico último dos direitos 
fundamentais, não é um fenômeno estático, paralisado 
no tempo. Ela amplia-se e aprofunda-se com o 
evolver da História. Se a dignidade da condição 
humana exige o respeito a certos bens ou valores em 
qualquer circunstância, a impor o aparecimento dos 
primeiros direitos humanos, relativamente às 
liberdades públicas, a exigência de condições sociais 
aptas a propiciar a realização de todas as virtualidades 
do ser humano, é assim, intensificada no tempo e 
traduz-se, necessariamente, pela formulação de novos 
direitos fundamentais. É esse movimento histórico de 
expansão e afirmação progressiva dos direitos 
fundamentais que justifica a evolução no tempo. Daí 
falar-se em “gerações” ou “dimensões” de direitos, ou 
seja, em direitos de primeira, de segunda e de terceira 
geração ou dimensão, que correspondem a uma 
sucessão temporal de afirmação e acumulação de 
novos direitos fundamentais. Isso leva, por 
conseguinte, a uma consequência fundamental: a 
irreversibilidade ou irrevogabilidade dos direitos 
reconhecidos, aliada ao fenômeno de sua 
complementaridade. Quer dizer, o progressivo 
reconhecimento de novos direitos fundamentais 
consiste num processo cumulativo, de 
complementaridade, onde não há alternância, 
substituição ou supressão temporal de direitos 
anteriormente reconhecidos (CUNHA JUNIOR, 
2010). 
13 A título de ilustração, bom trazer a baila que alguns 
autores acham impróprio o termo “gerações dos 
direitos”, pois segundo SARLET, citado por Dirley da 
Cunha Júnior, “pode ensejar a falsa impressão 
de direitos” como nos explica Dirley da Cunha Júnior, 
com base nas afirmações de Willis Santiag Guerra 
Filho, é mais adequado o termo dimensões”, não só 
porque as gerações anteriores não se extinguiram pelo 
advento das novas, mas, notadamente, porque os 
direitos reconhecidos em uma geração assumem uma 
nova dimensão quando em relação com os novos 
direitos gestados posteriormente, como ocorreu, por 
ex., com o direito individual de propriedade, típico 
direito de primeira geração, assumindo uma dimensão 
que exige o respeito à função social de propriedade e, 



 

 

Na lição de Germano André 
Doederlein Schwartz:15 

 
Com a industrialização da sociedade, a 

força de trabalho deveria ser a 
máxima possível, e a doença passou a 
ser considerada um transtorno ao 
funcionamento das indústrias. A 
saúde, basicamente, tinha uma 
concepção liberal: a de repor o 
indivíduo ao trabalho” 

 
 

Os movimentos sociais não se 

mostraram inertes frente a precariedade do 

trabalho realizado nas fábricas e a sua 

nocividade a saúde do trabalhador e 

reivindicaram melhorias nas condições de 

trabalho, sendo o marco da ascensão do 

Estado Social, e surgimento os direitos de 

segunda geração ou dimensão, 

caracterizados por outorgarem ao indivíduo 

direitos a prestações sociais estatais, como 

saúde educação, trabalho, assistência social, 

entre outras, revelando uma transição das 

liberdades formais abstratas, conquistadas 

pelo liberalismo, para as liberdades 

materiais concretas, exigindo do Estado 

uma postura ativa, ou seja um facere, uma 

prestação positiva de natureza material ou 

fática em favor do indivíduo, a fim de lhe 

                                                                         
antes os direitos de terceira geração, adotando 
dimensão que lhe impõe a apreço à sua função 
ambiental. No entanto, optamos por não polemizar a 
intitulação dos direitos fundamentais, se gerações ou 
“dimensões” de direitos, porque, segundo o próprio 
Autor, o que importa é, baseado nas lições de Norberto 
Nobbio, que não obstante as exigências de direitos 
encontrarem-se dispostas cronologicamente em 
diversas fases, dimensões ou gerações, suas espécies 
são sempre – com relação aos poderes constituídos – 
apenas duas: ou impedir os malefícios de tais poderes 
ou obter seus benefícios (CUNHA JUNIOR)  
15 Schwartz. 

garantir o mínimo existencial.16 

Paulo Bonavides11, concernente aos 
direitos de segunda geração, afirma 
que: 

 
Os direitos da segunda geração 
merecem um exame mais amplo. 
Dominam o século XX do mesmo 
modo como os direitos da primeira 
geração dominaram o século passado. 
São os direitos sociais, culturais e 
econômicos bem como os direitos 
coletivos ou de coletividades, 
introduzidos no constitucionalismo das 
distintas formas de Estado Social, 
depois que germinaram por obra da 
ideologia e da reflexão antiliberal do 
século XX. Nasceram abraçados ao 
princípio da igualdade, do qual não se 
podem separar, pois fazê-lo equivaleria 
a desmembrá-los da razão de ser que os 
ampara e estimula. 

 
A celeuma concernente ao 

reconhecimento e implementação dos 

direitos sociais resultou, na pioneira 

conceituação de saúde, em 1946, pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

no preâmbulo de sua Constituição refere 

que a saúde é completa bem-estar-físico, 

mental e social e não apenas a ausência de 

doenças. 

Finalmente em 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem12, 

reconhece em seu artigo 25 a saúde como 

elemento de cidadania. Sendo que várias 

Constituições recepcionaram o tema13. 

O Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 197614, 

abordou o direito à saúde em vários 

artigos.17 

                                                
16 Cunha Júnior. 
17 Texto da Cronologia História da Saúde Pública. 



 

 

Com isso, a saúde é alçada ao status 

de direito fundamental do homem, atrelada 

ao respeito à dignidade da pessoa humana, 

que em uma dimensão subjetiva, provê as 

pessoas de bens e posições jurídicas 

favoráveis e invocáveis perante o Estado e 

terceiros, e em uma dimensão objetiva, 

serve como parâmetro conformador do 

modelo de Estado.18 

 

O DIREITO À SAÚDE EM UMA VISÃO 
SISTÊMICA 

 
Inobstante a tradicional 

                                                                         
Disponível em http://www.funasa.gov.br/cronologia-
historica-da-saude-publica Artigo 7.º Os Estados Partes 
no presente Pacto reconhecem o direito de todas as 
pessoas de gozar de condições de trabalho justas e 
favoráveis, que assegurem em especial: 

b) Condições de trabalho seguras e higiénicas; 
Artigo 10.º Os Estados Partes no presente Pacto 
reconhecem que: 
2. Uma proteção especial deve ser dada às mães 
durante um período de tempo razoável antes e depois 
do nascimento das crianças. Durante este mesmo 
período as mães trabalhadoras devem beneficiar de 
licença paga ou de licença acompanhada de serviços 
de segurança social adequados. 
3. Medidas especiais de proteção e de 
assistência devem ser tomadas em benefício de todas 
as crianças e adolescentes, sem discriminação 
alguma derivada de razões de paternidade ou outras. 
Crianças e adolescentes devem ser protegidos contra 
a exploração económica e social. O seu emprego em 
trabalhos de natureza a comprometer a sua 
moralidade ou a sua saúde, capazes de pôr em perigo 
a sua vida, ou de prejudicar o seu desenvolvimento 
normal deve ser sujeito à sanção da lei. Os Estados 
devem também fixar os limites de idade abaixo dos 
quais o emprego de mão-de-obra infantil será 
interdito e sujeito às sanções da lei. 
Artigo 12.º 
b) O melhoramento de todos os aspectos de higiene 
do meio ambiente e da higiene industrial; 
c) A profilaxia, tratamento e controlo das doenças 

epidémicas, endémicas, profissionais e outras; 
d) A criação de condições próprias a assegurar a 
todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica 
em caso de doença. 

18 CUNHA JÚNIOR. 

classificação do direito à saúde como 

direito fundamental de segunda geração, ou 

dimensão, atrelado aos direitos sociais, não 

se pode desprezar a teoria que entende a 

saúde como um processo sistêmico que visa 

a melhor qualidade de vida possível, sendo 

que estas abrangem todas as gerações.19 

Na teoria sistêmica de direito de 

Niklas Luhmann20, a saúde é vista como um 

dos principais componentes da vida, seja 

como pressuposto indispensável para sua 

existência, seja como elemento agregado à 

sua qualidade. E por isso está ligada ao 

direito à vida, sendo direito de primeira 

geração. 

Classifica-a também como direito 

de segunda geração, vez que é um direito 

que exige do Estado prestações positivas no 

sentido de garantia/efetividade da saúde, 

sob pena de ineficácia. Argumenta que o 

Art.6º da CF/88 reconhece o direito à saúde 

como direito social. 

Diz que é direito difuso, vez que 

inexiste determinação de seus titulares e o 

bem jurídico, saúde, é indivisível, e por 

encontrar-se entre os chamados direitos 

transindividuais, também chamados direitos 

coletivos e difusos, sendo assim direito de 

terceira geração. 

É de quarta geração, pois está 

relacionado à bioteconologia e 

                                                
19 SCHWARTZ 
20  Logo, a saúde é um processo sistêmico, significando 
que é uma meta a ser alcançada e que varia de acordo 
com sua própria evolução e com o avanço dos demais 
sistemas com os quais se relaciona, em especial o 
Estado e a própria sociedade. 

http://www.funasa.gov.br/cronologia-historica-da-saude-publica
http://www.funasa.gov.br/cronologia-historica-da-saude-publica


 

 

bioengenharia. 

Encontra-se entre os direitos da 

realidade virtual, associados aos direitos de 

quinta geração.21 

 

 

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
SOBRE A SAÚDE 
 

Enquanto alguns países assinaram a 

Primeira Conferência Internacional Sanitária, 

em 1851, a Cruz Vermelha Internacional é 

criada em 1864, a adoção Constitucional e 

Infraconstitucinal Pátria do direito à saúde foi 

tardia, ao contrário da evolução da legislação 

sanitária internacional. 

De influência liberal a Constituição 

Republicana de 1891 não inclui o direito à 

saúde em seu bojo. 

Em sentido contrário a Constituição 

de 1934 de forte cunho social, preocupou-se 

com questões sanitárias. 

Sucessivamente as constituições de 

1937 e de 1946 nada trouxeram sobre o 

tema. 

A constituição de 1967, apenas 

delegou à União a competência da 

estabelecer planos nacionais de educação e 

saúde, embora o Brasil fosse um dos 

signatários da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. 

Finalmente a Constituição Federal 
                                                
21 Schwartz A saúde é, também, direito de quinta 
geração, porque a qualidade de vida (um dos objetivos 
da saúde) pressupõe que o indivíduo possa ter acesso a 
todos os instrumentos que satisfaçam seu particular 
estado de bem-estar, no qual os computadores e a 
Internet podem–devem atuar como um dos fatores de 
maior contribuição nesse sentido. 

Brasileira de 1988, já passados 40 anos 

após a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, vem suprir essa omissão 

normativa reconhecendo em vários 

dispositivos o direito a saúde a brasileiros e 

estrangeiros residentes no país, como se 

depreende do texto do artigo 196:22 

 
A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 

Em uma interpretação aberta da 

Constituição, reconhece-se o direito à saúde 

como garantido por outras declarações de 

direito, como A Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, artigo XI.23 

No plano infraconstitucional, sem 

intencionar desmerecer os Sistemas 

Nacionais de Saúde e Codificações criadas 

desde o período Colonial (1521) até antes 

da promulgação da Constituição de 198824, 

muito menos olvidar os esforços dos 

                                                
22 Tratam também do assunto os seguintes dispositivos 
constitucionais: 5º, 6º, 7º, 21, 22, 23, 24, 30, 127, 129, 
133, 134, 170, 182, 184, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 216, 218, 220, 225, 227 e 230. 
23 Acerca da abertura material dos Direitos 
Fundamentais Dirley da Cunha Júnior informa que “A 
Constituição Brasileira de 1988 (art.5º, § 2º), dando 
sequência a uma tradição inaugurada na Constituição 
de 1891 (art.78), prevê que os direitos e garantias 
expressos em seu texto não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados. Para além 
disso, a novel Carta Magna dispôs, agora de forma 
inovadora e logo em seguida ao preceptivo acima 
transcrito, que esses direitos e garantias expressos, 
também não excluem outros decorrentes  dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.  
24 Severo  Rosa Júnior (2007) 



 

 

grandes sanitaristas brasileiros Oswaldo 

Cruz e Carlos Chagas, que tanto fizeram 

pela pesquisa sanitária no Brasil, mas a 

proliferação de textos regulamentadores do 

direito à saúde previsto na Carta 

Constitucional vigente, ocorreu a partir da 

década de 1990, tendo como marco 

regulatório a Lei 8080/90, que institui a 

(LOS), ou Lei Orgânica da Saúde, que 

prevê a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, além de organização e 

funcionamento dos serviços a ela ligados, 

regulamentando, por todo o território 

nacional, as ações e serviços de saúde, 

executados isolada e ou em conjunto, de 

forma permanente ou eventual, por pessoas 

naturais de direito Público ou privado26. 

Além de instituir o SUS (Sistema Único de 

Saúde), que em seu artigo 4º, se constitui no 

conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados pelos órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

Importante assinalar que, caso as 

políticas instituídas pelo Estado fossem 

suficientes para efetivar a saúde sistêmica, 

desnecessárias seriam outras 

atividades/organismos com função 

reparadora da atuação/inércia estatal.25 

 

O PROBLEMA DA EFICÁCIA 

CONSTITUCIONAL DO DIREITO À 

                                                
25  SCHWARTZ, Germano André Doederlein. op. cit., 
p.157. 

SAÚDE E O DIREITO 

FUNDAMENTAL DE ACESSO ÀS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Se legislar sobre a saúde no Brasil 

foi um problema, ante a visão liberal que 

tratava a saúde como um problema privado, 

do particular, não devendo o Estado 

imiscuir-se no assunto, ou por puro descaso 

político despreocupado em prover a 

população com serviços sanitários, atribuir 

uma máxima eficácia aos dispositivos 

constitucionais que tratam do tema, e 

viabilizar o acesso da população à saúde, 

torna-se um obstáculo por vezes maior. 

Os Direitos Sociais, nestes inserido 

o direito à saúde, e vistos como uma 

dimensão dos direitos fundamentais e 

insertos nas Constituições ditas Sociais de 

diversos Países, inclusive o Brasil, têm nas 

palavras de Dirley Da Cunha Júnior26, 

“aplicação imediata”, o que significa 

afirmar que, em princípio, essas normas têm 

eficácia plena, não sendo dependentes de 

qualquer interposição do legislador para 

lograrem a efetividade ou eficácia social. 

O termo “eficácia” aqui tratado é 
definido por José Afonso da Silva27, como: 

 
a capacidade de atingir objetivos 
previamente fixados como metas. 
Tratando-se de normas jurídicas, a 
eficácia consiste na capacidade de 
atingir os objetivos nela traduzidos, que 
vêm a ser, em última análise, realizar os 

                                                
26 CUNHA JUNIOR, Dirley da. A efetividade dos 
Direitos Fundamentais Sociais e a Reserva do Possível. 
p.02. 
27 DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das 
Normas Constitucionais. s/p. 



 

 

ditames jurídicos objetivados pelo 
legislador. 
 
A fim de complementar o 

pensamento acima, Luís Roberto Barroso28, 
explica que: 

 
A noção de efetividade, ou seja, dessa 
específica eficácia, corresponde ao que 
Kelsen - distinguindo-a do conceito de 
vigência da norma - retratou como sendo 
"o fato real de ela ser efetivamente 
aplicada e observada, da circunstância 
de uma conduta humana conforme à 
norma se verificar na ordem dos fatos". 
A efetividade significa, portanto, a 
realização do Direito, o desempenho 
concreto de sua função social. 

 
Mencionada eficácia decorre da norma 
contida no art.5º, § 1º:29 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
§ 1º - As normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 

 
Veja que o preceito contido no 

Dispositivo Constitucional acima citado, 

enfatiza o imediatismo da aplicação de 

normas fundamentais, sejam eles Direitos 

Fundamentais de Defesa, que, para Dirley da 

Cunha Júnior outorgam ao sujeito o poder de 

exercer positivamente os próprios direitos 

(liberdade positiva) e de exigir omissões dos 

poderes estatais e de particulares, de modo a 

evitar agressões lesivas por parte destes 

(liberdade negativa), sejam Direitos 

Fundamentais Sociais, que segundo o 
                                                
28 BARROSO. 
29 CUNHA JUNIOR 

mesmo Autor, têm por objeto uma conduta 

positiva por parte do Estado, consistente, via 

de regra, numa prestação de natureza fática 

ou normativa. 

No entanto a “eficácia” dos direitos 

sociais vem sendo refutada com o 

argumento de que por serem normas 

programáticas, dependem de 

regulamentação do legislador ordinário para 

que sejam implementadas pelos órgãos de 

direção política, não possuindo, assim, 

eficácia plena. 

Tal discurso torna-se estéril, se 

levarmos em consideração as diversas leis 

que regulamentam os dispositivos 

constitucionais atrelados à saúde, já 

mencionados no tópico acima. 

E mesmo que não houvessem leis 

que as regulamentassem, isso não impediria 

que se efetivasse o direito social à saúde30: 

Na realidade, o que vem 

acontecendo no mundo dos fatos, é o 

flagrante desrespeito e não aplicação do art. 

196 da CF/88 do direito à saúde como dever 

do Estado e direito de todos, bem como das 

normas infraconstitucionais ligadas a ele. 

Caso contrário, não veríamos a 

dificuldade dos gestores em lidar com as 

questões relacionadas à saúde/doença 

                                                
30 Como assim defende Dirley da Cunha Júnior: “Na 
doutrina portuguesa, Canotilho e Vital Moreira, 
comentando o art. 18º/1 da Constituição Portuguesa, 
que serviu de referência  para a  adoção do nosso art.5º 
§ 1º, sustentam que os preceitos que versam sobre os 
direitos, liberdades e garantias são, para além de 
normas preceptivas, normas de eficácia imediata, 
sendo diretamente aplicáveis, no sentido de que essas 
norma aplicam-se mesmo na ausência da lei 



 

 

quando se trata da qualidade do 

atendimento, no tocante ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Deve-se reconhecer o enorme 

descaso no SUS, com a demora nos 

atendimentos, atrasos nas consultas, filas, 

ausência de médicos, de higiene, falta de 

medicamentos, edificações em estado 

deplorável quanto à conservação, desvio de 

verbas para outras destinações, etc... 

Germano André Doederlein 

Schwartz cita ainda recursos insuficientes 

destinados à saúde para atender à demanda 

da população, opção pelos governos de 

ajuste das contas públicas em prejuízo dos 

gastos sociais, participação reduzida no PIB 

das verbas destinadas à saúde, dependência 

do SUS pela maioria da população, recusa 

das instituições privadas em internar 

pacientes que não tenham seguros de saúde 

privada, embora tais internações sejam 

custeadas pelo SUS, escassez de leitos 

hospitalares públicos, contaminação dos 

grandes centros  urbanos e que atingem as 

demais regiões do país, através de alimentos 

contaminados ou poluição do ar, e que 

comprometem a qualidade de vida naquelas 

localidades. 

Ressalte-se que todos têm direitos 

aos serviços públicos de saúde, pois são 

destinados a todos os cidadãos e são 

financiados com recursos arrecadados por 

meio de impostos e contribuições pagos 

pela população. 

Lembrando que o direito à saúde é 

um direito de todos e dever do Estado, 

sendo garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que objetivem à redução de 

risco e doença e de outras complicações e 

ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. E para a execução das 

políticas públicas de saúde é que a 

Constituição instituiu o SUS (Sistema 

Único de Saúde), compreendendo diversas 

ações e serviços públicos de saúde em um 

sistema regionalizado e hierarquizado, 

organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: descentralização, com direção 

única em cada esfera de governo; 

atendimento integral, com prioridade para 

as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; e participação da 

comunidade (art.198). 

Da mesma maneira as instituições 

privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, 

respeitando diretrizes destes, com 

estipulação de direito público ou convênio, 

privilegiando as entidades filantrópicas e as 

sem fins lucrativos. Resguarda ações 

preventivas contra doenças, 

responsabilizando o Estado na mantença do 

indivíduo saudável, a fim de evitar que ele 

se torne doente. A Constituição ainda se 

preocupou em garantir os recursos públicos 

essenciais à efetivação do direito à saúde 

(198, § 2º). E diante da omissão do Poder 

Público na implementação de serviços 

públicos de saúde, deve e pode o Ministério 



 

 

Público, por meio de ação civil pública, 

provocar a atuação do Judiciário no 

controle do ato omissivo.31 

 

 A TEORIA DA RESERVA DO 

FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL 

UTILIZADA PELOS PODERES 

PÚBLICOS COMO ÓBICE A PLENA 

REALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

 

Os Poderes Públicos vêm utilizando 

o fundamento de que a implementação dos 

direitos sociais dependeria de recursos 

públicos, a chamada “reserva do possível”, 

quer dizer conforme autorização 

orçamentária, que seria a liberdade de 

conformação do legislador nos assuntos 

orçamentários. 

Critica-se referidos 

posicionamentos por encontrarem-se, os 

“direitos sociais”, terminantemente ligados 

ao mínimo existencial do indivíduo 

(educação, moradia, saúde), e assim à sua 

dignidade humana, devendo o Poder 

Público, não tão somente Executivo e 

Legislativo, mas também o Judiciário 

buscar soluções para a eficaz prestação de 

serviços ligados a essas espécies de direitos 

fundamentais. 

Saliente-se que a teoria do reserva 

do possível é criação do direito alienígena, 

emerge com Peter Häberle na Alemanha, na 

década de 70, e recepcionada pelo Tribunal 
                                                
31 CUNHA JÚNIOR 

Constitucional Federal Alemão que recusou 

a tese de que o Estado seria obrigado a criar 

uma quantidade suficiente de vagas nas 

universidades públicas para atender a todos 

os candidatos, explicando que estes direitos 

a prestações positivas do Estado (os direitos 

fundamentais sociais) estão sujeitos à 

reserva do possível no sentido daquilo que o 

indivíduo, de maneira racional, pode 

esperar da sociedade.32 

Tese esta que não vem sendo 

amplamente aceita no Brasil, pois de acordo 

com Adilson Rodrigues Pires 
a realidade da sociedade alemã é muito 
diferente, de sociedades periféricas 
como a brasileira que possuem uma 
enorme desigualdade econômica e social 
por parte de grandes parcelas da 
população e as desigualdades sociais 
dentro do mesmo país, atingem níveis 
alarmantes, que fazem com que seja 
necessário um esforço ingente para a 
ultrapassagem desta situação de 
iniquidade. 

 
Além do mais, a Constituição de 

1988 é na sua essência dirigente, em 

decorrência do conjunto de necessidades 

básicas dos brasileiros, e por isso composta 

de várias normas que determinam ao Estado 

a realização de políticas públicas que 

atendam essas necessidades, dando 

efetividade aos direitos sociais. Diferente é 

a realidade da Alemanha, país central, com 

padrão considerável de bem-estar social, e 

com teorias desenvolvidas sobre a 

interpretação dos direitos sociais, o que 

impede a transferência, dessas teorias, para 

                                                
32 PIRES, Adilson Rodrigues et al. Princípios de 
Direito Financeiro e Tributário.p.123 



 

 

a realidade brasileira sem que sofram 

adaptações.33 

Esse foi o entendimento do Ministro 

do STJ Humberto Martins em seu relatório 

e voto proferido no AgRg no REsp 

1136549 (2009/0076691-2 – 21/06/2010): 

Na Alemanha, os cidadãos já dispõem 
de um mínimo de prestações materiais 
capazes de assegurar uma existência 
digna. Por esse motivo é que o 
indivíduo não pode exigir do estado 
prestações supérfluas, pois isto 
escaparia do limite do razoável, não 
sendo exigível que a sociedade arque 
com esse ônus. Eis a correta 
compreensão do princípio da reserva 
do possível, tal como foi formulado 
pela jurisprudência germânica. 
Situação completamente diferente é a 
que se observa nos países periféricos, 
como é o caso do Brasil. Aqui ainda 
não foram asseguradas, para a maioria 
dos cidadãos, condições mínimas para 
uma vida digna. Neste caso, qualquer 
pleito que vise a fomentar uma 
existência minimamente decente não 
pode ser encarado como sem razão, 
pois garantir a dignidade humana é um 
dos objetivos principais do Estado 
brasileiro. 
É por isso que o princípio da reserva do 
possível não pode ser oposto a um 
outro princípio, conhecido como 
princípio do mínimo existencial. Desse 
modo, somente depois de atingido esse 
mínimo existencial é que se poderá 
discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em quais outros 
projetos se devem investir. Ou seja, não 
se nega que haja ausência de recursos 
suficientes para atender a todas as 
atribuições que a Constituição e a Lei 
impuseram ao estado. 
Todavia, se não se pode cumprir tudo, 
deve-se, ao menos, garantir aos 
cidadãos um mínimo de direitos que 
são essenciais a uma vida digna, entre 
os quais, sem a menor dúvida, podemos 
incluir o pleno acesso a um serviço de 
saúde de qualidade. 
 

                                                
33CUNHA JÚNIOR 

Esse mínimo essencial não pode ser 
postergado e deve ser a prioridade 
primeira do Poder Público. Somente 
depois de atendido o mínimo 
existencial é que se pode cogitar a 
efetivação de outros gastos. 

 
Por isso, não parece aceitável o 

argumento da reserva do possível do 

financeiramente possível como restrição à 

efetivação dos direitos sociais 

fundamentais. Ressalte-se que o Estado 

deve equilibrar receitas e despesas, e se 

alega falta de recursos para efetivação de 

direitos à saúde, acaba por desrespeitar 

direitos humanos e às normas 

constitucionais de planejamento 

orçamentários.34 

A utilização de teorias como “a 

reserva do possível”, que se traduz como 

sendo um “excesso de carga do governo” o 

é para Canotilho 35 um “retrocesso na 

evolução do Estado social e de regresso ao 

«Estado mínimo»”, sendo um discurso 

antidemocrático 36. 

Há contrariedade deste 

posicionamento, no sentido de enxergar a 

incapacidade do Estado em concretizar 

todos os direitos, por serem os recursos 

escassos. Sendo impositivo ao Poder 
                                                
34 ROSA ANDERSON 
35 CANOTILHO 
36 Limites da democracia», «crise da democracia», 
«mais liberdade e não democracia», «problema da 
governabilidade», «excesso de carga do governo», são 
alguns dos títulos com que as teorias conservadoras do 
Estado têm vindo a insinuar que a «democratização» é 
um perigoso instrumento antidemocrático. O «ataque» 
teórico é conduzido a vários níveis — desde o 
económico ao social, passando pelo cultural e político. 
Não sendo este o lugar para um debate do problema 
nas suas várias dimensões, atentemos em alguns 
enquadramentos teoréticos e propostas de solução 



 

 

Público decidir quais direitos proteger ou 

não ou preservar inadequadamente, isso 

segundo Carlos Flávio Venâncio Marcilio,37 

A constitucionalização dos direitos 
fundamentais gera a juridicização do 
processo decisório acerca de quais 
direitos devem ser concretizados, 
contudo a decisão está condicionada 
pela reserva do possível. Isto quer dizer 
que os direitos como um todo, e não 
somente os direitos sociais, só podem 
ser efetivados e concretizados se 
houver disponibilidade financeira no 
erário público, do contrário, a falta de 
recursos públicos tornará os direitos 
vazios, sem impositividade coercitiva e 
vinculação jurídica 

 
Seguindo esse pensamento, Rosalia 

Carolina Kappel Rocha 38informa que se 

torna inviável impor-se a realização do 

direito em favor de determinado indivíduo, 

face às limitações materiais e econômicas 

na concretização de direitos que demandam 

prestações positivas pelo poder público, 

devendo-se ser levado em consideração o 

que o indivíduo razoavelmente pode exigir 

da sociedade. 

Utilizando-se do mesmo raciocínio, 

argumenta-se que os direitos sociais, na 

condição de “direitos subjetivos”, são 

devidos às coletividades, reais titulares 

desses, e insuscetível de serem apropriados 

por individualidades. E ainda, pleitear um 

direito social judicialmente torna-se 

inaceitável frente às limitações impostas 

pela realidade objetiva, mostrando-se 

imponderável em uma comunidade política, 

que tem como escopo à concretização do 
                                                
37 MARCILIO (2009). 
38 ROCHA (2005). 

bem comum, e não o bem de indivíduos.39 

Sob outra ótica, Carlos Alberto 

Molinaro e Mariângela Guerreiro 

Milhoranza40 defendem a legitimidade das 

pretensões individuais no exercício do 

direito à saúde, pois atrelada, nas palavras 

dos Autores, “ao núcleo essencial do direito 

à saúde (vida humana com dignidade)”. 

Outro argumento usual adotado pela 

Administração Pública é a impossibilidade 

de prestação dos direitos sociais devido ao 

receio de extrapolar os limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que estabelece, em 

seu artigo 9º, limitações quanto às despesas 

e receitas, assim na hipótese da receita 

almejada não ser arrecadada de forma 

efetiva, aos poderes resta a proibição de 

assumirem novas despesas, no sentido de 

emitirem novas notas de empenho 41 

Claudio Rozza, em sentido 

contrário, alerta que a Responsabilidade 

fiscal não é um fim em si. Em verdade, 

serve de instrumento da Administração 

Pública, que recebe parcela do poder para 

executá-lo em favor da concretização dos 

direitos fundamentais. Frisa que A 

responsabilidade fiscal não se lê sem se 

visualizar igualmente a responsabilidade 

social. 42Também crítico desta “austeridade 

fiscal” Basile George Campos 

Christopoulos nos explica: 

“Um Estado que gasta mal, atua mal, 

                                                
39 SEVERO; ROSA JÚNIOR (2007) 
40 MOLINARO; MILHORANZA, (2007) 
41 CHRISTOPOULOS (2009). 
42 ROZZA (2010) 



 

 

porque toda atuação estatal pressupõe um 

gasto. É verdade que se pode argumentar que: 

nem sempre que os gastos aumentam, há um 

aumento na efetivação dos direitos. Mas esse 

fenômeno só acontece quando os gastos são 

realizados sem o devido planejamento e 

controle dos órgãos competentes. Ao atuar 

mal, o Estado deixa de efetivar os Direitos 

Fundamentais aos quais se propõe cumprir. 

Não basta que os Direitos Fundamentais 

sejam protegidos por cláusulas pétreas se, no 

momento do gasto público, a administração é 

ineficiente, deixando de atender à população 

com toda a sua capacidade43 

Pode-se admitir, em situações 

extraordinárias, como crises econômicas, 

fossem paralisados, por um momento, 

alguns programas sociais, face a reserva do 

possível, mas em se tratando de educação e 

saúde, tal interrupção não seria 

admissível.44 

A solução ao conflito, urgência na 

prestação serviços essenciais ao cidadão a 

fim de garantir a este o mínimo existencial 

diante da escassez de recursos públicos 

(reserva do financeiramente possível), seria 

no escólio de Andreas Joachim Krell 45, 

retirá-los, esses recursos insuficientes, de 

outras áreas (transportes, fomento 

econômico, serviço da dívida), onde sua 

aplicação não está tão intimamente ligada 

aos direitos mais essenciais do homem: sua 

                                                
43 CHRISTOPOULOS 
44 SEVERO; ROSA JÚNIOR (2007) 
45 KRELL, A.J. (2002) 

vida, integridade e saúde.46 

Andreas Joachim Krell 47defende 

ainda que cabe ao Poder Judiciário a 

solução do conflito e harmonização desses 

institutos, quando leciona que: 

“na medida em que é menor o nível 
de organização e atuação da 
sociedade civil para participar e 
influenciar na formação da vontade 
política, aumenta a responsabilidade 
dos integrantes do Poder Judiciário 
na concretização e no cumprimento 
das normas constitucionais, 
especialmente as que possuem uma 
carga valorativa e ideológica.” 
 
A princípio a competência para 

decidir acerca da aplicação e destinação dos 

recursos orçamentários cabem ao Executivo 

                                                
46 Nesse mesmo sentido é o entendimento de Dirley da 
Cunha Júnior: “Num Estado em que o povo carece de 
um padrão mínimo de prestações sociais para 
sobreviver, onde pululam cada vez mais cidadãos 
socialmente excluídos e onde quase meio milhão de 
crianças são expostas ao trabalho escravo, enquanto 
seus pais sequer encontram trabalho e permanecem 
escravos de um sistema que não lhes garante a mínima 
dignidade, os direitos sociais não podem ficar reféns de 
condicionamentos do tipo reserva do possível. Não se 
trata de desconsiderar que o Direito não tem a 
capacidade de gerar recursos materiais para sua 
efetivação. Tampouco negar que apenas se pode buscar 
algo onde este algo existe. Não é este o caso, pois 
aquele “algo” existe e sempre exisitirá, só que não se 
encontra – este sim, é o caso – devidamente 
distribuído! Cuida-se, aqui, de se permitir ao Poder 
Judiciário, na atividade de controle das omissões do 
poder público, determinar uma redistribuição dos 
recursos públicos existentes, retirando-os de outras 
áreas (fomento econômico a empresas concessionárias 
ou permissionárias mal administradas, serviço da 
dívida, mordomias no tratamento de certas autoridades 
políticas, como jatinhos, palácios residenciais, festas 
pomposas, seguranças desnecessários, carros de luxos 
blindados, comitivas desnecessárias em viagens 
internacionais, pagamento de diárias excessivas, 
manutenção de mordomias a ex-Presidentes da 
República, gastos em publicidade, etc) para destiná-los 
ao atendimento das necessidades vitais do homem, 
dotando-os das condições mínimas de existência (DA 
CUNHA JÚNIOR). 
47 (KRELL, 2002) 



 

 

e Legislativo 48, a mencionada “liberdade de 

conformação do legislador nos assuntos 

orçamentários”. Todavia, tal competência 

não é absoluta, vez que se encontra 

vinculada a normatividade constitucional, 

precipuamente às normas que definem os 

direitos fundamentais de cunho social, 

exigentes na partilha de recursos 

imprescindíveis à realização de prestações 

materiais.49 

Por esse modo, tal “liberdade de 

conformação do legislador” se depara com 

limites, pois deve assegurar as “condições 

materiais indispensáveis a uma existência 

digna”. Assim, diante da omissão total ou 

parcial do legislador em atender essas 

“condições materiais”, compete ao Poder 

Judiciário interferir e garantir esse mínimo 

existencial, realizando um controle da 

omissão inconstitucional.50 

Refratários à essa politização do 

Judiciário, Álvaro Vinícius Paranhos 

Severo e Faustino da Rosa Júnior51 afirmam 

ser impossível se pleitear na esfera judicial 

                                                
48 Acerca do tema Canotilho afirma: “Por fim, como 
direitos subjectivos a prestações sociais, económicas e 
culturais, os direitos fundamentais constituem 
dimensões impositivas para o preenchimento 
intrínseco, através do legislador democrático, desses 
direitos. Foi esta compreensão que inspirou logo o art. 
2.° da CRP ao referir-se a Estado democrático baseado 
na soberania popular e na garantia dos direitos 
fundamentais (cfr. art. 2.°) 7i. Vide CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes, Direito Constitucional, p.431” 
49 DA CUNHA JÚNIOR, Dirley, op. cit., p.742 
50 Idem, ibidem, p.742 
51 SEVERO, Álvaro Vinícius Paranhos e ROSA 
JÚNIOR, Faustino da “in”, ASSIS, Araken de (Org.) 
Aspectos polêmicos e atuais dos limites da jurisdição à 
saúde. Os Direitos Sociais Podem Ser Pleiteados 
Individualmente Via Procedimento Judicial? Sapucaia 
do Sul: Notadez, 2007. v. 1. 230 pg.87 

a concretização de um direito social 

“genérico” ou “potencial”, vez que, pela sua 

própria gênese, esses direitos são 

dependentes da “alocação política” dos 

parcos recursos estatais, e não cabe ao 

Judiciário definir como devem ser os gastos 

do orçamento, mas verificar se estes 

atendem as exigências da lei. 

Afirmam os Autores que: 
 

Vale dizer que a atividade de se definir 

os meios pelos quais se irá realizar os 

fins estatais em objeto, no caso os 

direitos sociais, depende, mesmo em 

sede do Poder Legislativo, que se leve 

em consideração as condições e as 

limitações fáticas para a sua realização, 

razão pela qual tal princípio muito mais 

vincula o Poder Judiciário, o qual não 

cabe efetuar tal decisão de cunho 

político, uma vez que não tem 

legitimidade, mas tão-somente executar 

o direito legislado. 

 
Partilhamos do entendimento de 

Carlos Alberto Molinaro e Mariângela 

Guerreiro Milhoranza quando dizem que  a 

politização da justiça é a melhor garantia 

para a efetividade dos direitos e deveres 

fundamentais, assim como de uma 

governança realmente democrática fundada 

na solidariedade. 

E mais adiante: 
 

Numa perspectiva culturalista do 

direito, o alcance político da jurisdição 

é a única saída para transformar a 

justiciabilidade em razão de 



 

 

apoderamento social – é uma ponte 

entre regulação e emancipação. Um 

lugar comum onde a tutela de direitos 

públicos subjetivos pode coincidir com 

a promoção e defesa de um direito 

objetivo existente, válido e eficaz. As 

dificuldades orçamentárias ou a reserva 

parlamentar não devem obstacularizar a 

plena e imediata efetivação do direito à 

saúde no seu núcleo essencial, que 

deve ser protegido e incentivado à luz 

de uma razão de proporcionalidade que 

atenda um mínimo existencial 

adequado para a realização do princípio 

da dignidade humana 

 
Pensar assim, seria atribuir 

responsabilidade solidária aos três poderes 

estatais na gestão da saúde, inobstante as 

divisões administrativas de suas 

responsabilidades. O direito social à saúde, 

como direito fundamental, visa permitir a 

sobrevivência do indivíduo, dando-lhe 

dignidade. Dessa maneira, efetivar esse 

direito, exige atuação conjunta e harmônica 

entre os entes estatais em “uma nova visão 

do princípio da separação de poderes52”, e 

como salienta Vivian Rigo: 

Com efeito, o Poder Legislativo 

participa na regulamentação de muitos 

dos direitos sociais, enquanto que o 

Poder Executivo cria e implementa 

políticas públicas e efetua a prestação 

dos serviços públicos. Ao Poder 

Judiciário, por sua vez, cumpre a tarefa 

de garantir a efetivação dos direitos 
                                                
52 RIGO (2007). 

sociais. 

 

A fim de exemplificar esse ativismo 

judicial, embora a nosso ver tenha sido 

utilizado a teoria das restrições de direitos 

fundamentais53, ônus da prova pelo poder 

público da reserva do possível para não 

concessão do direito pleiteado, 

mencionamos decisão Monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello, do 

Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 

45,65. 54Confira-se: 
 
Não deixo de conferir, no entanto, 
assentadas tais premissas, significativo 
relevo ao tema pertinente à ‘reserva do 
possível’ (STEPHEN 

                                                
53 Eduardo Ribeiro Moreira, por sua vez, evoca a teoria 
das restrições dos direitos fundamentais, onde os quais 
não são absolutos, nem pela quantidade, nem pelo 
suporte fático, mas sim relativizáveis, ponderáveis, 
abertos e irradiantes no plano concreto. Explicita que a 
teoria da efetividade dos direitos fundamentais e seu 
intuito de impor ao Estado atos concretos era 
considerado utópico, por serem tratados como normas 
programáticas, sendo este o apoio para negar a eficácia 
das normas constitucionais. A solução veio com a 
recepção da teoria dos princípios de Ronald Dworkin e 
a ponderação entre direitos fundamentais. Para o autor, 
com a compreensão e as práticas da ponderação, essa 
concepção mudou, perdendo relevância a natureza 
conceitual-estática dada à norma constitucional. 
Salienta que “(..) no sopesamento, o juiz decide a 
prevalência, de acordo com os subprincípios da 
ponderação. Ao requerer, por exemplo, a concessão de 
medicamentos essenciais de forma gratuita e apontar 
como fundamento jurídico o direito fundamental à 
saúde, o autor da ação está objetivando concretizar uma 
norma constitucional que era tida como eficácia 
limitada, e, que agora, será ponderada, no caso 
concreto, em face de outros princípios arguidos pela 
Fazenda Pública, como a reserva do possível 
orçamentário. Vê-se que uma norma constitucional não 
admitida, anteriormente, com eficácia positiva, agora, 
pela ponderação, conflita em pé de igualdade com as 
demais normas arguidas em juízo, no caso concreto. 
Por isso se diz que a classificação em torno de 
princípios e regras é dinâmica.” Vide MOREIRA, 
Eduardo Ribeiro. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional. A teoria das restrições dos direitos 
fundamentais.p.89, 90. 
54 CUNHA JÚNIOR, Dirley da, op. cit., p.224 e 745 



 

 

HOLMES/CASS R. SUNSTEIN,  
1999, Norton, New York), 
notadamente em sede de efetivação e 
implementação (sempre onerosas) dos 
direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais), cujo 
adimplemento, pelo Poder Público, 
impõe e exige, deste, prestações estatais 
positivas concretizadoras de tais 
prerrogativas individuais e/ou 
coletivas. 

 
É que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, além 
de caracterizar-se pela gradualidade de 
seu processo de concretização, 
depende, em grande medida, de um 
inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo 
que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, considerada a 
limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política. 
 
Não se mostrará lícito, no entanto, o 
Poder Público, em tal hipótese, 
mediante indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político 
administrativa, criar obstáculo artificial 
que revele o legítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em 
favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas de 
existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a 
cláusula da ‘reserva do possível’, 
ressalvada a ocorrência de justo 
motivo objetivamente aferível, não 
pode ser invocada, pelo Estado, com a 
finalidade de exonerar-se do 
cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, 
dessa conduta governamental negativa, 
puder resultar nulificação ou, até 
mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial 
fundamentalidade.” 

 
Neste particular, era o ônus da prova da 

ocorrência da reserva do possível como 
fator impeditivo da concretização dos 
direitos sociais, devendo ao Estado 
demonstrar de forma objetiva a sua 
incapacidade de realizá-los.” 

 
Ainda acerca do papel do Judiciário em 

questões que envolvam direitos fundamentais, o 

Ministro Humberto Martins em seu relatório e 

voto proferido no AgRg no REsp 1136549 

(2009/0076691-2 – 21/06/2010), assim 

entendeu: 

“(...) Seria uma distorção pensar que o 
princípio da separação dos poderes, 
originalmente concebido com o escopo 
de garantia dos direitos fundamentais, 
pudesse ser utilizado justamente como 
óbice à realização dos direitos sociais, 
igualmente fundamentais. 

Outro ponto importante a ressaltar é 
que se prevalecesse o entendimento de 
que, em face do princípio da separação 
dos poderes, estaria o Judiciário 
impedido de corrigir distorções em 
matéria de políticas públicas, a 
efetivação de outros princípios 
igualmente constitucionais ficaria 
comprometida, o que contraria a 
hermenêutica atual que privilegia a 
harmonização das normas e princípios 
constitucionais conflitantes, de modo a 
buscar a máxima eficácia possível de 
ambos, e assim evitar que a aplicação 
de um implique na exclusão total de 
outro. 

 
Sobre a questão George Marmelstein 

Lima 55assevera: 

 
Apesar de a reserva do possível ser 
uma limitação lógica à possibilidade de 
efetivação judicial dos direitos 
socioeconômicos, o que se observa é 
uma banalização no seu discurso por 
parte do Poder Público quando se 
defende em juízo, sem apresentar 
elementos concretos a respeito da 
impossibilidade material de se cumprir 
a decisão judicial 

 

                                                
55 MARMELSTEIN LIMA, (2008) 



 

 

Destacar os ensinamentos de Adilson 

Rodrigues Pires: 56 

 
para assegurar o "mínimo existencial" 
no âmbito positivo (status positivus 
libertatis) é imperioso garantir o status 
de direito fundamental aos direitos 
sociais. Sem isso, os direitos 
fundamentais serão letra morta, pois se 
configurarão em liberdades jurídicas, 
sem possibilidade fática de exercício 
por grande parte da sociedade. Grande 
parte da população será parcialmente 
excluída da comunidade jurídica, pois 
não poderá exercer seus direitos, mas 
será compelida a cumprir seus deveres 
para com o Estado e as demais parcelas 
da sociedade. 

 
Nada obstante, toda a tese acima 

exposta acerca da maximização dos direitos 

fundamentais, em particular, o acesso da 

população à saúde, em 10/03/2010, o STF, em 

decisão de relatoria do ministro Gilmar 

Mendes, proferida no Agravo Regimental 

interposto pela União Federal, onde requereu 

pela STA (suspensão de Tutela Antecipada) 

nº 17557, enfrentou o problema da 

“Judicialização do direito à Saúde”, 
                                                
56 PIRES, Adilson Rodrigues. et al op. cit., p.122 
57 Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. 
Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 
196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema 
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. 
Judicialização do direito à saúde. Separação de 
poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos 
concretos que envolvem direito à saúde. 
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em 
matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: 
Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. 
Não comprovação de grave lesão à ordem, à 
economia, à saúde e à segurança públicas. 
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STF - STA: 
175 CE, Relator: Min. GILMAR MENDES 
(Presidente), Data de Julgamento: 17/03/2010, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-076 
DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT 
VOL-02399-01 PP-00070) 

 

entendendo pela possibilidade do Poder 

Judiciário deferir pleitos a que se referem a 

prestações relacionados à saúde, mas de 

forma mitigada, regulando critérios para tal, 

como: a) a existência, ou não, de política 

estatal que abranja a prestação de saúde 

pleiteada pela parte; b) em regra o 

medicamento a ser fornecido deve ter seu 

registro homologado pelo ANVISA, com a 

exceção dos medicamentos adquiridos por 

intermédio de organismos multilaterais 

internacionais, para uso de programas em 

saúde pública pelo ministério da Saúde; c) a 

existência de motivação para o não 

fornecimento de determinada ação de saúde 

pelo SUS (análise de duas situações: o SUS 

fornece tratamento alternativo, mas não 

adequado a determinado paciente; 2º) o SUS 

não tem nenhum tratamento específico para 

determinada patologia. d) a inexistência de 

tratamento na rede pública (fazer a 

diferenciação de tratamentos experimentais, 

sem comprovação científica, o que isenta o 

Estado de custeá-la, dos novos tratamentos, 

ainda não incorporados pelo SUS, cuja 

lentidão no fornecimento, excluir o acesso de 

pacientes do SUS a tratamento há muito 

prestado pela iniciativa privada.   

O Colegiado da Suprema Corte, por 

unanimidade, acompanhou o voto do ministro 

relator, no sentido negar provimento ao 

Agravo Regimental, no entanto, com o passar 

dos anos, o próprio STF ao decidir outros 

casos de judicialização da saúde, passou a 

contrariar os parâmetros fixados no Acórdão 



 

 

supramencionado para concessão, pelo 

judiciário, dos pedidos para prestação, pelos 

entes federais, de tratamento de saúde, 

optando pela via do ativismo judicial, 

privilegiando o direito à vida como princípio 

maior ante a incapacidade financeira do 

Estado em prestar serviço de saúde a todos, 

como se pode ver nos arestos Areg 815/SP e 

STA nº 761/DF.  

Em data recente o STJ no Recurso 

Especial nº 1.657.156 - RJ (2017⁄0025629-

7) 58 também enfrentou o problema da 

Judicialização do direito à saúde, no caso, o 

fornecimento de medicamentos não 

constantes dos atos normativos do SUS, 

decidindo pela possibilidade da 

judicialização, porém, na mesma linha da 

decisão do STF em 2010 que negou o 

provimento ao Areg que pleiteava pela STA 

nº 175, com parâmetros, cumulativos, a 

serem seguidos para a concessão, como: (I) 

Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido 

por médico que assiste o paciente, 

da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, 

para o tratamento da moléstia, dos 

fármacos fornecidos pelo SUS; (II) 

incapacidade financeira de arcar com o custo 

do medicamento prescrito; (III) existência de 

registro na ANVISA do medicamento. 

                                                
58 Texto do acórdão em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574252474/re
curso-especial-resp-1657156-rj-2017-0025629-
7/inteiro-teor-574252509.  

Vê-se que no item II, incapacidade 

financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito, o STJ adotou, 

parcialmente, a teoria da reserva do possível, 

quer dizer, o fornecimento de medicamento 

desde que se comprove a condição de não 

poder arcar com os custos do tratamento 

medicamentoso, contrariando o mandamento 

constitucional disposto no artigo 196 da 

Carta Magna de que a “saúde é direito de 

todos e dever do Estado”.  

 
CONCLUSÃO 
 

Portanto, uma vez superada a 

escassez normativa da declaração da saúde 

como direito, através da Carta Magna de 

1988, reconhecida como direito social, 

atrelada aos direitos de segunda geração, 

embora não se pode desprezar a teoria que 

entende a saúde como um processo 

sistêmico que visa a melhor qualidade de 

vida possível, sendo que esta abrange todas 

as gerações, ainda se discute passados vinte 

anos da promulgação da Constituição, se tal 

direito é auto- aplicável, com plena eficácia, 

pois a realidade vem demonstrando o 

descumprimento pelos Poderes Públicos 

desse preceito fundamental. 

Embora seja considerado, o direito a 

saúde, como norma programática, não 

autoaplicável, necessitando de lei que o 

regulamente, inobstante a farta legislação 

atual que trata do tema, mas que, no 

entanto, instituem políticas estatais 

insuficientes para efetivar a saúde 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574252474/recurso-especial-resp-1657156-rj-2017-0025629-7/inteiro-teor-574252509
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574252474/recurso-especial-resp-1657156-rj-2017-0025629-7/inteiro-teor-574252509
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574252474/recurso-especial-resp-1657156-rj-2017-0025629-7/inteiro-teor-574252509


 

 

sistêmica. 

Por sua vez, os Poderes Públicos 

vêm utilizando o fundamento de que a 

implementação dos direitos sociais, nestes 

inseridos a saúde, dependeria de recursos 

públicos, a chamada “reserva do possível”, 

quer dizer conforme autorização 

orçamentária, que seria a liberdade de 

conformação do legislador nos assuntos 

orçamentários, mas que no que cria óbices à 

garantia do mínimo para uma existência 

digna ao ser humano. 

Diante do impasse gerado entre o 

direito garantido através da Constituição 

Federal e na prática a dificuldade do cidadão 

de acessar esse direito social, com o 

argumento da reserva do possível, a busca 

pelo judiciário a fim de fazer valer essa 

garantia cresceu consideravelmente, ou seja, 

diante da negativa do acesso à saúde, 

consequentemente aumentou a judicialização 

da saúde. Tanto que em dezembro de 2017 a 

então ministra do Supremo Tribunal Federal, 

Cármen Lúcia, ao fazer a abertura da 

audiência pública para discutir a 

judicialização da saúde, defendeu o 

aperfeiçoamento das ferramentas do 

Judiciário para uma jurisdição mais adequada 

ao cidadão: 

 
A Justiça é um fazer constante e, por 
isso, o Conselho abre este espaço para 
que possamos, cada vez mais, 
aperfeiçoar os critérios e as ferramentas 
necessárias para uma jurisdição mais 
adequada e coerente com o que o 
cidadão precisa e espera do magistrado 
brasileiro, disse a ministra 
(CIEGLINSK, 2017). 

 
A ministra ainda afirma que o 

número considerável de ações nessa área 

coloca em campos opostos o cidadão que 

pede acesso a um medicamento ou 

tratamento, por exemplo, e o Poder Público, 

responsável pelo atendimento dessas 

demandas.  

Entre as inciativas, Cármen Lúcia 

destacou a implantação dos Núcleos de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário (e-NatJus) nos 

tribunais e o acordo de cooperação com o 

Hospital Sírio Libanês para a criação de um 

banco de pareceres, notas e informações 

técnicas, que oferecerá base científica para as 

decisões dos juízes quando precisarem julgar 

demandas de saúde59. 

Em 15 de agosto de 2018, o Supremo 

Tribunal Federal publicou em sua página a 

decisão que o STF afirma legitimidade do MP 

para postular fornecimento de medicamentos 

por meio de ação civil pública a portadores de 

determinadas doenças. A tese fixada no 

julgamento, proposta pelo relator, foi a 

seguinte: “O Ministério Público é parte 

legítima para ajuizamento de ação civil 

pública que vise ao fornecimento de remédios 

a portadores de certa doença”. A procuradora-

geral da República, Raquel Dodge, se 

manifestou favorável a que o MP continue 

ajuizando ações civis públicas para tratar de 

situações como a dos autos. Segundo ela, a 

                                                
59 Texto da notícia acerca do Audiência Pública sobre o 
acesso do cidadão à saúde realizada pelo STF. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp
?idConteudo=3643 



 

 

Constituição Federal reconhece a saúde como 

direito humano e dever do Estado e considera 

que o serviço de saúde é de relevância 

pública. “Portanto, o Estado está na condição 

de ser demandado para prestar esse serviço e 

para atender o direito humano de um 

indivíduo e de toda a coletividade em relação 

à saúde”, ressaltou. (NOTÍCIAS STF, 2018) 

Competindo assim ao Poder 

Judiciário interferir e garantir esse mínimo 

existencial, realizando um controle da 

omissão inconstitucional. 
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Resumo 
Não obstante as diversas alterações estruturais a que a sociedade tem se submetido, o trabalho 
continua a ocupar espaço de centralidade na cultura ocidental, servindo como meio primaz de 
exercício social dos indivíduos. Contudo, apesar de reconhecida a importante função que tem 
exercido, não se podem desconsiderar os ônus e adversidades a que são submetidos, 
constantemente, os trabalhadores. Dentre tais desprivilegiadas facetas, há de se localizar o instituto 
do risco ocupacional, que descreve a posição do sujeito que, no exercício de suas funções, é 
submetido a condições de trabalho impróprias. Nesses casos, a opção do legislador pátrio centrou-se 
na lógica da monetização dos riscos, da qual decorreria a determinação de que o trabalhador seria 
financeiramente recompensado quando submetido a tais inadequadas posições. Essa escolha, pode-
se entender, é calcada na tendente precarização das condições do trabalho, frequentemente atribuída 
à globalização das economias e meios de produção e à consequente desvalorização do trabalhador e 
redução dos cuidados destinados ao seu exercício profissional. Inserido nesta tendência, o Brasil 
promulgou, no ano de 2017, a sua Reforma Trabalhista, origem de muitas transformações no campo 
laboral, dentre as quais a flexibilização de normas referentes ao risco ocupacional. Assim, a 
precarização se aguça também em solo nacional, pelo que se faz necessário a exploração de tal 
terreno também em campo acadêmico. E é por tal razão que o presente artigo, buscando clarificar o 
cenário que se desenha, desenvolve pesquisa exploratória descritiva, restrita a fontes bibliográficas 
e documentais, que se projeta adequada à exposição de tal conjuntura. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Risco Ocupacional. Reforma Trabalhista. Precarização. 

 
Abstract 
Despite the various structural changes to which society has been submitted, work continues to 
occupy a central place in Western culture, serving as a primary way of individuals socialization. 
However, despite the recognition of the important role it has played, the onus and adversities to 
which workers are constantly subjected can’t be disregarded. Among these underprivileged facets, 
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there is the institute of occupational risk, which describes the position of the subject that subjects 
himself to improper working conditions, in the exercise of his duties. In these cases, the option of 
Brazilian’s legislator focused on the logic of risk monetization, which would result in the 
determination that the worker would be financially rewarded when submitted to inappropriate 
positions. This choice, we can thing, is based on the precariousness of working conditions, often 
attributed to the globalization of the economies and means of production and the consequent 
devaluation of the worker and reduction of the care destined to his professional practice. Inserted in 
this trend, Brazil promulgated, in 2017, its Labor Reform, origin of many transformations in the 
labor field, where the flexibilization of norms referring to occupational risk is inserted. Thus, the 
precarization is also sharpened in national soil, reason why the exploration of such terrain is 
necessary also in academic field. That is the reason why the present article, seeking to clarify the 
scenario, develops exploratory descriptive research, restricted to bibliographical and documentary 
sources, which seems to be appropriated to the exposition of such conjuncture.  
 
Keywords: Work; Occupational risk; Labor Reform; Precarization. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, formara-se no 

campo da sociologia do trabalho certo 

consenso de que o trabalho constitui elemento 

de centralidade na vida do ser humano. Não 

só atividade de produção ou frequente meio 

de garantia financeira de sobrevivência, o 

trabalho é visto como instituto ímpar à 

garantia de sociabilidade e de possibilidade de 

emancipação dos indivíduos, donde partem e 

razão pela qual se adotam muitas das ações 

tomadas ao longo de suas vidas. 

Entretanto, tal consenso não se 

traduz na concessão de ampla proteção a este 

elemento. Pelo contrário. O trabalho é 

constantemente relegado à posição de mero 

instrumento de produção, objetificando-se a 

atividade laboral e, consequentemente, o 

papel do trabalhador. 

Nessa toada, inserida em tal 

perspectiva, há de perceber a questão atinente 

ao risco ocupacional, como situação a 

caracterizar a submissão do trabalhador a 

condições que lhe trazem possibilidade de 

dano, probabilidade de ocorrência e da 

consequência de um determinado evento 

perigoso. Tal contexto, por óbvio, traz alguma 

medida de sofrimento a esse sujeito, o que – 

na perspectiva mercadológica – buscou-se 

dirimir por meio da concessão de benesses 

pecuniárias. 

Assim, reconhece-se que, no Brasil, a 

opção adotada foi a de monetização dos 

riscos. Tal sistema traduz-se, como descrito, 

no fato de que, assim que submetido a 

condições de tal natureza, faz jus, o 

trabalhador, a um adicional salarial, um modo 

de compensação pela sua sujeição à situação 

de possibilidade de dano e, por outro lado, de 

coibição – pelos empregadores – de práticas 

que sujeitem seus funcionários a tais 

condições, inexistindo norma proibitiva de tal 
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labor, ou imperativa de adoção de medidas 

que neutralizem tais condições. 

Não há dúvidas, portanto, de que a 

compensação concedida ao trabalhador não é 

apta a reduzir-lhe as consequências de sua 

atividade, mas apenas a amortizar o seu 

prejuízo. No entanto, ainda que discutíveis os 

seus efeitos, o ordenamento pátrio ocupou-se 

em garantir – ao menos – os níveis de 

pagamento de tais adicionais, bem como a 

limitação da jornada de trabalhado daqueles 

que a tais condições se submeteriam. 

Ocorre que o Estado brasileiro, 

enquanto sujeito inserido no processo 

globalizante, tem sido agente responsável por 

diversas práticas que rompem com o 

paradigma que por algum tempo se 

estabilizara no universo dos direitos sociais. A 

transição de uma política caracterizada por 

conter em seu direcionamento traços de uma 

projeção de bem-estar social, torna à 

fortificação de seu viés neoliberal, com 

supressão de várias de suas estratégias de 

proteção dos sujeitos. Tal postura, então, tem 

subsumido ao mercado uma gama de 

garantias que, até então, pareceriam estáveis, 

guiada pelo propósito de participação e 

permanência do Estado no grande mercado 

internacional. 

Dentre tais práticas, há de se 

perceber aquela voltada ao universo laboral. 

O trabalhador, sujeito primaz no 

desenvolvimento dos mercados, tem 

percebido relativizada a salvaguarda que lhe 

era ofertada pelo Estado. Mais vulnerável às 

ações desses mercados, então, perde 

gradualmente os meios de defesa que lhe 

eram fornecidos pela legislação, vendo-se 

submetido à necessidade de garantir as 

condições de seu trabalho por meio de um 

acordo de vontades com seu empregador. 

No Brasil, nesse contexto, publica-se 

a Lei n.º 13.467, a Reforma Trabalhista, que – 

como descrito – flexibiliza o poder normativo 

estatal e concede, às partes contratantes, a 

predominância da autonomia oriunda de suas 

próprias regulamentações, inclusive quanto ao 

universo do risco ocupacional. Em tese, 

assim, empregador e empregado ficam livres 

para determinar a elaboração dos contratos de 

acordo com suas próprias necessidades. 

O que importa frisar, nesse sentido, é 

a disparidade de possibilidades de exercício 

da autonomia de cada um dos sujeitos sociais 

envolvidos no contrato: um, dono do capital e 

da possibilidade de contratação; e outro, 

possivelmente economicamente vulnerável 

concorrendo ao emprego ao lado de inúmeros 

outros na mesma condição, dispostos a se 

submeter às condições requisitadas pelo 

empregador. 

Assim, é por tal razão que o presente 

artigo se propõe ao estudo de tais alterações, 

com indicação das mudanças concretizadas e 

do processo a que é submetido o trabalhador, 

como consequência de um projeto que vai 

muito além dos limites do Estado brasileiro. 
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É por tais razões que o presente 

artigo propõe-se à discussão de tal temática. 

Fazendo uso de pesquisa descritiva e 

exploratória, calcado em fontes documentais e 

bibliográficas, utiliza o método dedutivo, 

subsumindo as alterações legislativas trazidas 

pela Reforma Trabalhista ao cenário de 

precarização do trabalho, verificando a 

possibilidade de que sejam enquadradas em 

tal perspectiva. 

Para efeitos divisórios serão 

abordados o trabalho em si, a precarização, o 

risco ocupacional, a monetização do risco, e – 

por fim – a Reforma Trabalhista. 

 

ESTADO, TRABALHO E 

PRECARIZAÇÃO 

 

O processo de globalização, 

enquanto instrumento redutor de distâncias, 

servindo à flexibilização das barreiras de 

soberania estatais, tem alterado o papel dos 

próprios Estados na lógica internacional 

(FARIA; KUNTZ, 2002). 

Esses, já atuantes como sujeitos 

autônomos e de grande poder na lógica de 

relações internacionais, passaram à 

configuração de meros instrumentos à difusão 

do capital, pelo que Ianni (1999) considera a 

alteração como reflexo da crescente tomada 

do capitalismo. 

Desse modo, a redução do Estado, a 

minoração da força e da própria existência de 

seus interesses representaria a facilitação para 

exercício e propagação dos grandes grupos 

econômicos ao longo do globo, que passariam 

a ditar os contornos que a política 

internacional deveria adotar para que se 

garantisse o crescimento de seus recursos 

econômicos, sujeitando as nações à 

aquiescência perante o poder do capital 

(FARIA; KUNTZ, 2002). 

Nesse sentido, portanto, os Estados 

passaram a assumir diferentes posturas com 

relação à adoção de suas políticas internas, 

que tornaram a traduzir a redução conjuntural 

de seu protagonismo. 

O trabalho, a partir de tal óptica, tem 

servido como mero instrumento de 

reprodução do capital e de alargamento de 

seus efeitos. Por tal razão, tem se reconhecido 

que a atuação do novo sistema está vinculada 

à transformação do trabalho em mercadoria 

(DRUCK, 2011). 

Fica, assim, o trabalhador sujeito às 

imposições da nova ordem, que se delineia no 

seguinte trecho: 
 
É a ascensão do chamado 
neoliberalismo, um movimento político 
e teórico que se contrapõe à concepção 
predominante no pós-guerra, baseada no 
keynesianismo. Essa corrente propõe 
uma redefinição do papel do Estado, 
buscando constituir uma sociedade auto-
regulável. O neoliberalismo, que chega 
com a promessa de trazer mais 
vantagens a todos, compreende o 
trabalho como expressão do exercício da 
liberdade dos indivíduos e resgata a 
visão de que a sociedade é a soma de 
indivíduos livres, em que a própria 
nação é o conjunto de propósitos pelos 
quais os cidadãos lutam separadamente 
em mercados livres para que o equilíbrio 
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ótimo seja alcançado. (OLIVEIRA, 
2013). 

 

Portanto, incluso – o trabalho – nessa 

nova distribuição de forças, qualquer barreira 

que se estabeleça entre o trabalhador e a 

possibilidade de uso desse pela força do 

capital é indesejável ao sistema, razão pela 

qual a ação é direcionada com vistas a buscar 

a redução dos institutos que se proponham a 

defende-lo, que prestem-se a barrar a 

incontrolável apropriação de sua mão de obra. 
 
O neoliberalismo se baseia na 
desregulamentação do mercado de 
trabalho; na flexibilidade da relação de 
emprego para possibilitar maior 
liberdade às empresas na determinação 
das condições de uso, contratação e 
remuneração do trabalho; na diminuição 
da proteção social, deixando os 
trabalhadores em uma situação de 
instabilidade; na fragilização dos 
sindicatos, que perdem importância e 
poder na regulamentação do trabalho e 
na representação de um coletivo de 
trabalhadores; no deslocamento da 
negociação coletiva para o interior das 
empresas, na visão de que deve haver 
cooperação entre trabalho e capital. Para 
essa corrente, não deveria haver 
obstáculos ao “exercício da liberdade”, 
portanto organizações monopolísticas, 
exclusivistas e privilegiadas, tais como, 
supostamente, os sindicatos, 
inviabilizam a liberdade do trabalhador 
de escolher individualmente. 
(OLIVEIRA, 2013). 

 

Assim, submetido a tal sentido, como 

já narrado, o trabalhador reduz-se a mero 

instrumento de produção, um objeto útil à 

propagação do capital. Nesse sentido, os 

direitos do trabalho, construídos a partir de 

um longo processo (PILOSIO, 2014), 

fragilizam-se e veem-se suprimidos pela 

empoderada lógica do mercado. 

Os direitos trabalhistas serviriam, 

nesse sentido, ao resguardo das condições de 

trabalho e da dignidade da própria classe 

trabalhadora. Tal é, inclusive, o sentido que se 

faz constar na exposição de motivos da 

Consolidação das Leis do Trabalho publicada 

em 1943, que trazia expressamente previsto o 

intuito de proteção ao trabalhador. 

O Direito do Trabalho, portanto, 

constituir-se-ia em uma das barreiras 

desinteressantes aos interesses globais, 

motivo pelo qual se constata intensa tentativa 

de fragiliza-los. 
 

O direito do trabalhador pode ser visto 
como um direito humano por ser um 
direito “do humano”: não se pode 
separar a mercadoria força de trabalho 
do seu portador, o trabalhador. Que um 
trabalhador tenha proteção social e uma 
relação minimamente estável em seu 
emprego é o básico para garantir-lhe 
uma vida digna dentro do sistema 
capitalista. O debate sobre os direitos 
universais garantidos como direitos 
humanos (e não como serviços) permite 
a possibilidade de oferecer opções para 
o pensamento e a busca de novos 
caminhos que fortaleçam os processos 
sociais, para a garantia de direitos 
sociais. (OLIVEIRA, 2013). 

 

Tal perspectiva, ainda parcialmente 

sobrevivente, guarda estreita relação com a 

longínqua aparição do trabalho na sociedade. 

Muito anterior ao modelo capitalista, o 

trabalho assumiu e ainda assume diversas 

formas e sentidos ao longo da história, sem 

que tenha deixado de representar, em 
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qualquer um de seus desenhos, um traço de 

indispensabilidade à sobrevivência e à 

organização social (RIBEIRO, 2005).  

Hoje, não só meio de subsistência, o 

trabalho é origem de relações e vínculos 

sociais, produtor de identidades individuais e 

coletivas, razão de agir e resposta social dos 

indivíduos, que mantém – ao longo de sua 

vida – os contornos que lhe foram dados pela 

atividade laboral. 

Tudo isso, portanto, importa 

ressaltar, ainda baseia-se na ideia de que o 

trabalho conserva a sua centralidade na vida 

humana, e que é exatamente por tal razão que 

há de se buscar incessantemente garanti-lo, 

compreendê-lo e inseri-lo na agenda de 

interesse das classes (ANTUNES, 2009). E 

assim, se o instituto permanece central, 

justificam-se a busca pela compreensão das 

forças que a ele se direcionam, dos 

instrumentos que sobre ele se colocam e por 

meios que lhe resguardem. 

Reconhecida, então, tal centralidade, 

palatável se torna a compreensão do cenário 

atual em que se insere o universo do trabalho. 

Inseridos no sistema capitalista e submetidos, 

como descrito, ao mercado globalizado, os 

Estados reduzem as amarras garantidoras de 

algumas proteções aos trabalhadores, que 

acabam por perder os meios de resistência 

normativa frente à sua colocação em 

condições de trabalho abusivas, degradantes 

ou mesmo indesejáveis. 

Forrester (1997) entende que a 

submissão é aceita por razões basicamente 

econômicas. Não pode, o trabalhador, ceder 

ao “luxo” de negar-se a laborar em condições 

quando depende do pagamento de salário e 

condicionado a pensar o emprego como uma 

dádiva social concedida a poucos. De fato, 

complexa é a situação do trabalhador. Certo 

de que seu protesto equivaleria à perda de sua 

colocação, sujeita-se às mais ofensivas 

condições para que não seja submetido ao 

universo do desemprego, deposto da garantia 

pecuniária que lhe garante a subsistência. 

As condições adversas tornam-se, 

então, normalizadas. Ainda que submetido à 

precariedade, o trabalhador não encontra 

meios de defesa que lhe permitam furtar-se a 

tal situação. Sem qualquer proteção efetiva, 

suas opções são a precariedade e o 

desemprego; o mesmo que afirmar que não 

lhe restam alternativas. Assim, terceirizações, 

contratos temporários, salário e condições 

flexibilizadas passam a ser regra, e não mais 

exceção, comportando – inclusive – a 

conivência dos Estados. 

Fato que corrobora com a percepção 

de tal relação é o último relatório do 

Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) (2015), que 

questiona a prática de delegar à classe 

trabalhadora mais trabalho ao invés de buscar 

priorizar a qualidade desse, demonstrando 

qual tem sido o funcionamento do mercado de 

trabalho nacional. 
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Todo esse conjunto de condições, 

somado a outros inúmeros fatores, constituem 

hoje a condição de precarização do trabalho. 

É nesse sentido que Standing (2014) 

identifica a criação de uma nova classe, a do 

precariado, que diferenciar-se-ia do 

proletariado já conhecido em razão da notada 

desvalorização de seus sujeitos, de redução de 

suas garantias e de expansão de suas 

obrigações. 

 
O precariado tem relações de produção 
bem definidas e este tem sido o aspeto 
mais acentuado pela maioria dos 
comentadores, apesar de não ser, 
efetivamente, o mais determinante para 
a sua compreensão. O trabalho 
desempenhado pelo precariado é, de sua 
natureza, frágil e instável, andando 
associado à casualização, à 
informalização, às agências de emprego, 
ao regime de tempo parcial, ao falso 
autoemprego [...] (STANDING, 2014). 

 

Portanto, a desconstrução das 

garantias da classe trabalhadora passa a 

assumir um efeito potente entre as relações de 

trabalho, tamanho o poder de influência do 

mercado. 

 
Inexoravelmente, ao se incorporar na 
legislação trabalhista preceitos de ordem 
pública, decorrentes do inafastável 
intervencionismo estatal que inspirou a 
legislação e caracteriza o próprio Direito 
do Trabalho, passou a norma trabalhista 
a desempenhar um papel importante 
como instrumento de promoção e 
garantia de interesses sócio-econômicos 
da classe trabalhadora. Mas, sobretudo, 
de tutela da personalidade, ou seja, da 
vida, da saúde, da segurança do 
trabalhador em seu ambiente de 
trabalho, valores que a lei deve 

prestigiar e que não podem ser entregues 
à lei do mercado, justificando inclusive a 
indispensável atuação do Estado, através 
de seus mecanismos de administração 
pública e fiscalização do trabalho, 
principalmente em contraponto ao 
exagero do avanço econômico sobre o 
social. (DE LIMA, 2017). 

 

O trabalhador perde a afeição por seu 

posto de trabalho e a empresa não mais se 

preocupa com sua condição, mas apenas com 

os números que produzirá; deixa de ser sujeito 

e passa a ser mero instrumento, razão pela 

qual a adversidade das condições em que 

exercerá suas funções deixa de ser causa à 

preocupação. Confortável por reconhecer a 

importância do trabalho na vida do 

empregado e por ter ciência da força que 

exerce sobre o Estado, não há razões para que 

o mercado reduza a intensidade de reprodução 

do capital, fim último de sua atividade. 

 

RISCO OCUPACIONAL 

 

Dentre os sintomas da precarização, 

encontra-se o instituto que convencionou-se 

chamar risco ocupacional. 

Pode considerar-se, no geral, que 

risco é a probabilidade de ocorrência de um 

determinado evento adverso (ADAMS, 2009), 

elemento sempre presente no cotidiano 

humano, ora estimulo a desafios, ora alerta a 

adversidade. 

Quando este risco está localizado no 

ambiente de trabalho, assume a nomenclatura 

de risco ocupacional, situação traduzida na 
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possibilidade de dano para o trabalhador no 

exercício de seu labor, submetido a situações 

perigosas ou insalubres – das mais diversas 

naturezas – em razão de sua atividade. Tal 

situação pode fazer-se reconhecer quando 

submetido a determinados agentes, em razão 

da natureza de sua atividade, da probabilidade 

de dano à sua integridade ou mesmo da 

intensidade da tarefa que realiza (PORTO, 

2000). 

Assim, não pode escapar à 

consciência a convicção de que a ideia do 

risco, no trabalho, está necessariamente 

vinculada à exposição do trabalhador a risco 

e, portanto, que é indiscutivelmente negativa. 

Por esse motivo, é importante – 

para o trabalhador – que o risco ocupacional 

seja reconhecido em qualquer mínima 

probabilidade de que um dano ou incômodo 

lhe seja causado. Assim, expandidos os 

contornos que lhe comportam, estendem-se as 

atividades sobre as quais deva recair especial 

atenção. Nesse sentido, Meleiro (1985) 

defende que qualquer desvio daquilo que se 

considere normal ao trabalho, ou qualquer 

ameaça à integridade do trabalhador deveria 

compor o respectivo quadro. 

Quaisquer que sejam os limites 

estabelecidos ao cenário do risco ocupacional, 

o que importa salientar no presente trabalho é 

o posicionamento político-normativo adotado 

pelo Brasil sobre tal instituto, bem como as 

medidas tomadas – ou não – para a prevenção 

de atividades que comportem tal natureza. 

Nesse sentido, imperioso destacar, 

primariamente, que o artigo 7º, inciso XXIII 

da Constituição brasileira, bem como o artigo 

192 da Consolidação das Leis do Trabalho 

demonstram a opção do legislador pela 

adoção da monetização do risco, ou seja, na 

hipótese de submissão do trabalhador a 

condição adversa, deve haver automática 

contraprestação pecuniária, com o aumento de 

sua remuneração. 

Tal opção, de fato, resulta no 

reconhecimento do risco e na acertada decisão 

de que o trabalhador não pode ser 

simplesmente submetido a tais situações, sem 

qualquer responsabilização imediata do 

empregador. Por outro lado, a escolha 

também não impõe qualquer vedação geral à 

utilização de trabalhos dessa natureza ou a 

implementação de políticas de redução de tais 

práticas, apenas determina ao empregador que 

– no uso de suas faculdades – optando pela 

submissão do trabalhador a risco, remunere-

lhe a maior. 

O problema de tal teoria, portanto, é 

de que não há proteção à higidez do 

trabalhador; não são desenvolvidas 

alternativas diversas ou incentivada a 

alteração postural do mercado. Pagando ao 

trabalhador o adicional devido, pode fazer 

livre uso de seu esforço. Portanto, os riscos a 

que é submetido são meramente monetizados, 

sem qualquer preocupação com a conservação 

de sua saúde. 
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Contudo, do ponto de vista do que é 

mais favorável à condição humana do 

trabalhador, há de se notar que é irrefutável a 

importância de uma política que primasse 

pela neutralização dos riscos, e não pela 

simples amortização do problema. Nesse 

sentido, Oliveira (2011) ainda destaca que tal 

pagamento deveria ser restritivamente 

transitório, ou seja, na medida em que a 

empresa angariasse lucros e alçasse novas 

alturas de desenvolvimento, investiria em 

condições de trabalho e dispensaria as 

adversas condições a que tivesse submetido 

seus funcionários. Não obstante tal lógica 

pareça repleta de sentido, o pagamento dos 

adicionais tem se tornado rotina inalterada, 

submetendo o trabalhador a uma vida laboral 

de riscos. 

Ressalta-se, portanto, que não há 

qualquer proibição a que os trabalhadores 

atuem em atividades de risco, desde que seja 

remunerado por isso. Assim, ainda que possa 

justificar-se que a monetização se destine, 

além de dar compensação ao trabalhador, a 

incentivar empresas ao incremento das 

condições de trabalho, o caráter pedagógico 

não tem surtido efeito (NOGUEIRA, 1984). 

A remuneração, que devia configurara 

situação excepcional, torna-se regra. A 

empresa não vê razão para a adoção de 

práticas que não lhe revertam lucros e o 

trabalhador conforta-se com a ideia de ter 

incrementada sua renda (SIQUEIRA, 2012). 

Por ser assim, reforçam-se as 

demonstrações das condições de precarização 

a que o trabalho se submete, processo que 

surte efeito direto – inclusive – nas condições 

de saúde dos trabalhadores, vislumbrados 

como objetos de produção remunerados e 

facilmente substituíveis, não merecedores – 

assim – de maiores esforços do mercado que 

visem a melhoria das condições em que 

exercem sua atividade. 

 

 

REFORMA TRABALHISTA 

 

A Constituição Federal brasileira de 

1988 é notoriamente reconhecida por alçar a 

dignidade da pessoa humana à condição de 

princípio basilar, com a perspectiva de ensejar 

a garantia de certa gama de condições de que 

o ser humano não pode ser privado, 

assegurando-lhe algumas reservas ante a 

sociedade e o próprio poder público e 

resguardando-lhe a sua condição enquanto 

pessoa. 

Tal princípio, dada a sua própria 

natureza jurídica, serve a guiar toda a atuação 

do ordenamento jurídico pátrio, razão pela 

qual deve ser estendido – inclusive – às 

relações de trabalho, devendo, o Estado, zelar 

pela proteção da dignidade do trabalhador 

contra os mais diversos poderes que atuem 

sobre ele, devendo atuar medidas de cunho 

preventivo e reparatório, contrário a qualquer 
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exercício exploratório ou minimamente 

inadequado. 

Entende-se, assim, que tais interesses 

estariam acima de qualquer interesse de 

ordem econômica (SARLET, 2005), com 

proteção irrestrita à sua saúde e integridade 

em ambiente laboral e em razão do exercício 

de sua atividade. 

Além disso, a Constituição elenca 

explicitamente, em seu artigo 1, inciso IV, o 

valor social do trabalho como fundamental da 

República, portanto, um de seus princípios. 

Assim, não obstante a ordem econômica a que 

sujeite-se o país ou as forças a que se 

submeta, deveria resguardar as condições e a 

qualidades das condições do trabalho, 

priorizando seu valor face à estrita reprodução 

de lucros. 

Nesse sentido, uma interpretação 

sistemática da ordem constitucional permite 

perceber que a maior razão para que se dite o 

valor social do trabalho é a própria 

valorização do ser humano inserido na 

relação, em razão da centralidade da categoria 

no espaço social. 

Assim, não obstante tenha se 

afirmado que o Estado brasileiro não veda a 

submissão do trabalhador a operações sujeitas 

a risco ocupacional, importante considerar 

que Consolidação das Leis do Trabalho, 

anteriormente à promulgação da Lei n.º 

13.467, a Reforma Trabalhista, ditou – para 

os casos de insalubridade – os percentuais 

devidos à título de remuneração, para cada 

nível de risco a que é exposto o trabalhador, e 

limitou a sua jornada de trabalho para que não 

atuasse longos períodos de tempo sob 

condições adversas. 

Entretanto, na lógica do que se 

descrevera até este ponto do presente 

trabalho, a Reforma Trabalhista insere-se na 

lógica de intensificação da flexibilização dos 

direitos trabalhistas e de precarização das 

condições de trabalho, sujeitando o Estado – 

com mais afinco – às determinações exaradas 

pelo mercado internacional. 

Em seu artigo 611-A, incisos XII e 

XIII, a nova lei determina que, quando 

dispuserem sobre o enquadramento do grau 

de insalubridade e sobre a prorrogação de 

jornada nessas situações, os acordos e 

convenções coletivas serão prevalência sobre 

a lei. Isso traduz-se no fato de que o Estado 

isenta-se da posição de protetor e relega a 

possibilidade de regulamentação aos próprios 

trabalhadores. 

Nesse sentido, os trabalhadores 

veem-se livres a ceder às pressões do mercado 

e às suas necessidades de incremento de 

renda, submetendo-se a condições de trabalho 

ainda mais precárias. Havendo 

disponibilidade legal, e diante de toda a lógica 

já descrita, surge a possibilidade de 

intensificação do risco ocupacional e de 

variação da remuneração que lhe era 

garantida. 

Além disso, como já se afirmara, a 

força da moeda de troca do trabalhador é cada 
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vez menor. Inserido em um mercado de 

números incalculáveis, não lhe restam muitas 

opções se não a submissão. O fato de 

possibilitar-se a negociação de tais condições 

pode traduzir-se no fato de que as garantias 

serão relativizadas e o trabalhador perderá a 

pouca garantia que ainda mantinha sobre sua 

higidez. Ainda que a negociação seja coletiva, 

outro dos resultados da nova Lei é o 

enfraquecimento dos sindicatos, o que – mais 

uma vez – enfraquecerá as chances de 

negociação contra ações de exploração do 

mercado. 

Sendo assim, em suma, tem-se que 

consequência evidente da nova norma é a 

expansão da intensidade e frequência de 

submissão do trabalhador a condições de 

risco; é a intensificação da precarização 

resultante da atuação da atividade globalizada. 

Assim, portanto, a compreensão das 

mudanças de cenário deve passar pela 

compreensão do conflito entre capital e 

trabalho, das lutas de classes (COSTA, 2006). 

Portanto, a Lei n.º 13.467 não deve ser vista 

de maneira isolada, nem em um contexto 

nacional, nem apenas perante uma realidade 

internacional, mas como resultado de um 

efeito universal. 

 
As relações de trabalho representam a 
tensão entre as chamadas “forças de 
mercado” para a “mercantilização” das 
relações de trabalho e as pressões dos 
trabalhadores para sua proteção, 
buscando a desmercantilização da força 
de trabalho [...] (PILOSIO, 2014). 

 

E exatamente favoráveis a tal ideal é 

que tem se mostrado os últimos passos dados 

pelo Brasil. O governo volta a servir com 

mais afinco às vontades do capital e a 

subordinar o trabalhador aos seus efeitos, 

concretizando o modelo neoliberal já descrito, 

um processo que – há algum tempo –vinha 

sendo descrito por estudiosos das relações de 

trabalho no Brasil. 

 
A ofensiva do capital na produção que 
caracterizou a reestruturação produtiva 
nas condições históricas da acumulação 
flexível atingiu a condição salarial 
propriamente dita [...] Ela alterou o 
modo de ser do salariato “estável”, 
constituindo o que denominamos “nova 
precariedade salarial”, provocando, 
desse modo, a queda de qualidade do 
emprego no núcleo “estável” do 
proletariado. Na verdade, na medida em 
que as empresas “enxugam” o 
contingente de força de trabalho estável, 
incorporam (e ampliam, em termos 
relativos) o contingente de trabalhadores 
precários 

 

Nesse sentido, reforçando tal 

percepção, a publicação da Lei n.º 13.467 

denota as intenções do Estado em estreitar as 

barreiras que se estabelecem entre empregado 

e empregador, como já descrito. 

Flexibilizam-se, então, as normativas 

estatais para que as partes possam arbitrar 

aquilo que venha a melhor lhes servir, 

restando submetidas à força de sua moeda de 

troca. Pelo que faz-se necessário retornar, 

portanto, à necessidade de que o trabalhador 

desenvolva sua consciência de classe 
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(LUKÁCS, 1999), e que se perceba parte 

fundamental neste processo. 

 

CONCLUSÃO  

 

Reconhece-se, portanto, que o 

trabalho mantém sua posição de centralidade 

na vida do ser humano enquanto ser social, 

viabilizando a sua transformação e 

integração. Ela produz, cria e altera 

necessidades, estabelece vínculos e atribui 

sentido à vida em comunidade. 

No sistema capitalista, no entanto, 

as relações de trabalho também representam 

outras perspectivas. Ainda que para o 

trabalhador conservem sua posição central, 

para o mercado tratam-se de mera relação 

mercantil, direcionada à apropriação das suas 

forças de trabalho e multiplicação de capital. 

O trabalho, assim como grande parte das 

relações e instrumento que compõe a vida, 

passa a ser mera mercadoria, submetida às 

volatilidades da ordem globalizada; as 

relações complexificam-se, fragmentam-se e 

as garantias flexibilizam-se, com 

consequente precarização das relações 

laborais. 

Contudo, como já amplamente 

defendido, o trabalho não perde centralidade, 

não só como meio de subsistência mas como 

estrutura das relações sociais. Por tal razão, 

entende-se que o labor deveria ser, também, 

fonte de satisfação pessoal do trabalhador, e 

não simples produto, com garantia de sua 

saúde e integridade, física, psíquica e 

biológica. 

Para que se resguardassem as 

condições de trabalho decente, portanto, 

havia necessidade de que houvessem 

políticas de proteção ao trabalhador, que 

coibissem práticas que lhe causassem 

problemas ou desgastes ou que lhe 

submetessem a qualquer condição negativa. 

Ter-se-iam, assim, respeitados os princípios 

da dignidade humana e de valorização social 

do trabalho, prescritos pela Constituição 

Federal. 

O ordenamento jurídico nacional é 

claro em defender a manutenção de 

condições dignas de trabalho, entretanto, tais 

políticas – como amplamente descrito – 

opõem-se, teoricamente, a produtividade e 

lucratividade do mercado, razão pela qual 

não lhe interessam. Contudo, ainda que não 

interessassem ao mercado, interessariam ao 

Estado enquanto ordenamento vinculado à 

proteção. Ocorre que o Estado também 

tornara-se submetido a este mercado e 

passara a atuar a seu favor, o que fizera se 

perder a força vinculativa da necessidade de 

proteção e a valorização das medidas de 

garantia da justiça social. 

Entre as consequências de tal 

sistemática, localiza-se o risco ocupacional, 

específico modo de submissão do agente a 

condições de trabalho não recomendadas. 

Como descrito, a opção do legislador fora 

pela indenização pecuniária à sua exposição, 
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sem que se coibisse a prática que lhe submete 

a tais circunstâncias. 

Assim, não há resguardo à proteção 

de saúde em ambiente de trabalho. A 

legislação, até então, apenas garantira 

indenizações mínimas e limitara o tempo de 

exposição do trabalhador, reforçando-se, sem 

que em momento algum tenha havida 

tentativa de efetiva reversão das práticas 

danosas. 

Ocorre que a publicação da Reforma 

Trabalhista, não bastasse o infeliz cenário, 

serviu a permitir que a realização de acordos 

entre empregados e empregadores 

estendessem os tempos de submissão e 

negociassem a classificação da 

reprovabilidade das condições, removendo as 

poucas garantias que restavam à defesa do 

trabalhador. 

Portanto, o que pôde-se notar é que, 

de fato, não há preservação de qualquer 

condição de trabalho que vede a exposição 

da classe. 

Nota-se, portanto que no Brasil, hoje, 

a maior liberdade na contratação parece poder 

dar azo para que os empregadores usem da 

mão de obra de seus empregados na maior 

quantidade possível, sem resguardo de sua 

higidez, vez que a estes caberá apenas acordar 

com os termos do contrato proposto pelos 

empregadores, estando a autonomia de sua 

vontade aniquilada pela força do capital. 

Assim, aos trabalhadores restam, 

mais uma vez, consequências de um processo 

de precarização que vem se reafirmando ao 

longo dos tempos de capitalismo globalizado. 

Nesse cenário, mostra-se necessária a 

tentativa de mapear de que modo a Lei n.º 

13.467 (Reforma Trabalhista) tem atuado 

nesse processo que vem se delineando a partir 

dessa relação de prevalência do capital. 

Ainda, não bastassem as investidas 

da própria condição nacional do trabalho, a 

classe ainda se vê condicionada às políticas 

monetárias ditadas por um controle financeiro 

exarado de organismos internacionais. 

Portanto, faz-se necessário 

compreender que as questões de 

regulamentação encontram-se interligadas por 

diversos interesses, entre eles o das classes 

dominantes na subordinação das classes 

dominadas e na manutenção das formas 

tradicionais de dominação (ALVES, 2013). 

Sendo assim, a Reforma Trabalhista 

passa a ser entendida como fenômeno 

decorrente de todo esse processo, em sentido 

de continuidade de um projeto globalizado 

desenvolvido ao longo do tempo. No entanto, 

não obstante tal configuração se reconheça, 

ainda é preciso compreender quais serão, ao 

certo, os seus efeitos para o trabalhador. 
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Resumo 
Este artigo científico tem como objetivo analisar as concepções e atuações do Estado moderno o 
exercício da jurisdição para materializar e efetivar os direitos do povo de um Estado e a atuação do 
Estado Brasileiro na chamada Operação Lava-Jato. Inicialmente abordar-se-á as concepções 
clássica sobre o Estado a partir das teorias contratualistas, com Hobbes, Locke e Rousseau, até 
concepções mais contemporâneas sobre o estado, com Hegel. O pano de fundo dessa discussão é o 
Estado e sua concepção dentro da modernidade, sendo o Estado Moderno então o grande 
protagonista dessa análise. A partir do entendimento do que é Estado, passa-se a analisar a atividade 
deste ente dentro das suas funções (poderes), para então começar a compreender o que é e como 
deve ser exercida a jurisdição no Estado Moderno, notadamente no Estado Brasileiro e como os 
modelos de juízes são correlatos aos modelos de Estado na concepção de François Ost e Antoine 
Garapon. A final, a análise é sobre a atuação do juiz no Estado Moderno Brasileiro tendo como foco 
a Operação Lava-Jato e proteção aos direitos fundamentais. 
 
Palavras-chave: Estado. Jurisdição. Direitos Fundamentais 
 
Abstract 
This article aims to analyze the conceptions and actions of the modern state, the exercise of 
jurisdiction – so as to materialize and implement the rights of the people – and the actions of the 
Brazilian State in the so-called Operation Car Wash. Initially, this work will discuss the classic 
conceptions regarding the State, under the perspective of contractualist theories, from Hobbes, 
Locke and Rousseau, and then the more contemporary ones, from Hegel. The backdrop of this 
discussion is the State and its conception in modernity, therefore the Modern State is the great 
protagonist of the analysis. From the understanding of what is the State, it will then analyze the 
activity of such entity within its functions (powers), leading to the comprehension of what is the 
Modern State’s jurisdiction – and how it should be exercised, most notably in the Brazilian State – 
as well as how the models of judges correlate to the models of State, according to François Ost and 
Antoine Garapon. Ultimately, this analysis refers the actions of the judge in the Brazilian Modern 
State, focusing on the Operation Car Wash and the protection of fundamental rights. 
 
Keywords: State. Jurisdiction. Fundamental Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Processo Criminal conhecido 

como Lava-Jato, que teve com um dos seus 

desfechos a prisão do ex-presidente Lula, 

levantou muitos questionamentos sobre a 

atuação do Estado na persecução penal, 

principalmente nas três principais atividades 

do Estado no processo penal: A investigação, 

de competência da Polícia Federal; a 

Denúncia, feita pelo Ministério Público 

Federal; e o processo propriamente dito, sob a 

(in) competência do Juiz Sérgio Moro, titular 

da 13ª Vara Federal de Curitiba. 

As principais preocupações da 

comunidade jurídica, principalmente dos 

estudiosos do direito constitucional e do 

direito penal e processual penal, surgiram 

principalmente após uma entrevista coletiva 

de membros do Ministério Público Federal 

em que o Procurador Deltan Dallagnol exibiu 

uma apresentação pela ferramenta Power 

Point, colocando o ex-presidente Lula como 

comandante de um grande esquema de 

corrupção; e a atuação do Juiz Federal titular 

da 13ª Vara Federal de Curitiba, que se tornou 

o maior protagonista do Processo Lava-Jato, a 

ponto de se tornar quase um herói brasileiro, 

como movimentos sociais apoiando a atuação 

do magistrado nesse processo. 

Para quem tem um pouco de 

intimidade com o direito processual penal, é 

cediço que o inquérito policial tem a 

finalidade de apresentar os chamados 

elementos de informação quanto à autoria e 

quanto à materialidade da infração penal, que 

são lastros probatórios mínimos da existência 

de uma infração penal e de que determinada 

pessoa possivelmente a cometeu (LIMA, 

2015). É a chamada justa causa, cuja ausência 

pode levar à rejeição liminar da peça 

acusatória e à impetração de habeas corpus 

para trancar o processo penal. Assim, como o 

exercício da jurisdição exclusivo do Poder 

Judiciário e as Polícias fazem parte da 

estrutura administrativa do Estado, não cabe à 

Autoridade Policial afirmar que alguém é 

culpado por ter cometido um delito, uma vez 

que o juízo de culpa é realizado no processo, 

dentro do devido processo legal, observados 

os princípios constitucionais do processo 

penal (principalmente o contraditório e a 

ampla defesa), por um Magistrado e por meio 

de uma sentença.  

Apesar de serem agentes públicos e 

apenas terem que concluir sobre a justa causa, 

tal característica do Inquérito Policial não 

impediu que Delegados da Polícia Federal 

integrantes da Força-Tarefa Operação Lava-

Jato se posicionassem político-

partidariamente contra o ex-presidente Lula, 

como foi noticiado no Jornal Estado de S. 

Paulo pela Jornalista Julia Duailibi. Na 

referida reportagem, um dos coordenadores da 

Lava-Jato referiu-se ao ex-presidente como 

“essa anta”, e outro Delegado Federal 

publicizava a sua participação em um grupo 

do Facebook com o slogan “fora PT”, 
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mencionando que o seu objetivo era mostrar 

que “o comunismo e o socialismo são um 

grande mal que ameaça a sociedade”. 

Tais manifestações podem 

transgredir a observância de alguns princípios 

da Administração Pública e o próprio 

regimento disciplinar da Polícia Federal, ex vi 

art. 364 deste documento, mas não podem 

influenciar no juízo de culpa que o Poder 

Judiciário deve fazer a um Acusado em um 

processo criminal. 

Ao Ministério Público, que é, em 

regra, o titular do direito de ação penal, cabe 

exercer a pretensão acusatória quando há os 

lastros mínimos de autoria e materialidade 

delitiva e, também, não pode afirmar que 

determinada pessoa é culpada pelos mesmos 

motivos descritos acima. 

É importante ressaltar que grande 

parte da Doutrina brasileira entende que o 

Ministério Público, apesar de parte nas ações 

penais públicas, deve ser um órgão imparcial, 

conforme explica Renato Brasileiro de Lima 

(2017, p. 1197): “Enquanto titular da ação 

penal pública, ao Ministério Público interessa 

tão somente a busca da verdade e a correta 

aplicação da lei no caso concreto. Por isso, 

segundo a posição majoritária, é parte 

imparcial.” 

Esse entendimento decorre do fato de 

que o Ministério Público, como custus legis, 

tem como um de seus objetivos a defesa da 

ordem jurídica e dos interesses individuais 

indisponíveis, como é o direito fundamental à 

liberdade, bem jurídico por excelência do 

direito processual penal. Isto quer dizer que o 

Ministério Público deve pedir a absolvição no 

caso de não ser comprovada autoria e 

materialidade delitiva durante o deslinde do 

processo. 

Quanto ao Magistrado, membro do 

Poder Judiciário do Estado, sendo este titular 

da Jurisdição, tem o poder de aferir a 

responsabilidade de uma pessoa pela prática 

de uma infração penal, condenando-a, se for o 

caso, e quantificando a sua penal. Em outras 

palavras, o Juiz (competente) é a única pessoa 

que pode afirmar que uma pessoa é ou não 

culpada pelo cometimento de um crime, mas 

esse poder de fazer tal afirmação deve ser 

exercido dentro das regras do jogo, da 

Constituição da República, do devido 

processo legal e seus corolários ampla defesa 

e contraditório, da presunção de inocência, 

etc. 

Nesse contexto e no cenário da 

Operação Lava-Jato é que nasce a figura do 

Juiz Sergio Moro despertando, por um lado 

ovações da população brasileira, e por outro 

lado preocupação da comunidade jurídica por 

ser um modelo de juiz que colocou a 

democracia e a Constituição da república em 

cheque com a sua atuação nesse processo. 

Assim, a partir do contexto da 

Operação Lava-Jato, investigar-se-á os 

modelos de juízes e de seus respectivos 

estados, a as consequências no processo 

penal.   



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 189-210, 2018 
 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Pensar em proteção hoje 

necessariamente perpassa a discussão de 

quem se deve proteger, e esse exercício de 

pensamento conduz a discutir o Estado e a sua 

atuação, afinal, na sua concepção moderna ou 

pós-moderna (como entendem alguns), desde 

as correntes contratualistas que tentam 

discutir o Estado a partir de uma comunhão 

de vontade até teorias críticas que colocam 

este ente como instrumento de dominação e 

de manutenção do poder, é este ente que deve 

ser o gestor da vida em sociedade.  

A partir desta ideia, a proteção dos 

bens no campo do direito, que são eleitos pelo 

homem como mais importantes por meio de 

uma atividade axiológica do direito (penal), é 

gerida pela Estado. Vale dizer, é dever do 

Estado. Com o surgimento do Estado 

moderno surge também a necessidade de 

impedir que este ente, cuja finalidade é gerir a 

vida social, extrapole os seus limites. O 

Estado se submete à lei, que pode ou não ser 

um produto da vontade do povo, mas o 

importante é que a lei constitui uma barreira 

para que os bens jurídicos de cada pessoa, de 

que o direito se preocupa, não seja 

ilegitimamente e indevidamente violado.  

A (teoria da) Tripartição dos Poderes 

se ocupa disso, fazendo com que as principais 

funções do Estado moderno sejam 

desempenhadas por órgãos distintos, 

equilibrando a atuação do Estado na sua 

finalidade, que é a gestão da vida social. Os 

bens da pessoa que são protegidos pelo direito 

quando violados podem ser declarados como 

tal pelo Estado.  

O Estado tem o poder de dizer o que 

é certo e errado, o que é direito e o que não é 

direito, o que é justo e o que não é. É o que se 

chama de jurisdição. Iuris Dictio (dizer o 

direito), do conceito clássico, poder este que é 

exercido pelo Estado legitimamente por meio 

de um de seus agentes, o Juiz. Quando esse 

poder de dizer o que é justo, o que é certo, o 

que é direito no contexto de bens jurídicos 

que o direito penal tutela, a jurisdição passa a 

ser penal, e a viabilidade dessa jurisdição 

ocorre por meio do processo penal.  

O Processo Penal hoje, portanto, é 

produto do tipo de Estado de fato instaurado, 

do tipo de sociedade que clama pela proteção 

dos seus bens jurídicos, pelo tipo de juiz que 

vai materializar a jurisdição e também dos 

próprios bens que a sociedade quer que o 

estado proteja. 

 

CONCEPÇÕES DO ESTADO 

MODERNO E JURISDIÇÃO 

 

Difícil compreender a atuação do 

Estado sem compreender o pano de fundo em 

que o mesmo se desenvolve, pois parece um 
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carro sem estrada, uma casa sem chão, algo 

flutuando no mundo.  

O Estado contemporâneo não se 

materializou simplesmente, mas é fruto de um 

processo, de uma passagem de uma ruptura de 

paradigma que muda os papéis dos atores 

sociais.  Num primeiro momento, é 

necessário estudar as concepções teóricas 

clássicas do Estado moderno, passando pelos 

autores clássicos como Thomas Hobbes, John 

Locke e Jean-Jaques Rousseau, tendo como 

pano de fundo o que se chama de 

modernidade, já que se trata aqui do Estado 

Moderno. 

Há de conceber a modernidade como 

uma nova roupagem dentro da qual o Estado 

veio a se adornar. 

 Com o declínio da sociedade feudal 

que já não mais atendia aos anseios da 

população burguesa, houve o que Fukuyama 

considera como ruptura causada pela situação 

socioeconômico-política da sociedade feudal, 

que resultou numa grande revolução 

representada principalmente pelo Iluminismo, 

onde novas ideias e novos ideais propuseram 

uma nova forma de organização social, para 

substituir a então sociedade de estamentos 

que perdurava à época. 

 Trata-se de um momento histórico que 

datado pelos historiadores no século XVIII: o 

século das luzes, que veio iluminar o período 

conhecido como idade das trevas, ou idade 

média, onde essa sociedade de estamentos (a 

sociedade feudal) se perdurou, embora 

Franklin Baumer (1990) já tenha detectado 

essa ruptura no séc. XVII. 

 Na verdade, essa cisão para a 

sociedade moderna foi necessária na medida 

em que a sociedade feudal já estava em 

declínio. Marshall Berman (1989) identifica 

essa cisão social citando em seu livro 

intitulado pela célebre Frase de Karl Marx: 

“Tudo que é solido se desmancha no ar”, ou 

seja, nada é eterno e sólido o bastante para 

perdurar no tempo. 

No caso, quando a condição social da 

sociedade feudal se tornou desfavorável, 

principalmente à classe burguesa, o Estado 

Feudal sucumbiu e o Estado Moderno foi uma 

opção teórica para atender aos anseios sociais. 

Teórica porque é difícil datar 

acontecimentos históricos. Há autores que já 

colocam essa ruptura a partir do século XVII, 

como entende Baumer, mas a grande 

considera a partir do séc. XVIII. 

Rouanet (1987) considera que de 

todo o período de ruptura para cá é 

iluminismo em razão da característica do 

pensamento científico, sendo o iluminismo 

uma característica trans-epocal, e sua 

ilustração fixada no séc. XVIII. 

De qualquer forma, o estado 

Moderno se desenvolve nesse novo contexto, 

de novos papeis sociais e novo papel estatal: 

os burgueses clamam pela redução do poder 

do príncipe, pela submissão do Estado à lei, 

há o desenvolvimento da ciência e da 
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racionalidade humana, a economia começa a 

ser a grande expressão das relações sociais. 

Nesse contexto de ruptura e 

passagem para o Estado Moderno Hobbes foi 

o primeiro teórico clássico a pensar o Estado, 

propondo um novo modelo de sociedade que 

deveria ser amparada por um novo modelo de 

Estado. 

Hobbes parte da constatação de que 

os homens são iguais quando em estado de 

natureza. Essa igualdade permite, inclusive, 

que o homem mais fraco “tem força suficiente 

para matar o mais forte, quer por secreta 

maquinação, quer aliando-se com outros que 

se encontre ameaçados pelo mesmo perigo.” 

(HOBBES: 2002, p. 96) 

Essa igualdade no estado de natureza 

faz com que dois homens que desejem a 

mesma coisa tenham as mesmas 

possibilidades de possuí-la. Entretanto, como 

somente um deles poderá, de fato, possuir a 

coisa desejada, estes tornam-se inimigos, ou 

seja, das paixões do homem nascem os 

conflitos e isto gerava desconfiança entre os 

homens que conviviam em estado de 

natureza, que, aliada à competição e à glória, 

permitia que a qualquer momento, alguém 

poderia vir e tomar os bens de qualquer um e 

os homens vivem numa constante guerra de 

todos contra todos. (HOBBES: 2002) 

Assim este estado de natureza 

observado por Hobbes não compreendia 

apenas  

[...] os estágios mais primitivos da 

História mas, também, a situação de 

desordem que se verifica sempre que os 

homens não têm suas ações reprimidas, 

ou pela voz da razão ou pela presença de 

instituições políticas eficientes. 

(DALLARI, 2002, p.13). 

 

Essa foi origem da explicação da 

gênese da sociedade e do estado chamada de 

contratualismo: a sociedade não é produto da 

junção de um impulso associativo natural com 

a vontade racional dos homens, mas sim é 

produto de um contrato hipotético baseado 

num acordo de vontade entre os homens que 

decidem criar um ente que lhes ofereça a 

segurança contra o tolhimento de seus direitos 

naturais. 

Para Hobbes, “os homens reunidos 

numa multidão de indivíduos, pelo pacto, 

passam a constituir um corpo político, uma 

pessoa artificial criada pela ação humana [...]” 

(CHAUÍ, 2002). 
 

Neste sentido Hobbes escreve que: 

[...] o desejo de sair daquela mísera 

condição de guerra que é a conseqüência 

necessária – conforme demonstrado – 

das paixões naturais dos homens, 

quando não há um poder visível capaz  

de os manter em respeito, forçando-os, 

por meio do castigo, ao cumprimento de 

seus pactos [...] (HOBBES: 2002, p.127) 
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A ideia do modelo de estado 

hobbesiano é um Estado com um rei, que não 

chega a ser um déspota, pois os súditos 

podem substituí-lo se este não estiver 

governando a contento. 

Mas que poder visível é este capaz 

de manter a paz e a harmonia entre os 

homens? É o Estado. 

Neste mesmo esteio contratualista 

vem o pensamento de John Locke que 

também admite a gênese da sociedade e do 

Estado Moderno a partir de um acordo de 

vontades. Entretanto, sua visão mais liberal 

faz com que alguns direitos tidos por Hobbes 

e, mais tarde por Rousseau, como direitos 

civis, principalmente o direito de propriedade, 

seja elevado ao status de direito natural. 

Aliás, para Locke (1994) todo e 

qualquer direito decorre do direito de 

propriedade, pois propriedade é vida, é 

liberdade e são todos os bens do homem. 

Para este teórico também necessitam 

da criação de uma esfera política para 

assegurar seus direitos naturais da esfera 

privada. Na Concepção de Locke, a passagem 

do estado de natureza para uma sociedade 

civil protegida por um ente político (o Estado) 

“se faz para assegurar e propriedade, e a 

finalidade de todo governo é a de conservá-

la.” (DURIGUETTO, 2007) 

Ou seja, para Locke o Estado nasce 

para proteger e assegurar a propriedade. 

Aproximando-se das ideias de 

Hobbes, Rousseau pensa a gênese do Estado e 

da sociedade igualmente num acordo de 

vontades e coloca suas conclusões 

principalmente em sua obra que leva o nome 

de tal acordo de vontades: Do Contrato 

Social. 

Rousseau afirma que os homens 

partem de um estado de sociedade onde todos 

são desiguais e através do acordo de vontades, 

criam um ente político, que é o Estado, para 

atingir a igualdade (ROUSSEAU, 2010). 

Na concepção de Rousseau, as 

pessoas são boas por natureza, onde “os 

indivíduos naturais são morais, que, pelo 

pacto, criam a vontade geral como corpo 

moral coletivo ou Estado” (CHAUÍ, 2000). 

Que o Estado é um ente político 

criado para garantir e assegurar os direitos do 

povo, isso é inegável. 

Mas essas três teorias clássicas têm 

seus percalços: Hobbes acreditava que o 

soberano pode ser um rei, um grupo de 

aristocratas ou uma assembleia democrática, o 

que o torna um absolutista, pois o Governante 

por meio das instituições públicas, tem o 

poder para promulgar e aplicar as leis, definir 

e garantir a propriedade privada e exigir 

obediência incondicional dos governados, 

desde que respeite dois direitos naturais 

intransferíveis: o direito à vida e à paz, pois 

foi por eles que o soberano foi criado. 

Ou seja, o soberano tem legitimidade 

para impor a harmonia ao convívio social, 

pois ele detém a e espada e a lei. 
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Locke, ao eleger a propriedade como 

direito natural de maior relevância, do qual 

decorrem os demais, praticamente joga o 

fardo de sua própria pobreza à classe mais 

pobre, ao trabalhador, ao proletariado, que 

através do trabalho dificilmente terá acesso à 

propriedade privada, expressão máxima dos 

direitos naturais. 

Ficariam excluídos da proteção 

estatal quem não possui propriedade. 

Já para Rousseau, soberano é o povo, 

que pode ser entendido como “vontade geral, 

pessoa moral, coletiva, livre e corpo político 

de cidadãos [...]” (CHAUÍ, 2002), onde a 

vontade geral pode ser entendida não como a 

soma da vontade de todos, mas sim a síntese 

da vontade da maioria. 

Ao contrário de Hobbes, para este 

teórico o governante é apenas um 

representante do povo, e este é o soberano. Os 

indivíduos são cidadãos do Estado e súditos 

das leis. A questão quanto à teoria de 

Rousseau é que ele afirma, ao contrário de 

Hobbes, que me estado de natureza o homem 

não vive em guerra, mas sim em paz e 

harmonia e em constante estado de felicidade. 

Afirmar que o homem é virtuoso, e não 

vicioso, e que o Estado se constitui da 

vontade geral desses homens virtuosos pode 

ser uma teoria fadada à quimera, além de 

reduzir o próprio homem à condição de 

escravo da coletividade, o que rechaçaria a 

seu desenvolvimento individual e 

emancipatório perante o corpo coletivo. 

Repensando a conceito 

rousseauniano de Estado e sociedade civil, 

Hegel, em aberta oposição àquele, funda sua 

filosofia tentando conciliar “a prioridade do 

universal com a plena expansão do particular, 

o princípio da totalidade com o da livre 

expansão da individualidade” 

(DURIGUETTO, 2007, p.44) 

Hegel abandona o conceito de 

soberania popular de Rousseau, mas 

intensifica o conceito de vontade geral, 

criando um “espaço de explicitação do mundo 

da particularidade”: esse espaço é a sociedade 

civil, que vai interagir diretamente com a 

sociedade política (o Estado) 

Nessa tentativa Hegel contribui para 

uma definição mais concreta da vontade geral 

proposta por Rousseau, onde a sociedade 

moderna e suas articulações devem ser 

caracterizadas por “uma emancipação de 

princípios subjetivos e particulares, que 

passam a constituir um sistema das 

necessidades típico da liberdade burguesa.” 

(DURIGUETTO, 2007, p.44) 

Para Hegel o Estado é a realização 

do processo de liberdade do indivíduo, que 

projeta essa liberdade na família e na 

sociedade civil. E para ser a expressão da 

liberdade de um cidadão, Hegel menciona a 

necessidade dessa relação ser regulada 

internamente por meio de uma constituição, 

uma constituição jurídica como forma de 

segurança das pessoas e de seus direitos. A 

Constituição do Estado, diz Hegel, “que é o 
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fim e a realidade em ato da substância 

universal e da vida pública nela consagrada.” 

(HEGEL, 1997, p. 149) 

Independente da concepção teórica 

adotada para compreensão do Estado, ele 

existe para regulamentar, para proteger, para 

promover, para garantir, ou como diria Hegel, 

para ser a expressão da liberdade – e de todos 

os direitos, da pessoa. Pelo menos essa é a 

perseverança deste ente na modernidade. Mas 

nem sempre foi assim. 

Lênio Streck lembra que a primeira 

expressão do Estado Moderno foi o Estado 

Absolutista, que tinha por característica para 

manter a soberania “a concentração de todos 

os poderes nas mãos dos monarcas.” 

(STRECK et al., 2014, p.45) 

Eram as chamadas monarquias 

absolutistas, e Lênio Streck faz uma relação 

do Monarca para o Estado como o 

Proprietário para o Objeto. O poder do 

Monarca tinha origem divina, sendo o Rei um 

representante de Deus na Terra e a sua figura 

se confundia com a do próprio Estado. Assim 

a finalidade do Estado Absolutista era a 

manutenção do seu próprio poder. 

Se o Estado acaba defendendo 

somente seus interesses (os interesses do Rei), 

as demais pessoas não têm seus interesses 

(econômicos e políticos) atendidos e 

obviamente esse fato gera uma insatisfação. 

Foi essa insatisfação que levou a 

classe burguesa a se revoltar contra o Estado 

Absolutista e essa revolta – uma revolução, 

proporcionou a transição para uma nova 

forma de Estado, o Estado Liberal, que é o 

Estado pensado pelos contratualistas já no 

contexto da modernidade. 

Aquela Propriedade como direito 

natural por Locke e outros direitos que 

Hobbes e Rousseau chamaram de civis, como 

a liberdade e a igualdade, se tornam os 

interesses da sociedade burguesa, mas o 

estado tem que interferir o mínimo possível 

na vida das pessoas. 

Diz Streck que o liberalismo é como 

“uma doutrina que foi se formando nas 

marchas e contramarchas contra o 

absolutismo, onde se situa o crescimento do 

individualismo que se formula desde os 

embates pela liberdade de consciência 

(religiosa)” (STRECK et al., 2014, p.55) 

Esse processo avança em direção à 

discussão jurídica e o constitucionalismo se 

apresenta como garantia dos direitos das 

pessoas, uma limitação ao poder do Estado. 

Se por um lado, predominantemente 

no século XVIII a ideia de proteção dos 

direitos vem da ideia de abstenção do Estado, 

com a evolução da sociedade. 

Os direitos individuais são 

evidenciados neste contexto, até mesmo 

porque uma das grandes características da 

evolução da sociedade dentro da modernidade 

foi o devir acima do ser, que transparece bem 

o individualismo por volta do séc. XIX, 

conforme explica Baumer (1977). 



 
Revista Jurídica da Faculdade UNOPAR, v. 2, n. 1, p. 189-210, 2018 
 

A revolução industrial apresenta um 

tempo diferente e novos direitos começam a 

ser defendidos e há a necessidade de o Estado 

intervir em mais áreas da vida das pessoas, 

afinal, é o trabalho, a educação, a habitação, 

dentre outros, que não fazem parte daquelas 

direitos individuais ou civis, mas que 

igualmente se tornam interesses da sociedade 

e, portanto, têm a necessidade de serem 

garantidos. 

Embora a ideia de intervenção não 

seja própria do século XX, é nesta centúria 

que a gestão do Estado ganha a característica 

de função social, diferentemente da ideia 

assistencialista dantes. 

E é neste período que o Estado se 

apresenta de outra forma, como Welfare State, 

ou seja, o Estado do Bem-Estar Social, que 

tem como meta gerir questões sociais 

“envolvendo os temas mediata e 

imediatamente relacionados ao processo 

produtivo (relações de trabalho, previdência, 

saneamento, saúde, educação, etc) [...]” 

(STRECK et sl., 2014, p.78), mas uma 

característica não mudou desde a passagem a 

idade antiga apara a modernidade: não houve 

mais a concentração do poder nas mãos de 

quem gerencia o Estado. 

Essa é a característica da Tripartição 

dos Poderes difundida por Charles de 

Montesquieu, a de separar as principais 

funções do Estado (executiva, legislativa e 

judiciária), não mais se concentrou em torno 

de uma pessoa, como era no Absolutismo, 

concentrando-se em torno do Rei. 

Mas essas funções inegavelmente 

sofrem transformações à medida em que o 

próprio Estado Moderno se modifica, e tal 

fato pode ser observado no texto de Lênio 

Streck: 
Observe-se que, com os primeiros sinais 
do intervencionismo estatal, próprios do 
Estado Social (contemporâneo), já 
ocorreram sensíveis alterações na esfera 
das relações entre os Poderes do Estado, 
mediante o deslocamento da esfera de 
tensão do Poder Legislativo para o 
Poder Executivo. Já no Estado 
Democrático de Direito, próprio do 
constitucionalismo do pós-guerra, tem-
se nitidamente o deslocamento dessa 
esfera de tensão, passando do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo para o 
Poder Judiciário, mormente nos países 
com Constituições dirigentes, onde os 
Tribunais Constitucionais proporcionam 
aquilo que muitos autores chamam de 
juridicização da política. (STRECK et 
al., 2014, p. 189) 

 
Assim, no estado contemporâneo, 

nessa modernidade em que há uma gama de 

direitos a serem resguardados, o Poder 

Judiciário é colocado em evidência e a função 

judiciária é a grande garantidora dos direitos. 

Mas uma característica que o Estado 

moderno não perdeu foi a de se submeter à lei 

para não ferir o direito do povo, ou seja, é 

característica marcante do Estado Moderno a 

utilização da lei como proteção contra as 

arbitrariedades do Estado. O Estado é de 

Direito, na modernidade. 

O Estado de Direito estabelece um 

regime de direito entre o Estado e seu povo, 

“então a atividade estatal apenas pode 
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desenvolver-se utilizando um instrumental 

regulado e autorizado pela ordem jurídica, 

assim como os indivíduos – cidadãos – têm a 

seu dispor mecanismos jurídicos aptos a 

salvaguardar-lhes de uma ação abusiva do 

Estado. (STRECK et al., 2014, p. 92) 

E na modernidade, esse Estado de 

Direito não se limita a ser um Estado que se 

apresenta como uma forma jurídica e que 

apenas se submete à lei, a uma hierarquia de 

lei. Ele se apresenta, sobretudo, a um 

conjunto de direitos fundamentais que nascem 

de acordo com cada época, cada sociedade, 

cada costume, etc. 

Lênio Streck destaca que esse Estado 

de Direito pode se apresentar, então, com as 

roupagens de Estado Liberal de Direito, 

Estado Social de Direito e Estado 

Democrático de Direito. Liberal, social ou 

democrático, são todos Estados de Direito. 

Como Estado Liberal, a função 

principal é manter o direito como limitador do 

poder estatal, intervindo minimamente, 

apenas na proteção dos direitos individuais 

das pessoas. 

Apresentando-se como Estado 

Social, em que além de manter atuação 

mínima exigida no Estado Liberal, amplia-se 

a estrutura do Estado para salvaguardar os 

direitos individuais, a lei é usada como um 

instrumento para concretização dos direitos 

sociais, exigindo, agora, uma prestação 

positiva do Estado. O Estado não garante 

direitos apenas se omitindo de interferir na 

vida privada. Pelo contrário. Ele é o 

concretizador dos direitos. Por isso ele é 

intervencionista. 

Mas Lênio Streck adverte que a 

questão da igualdade não se soluciona no 

Estado Social, pois ela é compreendida 

apenas formalmente. Assim, por mais social 

que seja o Estado, materialmente a 

desigualdade persiste sem solução. 

E esse problema dá ensejo ao Estado 

Democrático, que tem um conteúdo 

transformador da realidade, utilizando a lei 

como instrumento para concretizar a 

igualdade. 

Esse Estado é organizado a partir de 

uma Constituição Democrática, ou seja, tem a 

constitucionalidade como um de seus 

princípios, além da organização democrática 

da sociedade e de um sistema de proteção dos 

direitos fundamentais. (STRECK et al., 2014) 

E nessa constitucionalidade, os 

direitos individuais protegidos pelo Estado 

Liberal, os direitos sociais protegidos pelo 

Estado Social e os novos direitos coletivos 

que surgem são positivados na Constituição 

do Estado. É a garantia máxima do cidadão da 

proteção Estatal, tanto positiva, quanto 

negativa. 

Independente de como o Estado se 

apresenta, ele é de Direito na modernidade e 

os direitos vinculam a atuação (negativa, 

positiva ou ambas) de todos o Estado, ou seja, 

de todas as suas funções. Assim, a proteção 

dos direitos dos cidadãos deve ocorrer tanto 
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na esfera executiva, quanto na legislativa e na 

judiciária. 

Como dito anteriormente, é na 

função judiciária, exercida pelo Poder 

Judiciário, que as tensões (conflitos) se 

concentram. E isso dá aos cidadãos a sensação 

de que a proteção dos seus direitos somente é 

efetiva se o Poder Judiciário a fizer e se este 

poder funcionar corretamente, de acordo com 

a organização do próprio Estado. Assim, a 

sensação é de que a garantia dos direitos 

somente ocorre com a atividade judiciária. 

E isso ocorre por uma característica 

simples da função judiciária: o Poder 

Judiciário é quem tem competência para dizer 

o que é certo ou errado, o que é justo e que 

não é, o que é direito e o que não é. Ou seja, 

exercer a jurisdição. 

A efetuação da justiça de mão 

própria é proibida no Estado Moderno 

(TUCCI, 2002, p.18) e isso porque ele assume 

a responsabilidade pela resolução de 

conflitos. 

A jurisdição assim se apresenta como 

um poder-dever. Deve porque com a 

monopolização da administração da justiça, o 

Estado tem que prestar a jurisdição, pois 

nasce para o povo o direito de obtê-las 

“mediante a utilização de meio adequado – a 

ação -, em que se concretiza o direito à 

jurisdição.” (TUCCI, 2002, p.19) 

Em segundo lugar, é um poder 

conferido aos agentes públicos (estatais, 

portanto), - os juízes, que fazem parte da 

função judiciária do Estado e que têm 

competência para solucionar os conflitos da 

sociedade moderna. 

Mas a concepção de Tucci de 

jurisdição como poder-dever já se mostra 

insuficiente para pensar a atuação judicante 

no Estado contemporâneo. 

Talvez baste para pensar a atuação 

jurisdicional na proteção de bens jurídicos na 

esfera civil ou administrativa, mas não basta 

na esfera penal. 

Primeiro porque é cediço que o 

Estado é detentor do Jus Puniendi, pelo 

menos não há outra forma de se entender esse 

“direito” em uma sociedade em que punir é 

um ato civilizador e necessário. 

Paulo Cesar Busato até reflete sobre 

o Jus Puniendi como monopólio do Estado 

(contemporâneo), colocando em dúvida a sua 

legitimidade, uma vez que o poder é do povo, 

que o transfere para o Estado, como bem 

representado no art. 1º, parágrafo único da 

Constituição da República. Mas o povo não 

tem o direito de punir ninguém, então como 

transferir para o Estado um poder que não se 

tem? É duvida que surge da leitura do referido 

autor (BUSATO, 2014) 

Mas punimos. E no Estado Moderno 

a punição é fruto de um processo civilizatório. 

O Estado pune em nome da sociedade. E essa 

punição (à violação de um bem jurídico 

protegido pelo direito penal) somente 

encontra viabilidade através do processo 
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penal. Ou seja, o jus puniendi é exercido 

através da jurisdição penal. 

Mas há um direito fundamental em 

jogo quando se fala da jurisdição penal: a 

liberdade, que foi o fio condutor da passagem 

do Estado de polícia para o Estado Liberal, 

que foi defendida pelos contratualistas quando 

do desenvolvimento de suas teorias sobre o 

Estado. 

E que, positivado como direito nas 

constituições dos Estados, constitui uma 

limitação à atuação estatal, sendo que o 

Estados não deve cercear ou tolher a liberdade 

das pessoas, a não ser que seja necessário e de 

forma legítima. Mas o que é o exercício do 

jus puniendi do Estado se não um tolhimento 

ou uma restrição à liberdade individual do 

cidadão? 

Diante disso, a liberdade é o direito 

fundamental que guia o exercício da 

jurisdição penal e para que este direito 

fundamental não seja indevidamente ou 

ilegitimamente violado pelo Estado, as 

constituições adotam outros mecanismos em 

forma de garantias, direitos e princípios, para 

que, somente seja tolhida ou restringida a 

liberdade de alguém que merece ter tolhida ou 

restringida a sua liberdade. 

Isso ocorre através da jurisdição 

penal, por meio do processo penal. E por isso 

o conceito de Tucci não se mostra suficiente: 

porque se o Estado contemporâneo, liberal 

social ou democrático, se apresenta como um 

ente que tem a missão de garantir os direitos 

do seu povo, isso ocorre em todas as suas 

funções (executiva, legislativa e judiciária), e 

a liberdade não é exceção. 

Nesse contexto, Aury Lopes Jr. 

Afirma que a jurisdição (penal) se apresenta 

como garantia, e “sem negar o tradicional 

poder-dever, a ele é preciso acrescentar uma 

função ainda mais relevante: garantidor. O 

juiz é o garantidor da eficácia do sistema de 

garantias da Constituição” (LOPES JR., 2016, 

p.141) 

Logo, no Estado Moderno, 

contemporâneo, em razão das tensões da 

sociedade se deslocarem para o judiciário, o 

juiz tem um papel mister de exercer a 

jurisdição, sendo um garantidor dos direitos 

insculpidos na Constituição do Estado. 

Garantidor dos direitos inerentes à 

liberdade, como ampla defesa, contraditório, 

presunção de inocência, devido processo 

legal, juiz natural e imparcial, etc. 

Logo, quando pensamos em 

jurisdição penal, o foco torna-se quase que 

exclusivamente o Juiz, a forma como ele 

pensa, como age, como ele julga afinal, pois a 

liberdade do cidadão, para ser tolhida de 

forma legítima (não necessariamente justa), 

depende desses fatores. 

Por certo que a atuação dos juízes, 

em nome do Estado, exercendo a jurisdição 

como um poder-dever, deveria ocorrer de 

acordo com as características da atuação do 

próprio Estado. 
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A decisão judicial em âmbito penal 

deve ser produto da racionalidade deste 

agente estatal, valorando as provas do 

processo para decidir se alguém pode ou não 

ter sua liberdade restringida. Pelo menos 

espera-se que seja um produto da 

racionalidade. 

O problema é que o Juiz é um ser no 

mundo, como lembra Aury Lopes Jr. (2014). 

O Juiz carrega seus sentimentos, suas 

experiencias, sua empiria, e é difícil separar o 

irracional do racional no momento de decidir. 

Isso foi demonstrado por António 

Damásio em sua obra “O Erro de Descartes”. 

Segundo o autor, o erro consiste em se achar 

que a atividade mental (como é a decisória) 

pode ser explicada a partir dos fenômenos 

cerebrais. Emoções e sentimentos também 

influenciam na atividade mental. 

Ost (2007) trabalha com algumas 

concepções deste ser no mundo, que tem a 

competência para tomar as decisões, 

materializando as decisões em nome do 

Estado. 

Segundo este autor, há três tipos de 

juiz no Estado Moderno: o Juiz Júpiter, o Juiz 

Hércules e o Juiz Hermes. 

O Juiz Júpiter atende às exigências 

do Estado Liberal, exercendo a jurisdição 

interpretando tendo como norte a crença em 

uma teoria do ordenamento jurídico, tal qual a 

teoria pura do direito de Kelsen. Para esse 

juiz, as normas estariam postas em um 

sistema hierárquico, tendo no seu ápice a 

Constituição do Estado, que concede validade 

às normas hierarquicamente inferiores a ela. 

A atividade decisória do juiz é limitada pelo 

espaço semântico reservado a ele pela 

Constituição. (OST, 2007) 

O Juiz Hércules se pões em oposição 

à dureza do liberalismo econômico, como um 

Juiz Assistencialista, típico do Estado Social 

do séc. XX. Nesse contexto esse modelo de 

juiz seria responsável tanto pela aplicação da 

norma existente na decisão do caso concreto, 

quanto pela criação da própria norma 

necessária para se decidir o caso concreto, 

caso inexista, relativizando, assim, “o mito da 

supremacia do legislador” 

E o terceiro modelo de juiz, no 

Estado Moderno, é o Juiz Hermes, que 

consegue dialogar com todas inerentes a um 

mundo complexo, principalmente no Estado e 

sociedade contemporâneos, em que direitos 

individuais convivem com direitos difusos e 

coletivos. 

Esse modelo de juiz se adapta aos 

problemas complexos da sociedade 

contemporânea, em uma sociedade pautada 

pelas mudanças e pela velocidade, inclusive a 

insegurança que dessa sociedade advém. 

Nesse mesmo sentido, Julie Allard e 

Antoine Garapon (2005), também trabalham 

em um contexto de novos modelos de Juízes, 

como Juiz Tenente, que utiliza a sua 

jurisdição para, de alguma forma, atender a 

interesses do Estado a que está vinculado em 

território de ouros Estados, e o Juiz 
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Embaixador, em que dentro do contexto da 

mundialização e do conflito entre duas ou 

mais culturas jurídica, como o Common Law 

e o Civil Law, faz a mediação exercendo 

considerável influencia cultural “inspirando, 

por conseguinte, profundamente os direitos 

estrangeiros” (p. 53) 

Independente do modelo de juiz em 

que se amolda o julgador, fato é que a 

atividade mental de decidir será produto do 

contexto em que o Estado e a sociedade estão 

inseridos, e da forma como o Estado regula as 

suas relações com o seu povo. 

 

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA 

OPERAÇÃO LAVA-JATO E 

JURISDIÇÃO 

 

 A Operação Lava-Jato foi responsável 

por grandes conquistas e retrocessos ao 

mesmo tempo. Essa afirmação ocorre no 

campo jurídico. 

Se por um lado, o Processo penal 

sempre foi pensado como instrumento de 

aplicação da lei penal para as camadas mais 

pobres e vulneráveis da sociedade, por outro 

lado, a Lava-Jato consegui, pelo menos 

aparentemente, chegar à classe rica e política 

que sempre esteve blindada da lei penal. 

Dizemos aparentemente porque, 

dentro da nossa concepção teórico-

epistemológica, não podemos compreender 

como conquistas, avanços ou vitórias 

condenações que desrespeitaram a regra do 

jogo, a Constituição da República e colocam 

em xeque a própria Democracia. 

Muitas cabeças rolaram para que, hoje, 

tenhamos um direito processual penal 

acusatório, humanitário e democrático. São 

valores que devemos lutar pela sua existência 

a qualquer custo, até mesmo porque ninguém 

está além do alcance da lei e mesmo inocentes 

podem ser acuado e serem absolvidos 

somente com uma sentença transitada em 

julgado. 

Como a condenação do ex-presidente 

Lula foi o caso mais polêmico, passaremos a 

tecer alguns breves comentários sobre esse 

caso. 

Os pontos mais polêmicos que 

podemos destacar e que tem relação com a 

discussão sobre Estado e Jurisdição começam 

com um fato bastante incomum e que, em 

outros casos, geraria nulidade do processo e 

responsabilidade do Magistrado. Nos 

reportamos às gravações entre o ex-presidente 

Lula coma, então Presidenta Dilma. 

No dia 16 de março de 2016 o país foi 

tomado por manchetes de quase todos os 

canais de comunicação sobre a divulgação de 

uma conversa entre a então Presidenta Dilma 

e o ex-presidente Lula. Essa conversa foi 

originada de uma interceptação telefônica 

realizada pela Polícia Federal e autorizada 

pelo Juiz Sérgio Moro. O sigilo foi afastado 

por decisão proferida pelo magistrado às 

16h19 daquele dia, nos autos da ação penal nº 

5006205-98.2016.4.04.7000/PR. 
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O Ministro Teori Zavaski, falecido em 

2016, considerou que a decisão de Sérgio 

Moro de retirar o sigilo foi inconstitucional. e 

determinou que todas as investigações 

envolvendo o ex-presidente fossem enviadas 

ao STF. O Min. Teoria entendeu que como 

juízo de primeiro grau, a 13ª Vara Federal de 

Curitiba não podia ter autorizado a 

interceptação telefônica de pessoas como foro 

privilegiado (no caso, a Presidenta Dilma). 

Outrossim, considerou que a decisão de retirar 

o sigilo violou o art. 5º, XII, da Constituição 

da República, além de contrariar a Lei das 

Interceptações Telefônicas (Lei 9.296/96), 

principalmente em seus arts. 8º e 9º, que veda, 

respectivamente, a divulgação de qualquer 

conversa interceptada e determina a 

inutilização de gravações que não interessam 

às investigações. 

O Juiz Sérgio Moro defendeu 

publicamente que agiu assim porque as 

pessoas tinham o direito de saber a respeito 

do conteúdo daquele diálogo. O Magistrado 

reconheceu que a gravação ocorreu fora do 

período em que ele tinha determinado à 

Policia Federal. Em 16 de Março de 2016, às 

11h12min.,Sérgio Moro determinou a 

interrupção da interceptação telefônica. 

Porém, novo diálogo foi colhido pela Polícia 

Federal às 13h32min., do mesmo dia e 

juntado aos autos do processo. Essa nova 

interceptação que continha o diálogo entre 

Lula e Dilma. 

É importante destacar que o ex-

presidente Lula tomaria posse como Ministro 

da Casa Civil naquele mesmo dia, mas após a 

divulgação do “grampo”, vários Mandados de 

Segurança foram impetrados junto ao STF 

para impedir a posse. Decisão do Min. Gilmar 

mendes nos MS’s 34.070, do Partido Popular 

Socialista, e 34.071, do Partido da Social 

Democracia Brasileira concedeu as 

respectivas seguranças para impedir a posse 

do ex-presidente. 

Outro ponto bastante relevante na 

discussão sobre Estado e Jurisdição no 

contexto da Operação Lava-Jato foi o fato de 

a 13ª Vara Federal de Curitiba se tornar 

preventa para o julgamento de crimes 

cometidos fora do território paranaense. 

A justificativa para que o Juiz Sérgio 

Moro fosse competente para julgar todos os 

réus da Lava-Jato é um fenômeno processual 

conhecido como conexão entre as infrações 

penais investigadas. 

Inicialmente, dentro do que se prevê 

no direito processual penal, a Justiça Federal 

é competente para julgar crimes cometido em 

detrimento de bens ou serviços da União, suas 

autarquias ou empresas públicas (pessoas 

jurídicas de direito público interno), ex vi art. 

109 da Constituição da República. 

O problema é que na sentença de 218 

páginas, a condenação do ex-presidente Lula 

teve congruência com a denuncia feita pelo 

Ministério Público Federal. Na Denuncia do 

Parquet Federal, nenhuma das imputações 
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feitas ao ex-presidente encontra guarida nas 

hipóteses de competência da Justiça Federal. 

Entretanto, dos itens 153 usque 169 da 

referida sentença, o Juiz enfrentas as questões 

de incompetência ratione materiae, alegando 

conexão entre as infrações penais cometidas 

pelo ex-presidente e crimes investigado pela 

Operação Lava-Jato. 

A competência tem ligação umbilical 

com a Jurisdição, pois para que um juiz possa 

exercer o “juris dicere” do Estado, deverá ser 

um juiz competente. O Prof. Aury Lopes 

Jr.(2014), ensina que “A competência é um 

conjunto de regras que asseguram a eficácia 

da garantia da jurisdição e, especialmente, do 

juiz natural. Delimitando a jurisdição, 

condiciona seu exercício.” Em outras 

palavras, um juiz somente pode proferir uma 

decisão se for competente em razão da 

matéria, em razão da pessoa acusada e em 

razão do lugar em que o crime foi cometido. 

O problema é que no processo em que 

se condenou o ex-presidente Lula, o crime de 

lavagem de dinheiro, que em regra ocorrem 

em pecúnia, foi caracterizado pela aquisição 

de um imóvel (o famigerado Triplex), na 

cidade de Guarujá, no litoral paulista. Esse 

imóvel estava em nome da empreiteira OAS. 

Mas não se vislumbrou no processo nenhuma 

relação entre a aquisição do imóvel do 

Guarujá com alguma lesão a um bem jurídico 

protegido pelo Direito Penal e de interesse da 

União ou de suas autarquias ou empresa 

públicas.  

Inclusive não guarda nenhuma relação 

com a Petrobrás, já que se trata de uma 

Sociedade de Economia Mista, pessoa 

jurídica de direito privado, portanto. 

Desta forma, a competência para 

julgar o ex-presidente Lula seria da Justiça 

Comum do Estado de São Paulo, e não da 

Justiça Federal do Estado do Paraná que 

estava investigando o crime de lavagem de 

dinheiro ocorrido em Londrina. 
 
Conforme mostra João Victor Esteves 
Meirelles (2017, p.193),  
Em breve leitura do relatório da ação 
penal nº. 504722977.2014.404.7000 – 
mencionada pela autoridade judicial 
como sendo a apuração de lavagem 
consumada em Londrina – nota-se que, 
em verdade, os recursos utilizados na 
referida lavagem de dinheiro tinham por 
origem vantagem ilícita recebida pelo 
ex-Deputado Federal José Janene 
relacionada aos fatos da ação penal nº. 
470 do Supremo Tribunal Federal. 

 

No processo restou comprovado que 

o famigerado Triplex é de propriedade da 

Empreiteira OAS. e não restou comprovada a 

posse direta ou indireta do imóvel pelo ex-

presidente Lula. Salvo melhor juízo, visitas ao 

imóvel, reservas para futura aquisição, e 

manifestação verbal do legitimo proprietário 

sobre a intenção de transferir o bem não 

transferem a propriedade imobiliária, que 

carece de um título. O Direito Civil regula tal 

matéria nos arts. 1.245 usque 1.247, em que a 

aquisição inter vivos ocorre com o registro do 

titulo translativo no Registro de Imóveis. Não 

nos parece que o Direito Penal e o Direito 

Processual Penal devam se ocupar de 
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aquisição de propriedade originária ou 

derivada. 

Sem esquecer de outras bizarrices 

jurídicas, nos reportamos à ultima polêmica 

reportada pela mídia brasileira e internacional 

que foi em 08 de Julho de 2018, com a 

concessão de um Habeas Corpus pelo Des. 

Federal Rogério Favreto, concedendo a 

liberdade ao ex-presidente para que 

aguardasse o trânsito final da decisão do seu 

processo em liberdade. 

Após ter ciência da decisão do Des. 

Federal Favreto, o juiz titular da 13ª Vara 

Federal, em plenas férias, despachou pela 

manutenção da prisão do ex-presidente, 

afirmando que seu superior na escala da 

jurisdição não tinha competência para proferir 

a decisão. Segundo a decisão de Moro: 
 

O Desembargador Federal plantonista, 

com todo o respeito, é autoridade 

absolutamente incompetente para 

sobrepor-se à decisão do Colegiado da 

8ª Turma do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região e ainda do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal. 

Se o julgador ou a autoridade policial 

cumprir a decisão da autoridade 

absolutamente incompetente, estará, 

concomitantemente, descumprindo a 

ordem de prisão exarada pelo 

competente Colegiado da 8ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

(AÇÃO PENAL Nº 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR) 

 

Esse impasse jurídico foi parar no 

Conselho Nacional de Justiça, que recebeu 

seis representações contra o Des. Federal 

Rogério Favreto e duas contra o Juiz Federal 

Sérgio Moro. 

O ex-presidente Lula ainda aguarda 

decisão em Recursos Especial e 

Extraordinário (STJ e STF) preso em razão da 

Súmula 122 do TRF4, que torna automática a 

prisão após decisão de segunda instancia, 

mesmo pendente de Recurso Especial e/ou 

Recurso Extraordinário e do recente 

entendimento do STF no HC 126.292, em 17 

de Fevereiro de 2016, que caminhou neste 

mesmo sentido. 

 

CONCLUSÃO  

 

Independente de qual teórico se 

pretende utilizar para pensar o Estado, no 

contexto da modernidade, este ente 

indubitavelmente tem que garantir alguns 

interesses da sociedade. Os interesses mudam, 

a necessidade de garanti-los também muda. 

Ao longo do desenvolvimento da 

sociedade e dos estados modernos, a função 

estatal monopoliza a jurisdição e o Estado se 

mostra como grande solucionador dos 

conflitos sociais. 

A lei é utilizada como o grande 

limitador dos abusos do Estado, tornando-se 

um instrumento de garantia dos direitos do 

povo, função dada à lei diferentemente de 
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como era utilizada para a manutenção do 

poder dos reis, durante o Estado Absolutista. 

A submissão do Estado Moderno à 

lei tem exatamente essa finalidade, inverter a 

lógica da proteção dos interesses, que agora 

são os direitos do povo. 

Mas esses direitos mudam. Os 

interesses mudam e se tornam mais 

complexos, de acordo com a complexidade 

das próprias relações sociais, complexidade 

do Estado, e na relação entre este com a 

sociedade. 

Ora direitos individuais ou civis 

foram os objetos da proteção estatal, ora 

direitos sociais, mas nem sempre o Estado 

como um todo foi capaz ou foi buscado para 

proteção desses direitos. 

Tanto que o Poder Judiciário acabou 

se tornando a esfera de legitimação em que os 

conflitos sociais passaram a ser solucionados. 

O problema é que com a evolução e 

consequente complexidade, da sociedade, do 

Estado e dos direitos, a velha concepção 

jurisdição não mais se mostra adequada para 

que a função jurisdicional seja exercida de 

forma a efetivar e garantir os direitos das 

pessoas. 

Ainda mais quando o Estado atua na 

resolução dos conflitos penais. 

Afinal, os direitos individuais são 

elevados ao status de fundamentais 

(juntamente com outros direitos), quando 

positivados na Constituição do Estado 

Moderno, constituição essa que é a grande 

característica do Estado submisso à Lei. 

A Liberdade é um desses direitos e 

deve ser respeita pelo Estado em todas as suas 

instancias de poder. 

Assim, é o direito que está em jogo 

quando há necessidade de o estado exercer a 

jurisdição penal, ou seja, a liberdade enquanto 

direito fundamental é tão importante que 

somente poder ser restringida ou tolhida 

quando comprovada a necessidade de tolhê-la. 

O problema é que tolher a liberdade 

de uma pessoa ocorre por meio de uma 

decisão judicial, decisão esta que é exarada 

por uma pessoa que representa o Estado, no 

caso o Juiz. Diz-se problema porque a decisão 

de restringir a liberdade de outrem não 

consegue ser puramente racional, como 

produto das interações do cérebro. O juiz é 

uma pessoa, que carrega sua bagagem de 

vida, suas emoções e sentimentos, e estas 

paixões fazem parte do processo decisório. 

Ou seja, para tolher a liberdade de alguém, a 

decisão do juiz também vai ser produto das 

paixões do magistrado. 

Talvez o grande problema seja a 

forma como o magistrado, o juiz se vê dentro 

do Estado e fora dele. 

Afinal, como Ost e Garapon 

apontaram, é possível relacionar cada modelo 

de juiz com um modelo de Estado moderno e 

de direito, mas não necessariamente cada tipo 

de juiz vai estar no seu modelo de Estado. 
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Hoje há a necessidade de o Juiz 

também ser um garantidor dos direitos e 

garantias fundamentais, afinal de contas, isso 

também é finalidade do Estado, é interesse 

público, é bem comum. 

O Juiz Hermes se mostra mais 

preparado para os problemas do estado e da 

sociedade contemporânea e é esta noção, do 

tempo, do juiz em seu tempo, da função do 

Estado e dos direitos que estão em jogo nos 

conflitos contemporâneos é que fará com que, 

de fato, a direitos e garantias constitucionais 

sejam formalmente e materialmente 

garantidos, afinal, pode-se aplicar apenas o 

que diz friamente a Lei, e chamar isso de 

direito e será direito, mas a pergunta é se, ao 

menos com relação à jurisdição penal, esse é 

o direito que precisa ter, essa é a prestação 

jurisdicional adequada ou o modelo de juiz 

necessário para o Estado contemporâneo. 

E essa lógica é aplicada ao caso da 

Operação Lava-Jato. A atuação do Magistrado 

de primeiro grau se encaixa em um dos 

modelos de juízes alhures mencionados, mas 

o problema está no tipo de estado que temos. 

No Brasil nós elegemos a 

Constituição da República como Lex Matter 

do nosso Ordenamento Jurídico e os direitos e 

garantias fundamentais da pessoa humana que 

está em solo brasileiro estão, em sua grande 

maioria, dispostos no bojo da Constituição da 

República, ou em Normas Supralegais, como 

é o pacto de San José da Costa Rica. 

A Constituição, as Normas 

Supralegais e as normas infraconstitucionais 

que estão de acordo com a Constituição da 

república vinculam a atuação do Magistrado, 

até mesmo porque este é um servidor público 

estatutário, que agem em nome do Estado. 

Logo, se o Estado deve respeitar os 

direitos fundamentais dentro do Processo 

Penal, os seus agentes também devem esse 

respeito. A afronta dos direitos fundamentais, 

por um Magistrado configura a afronta pelo 

próprio Estado. 

Essa questão pode ser corrigida pelo 

Duplo Grau de Jurisdição e até mesmo pelas 

instancias internacionais, como a ONU e a 

OEA. 

No caso do ex-presidente Lula, a 

Defesa acionou a ONU, que poderá condenar 

o Brasil pela violação dos direitos 

fundamentais aplicados ao processo penal e o 

nosso Estado poderá ganhar o status de 

Estado Violador dos Direitos Humanos. 

O caso da Operação Lava-jato é 

apenas um caso emblemático, talvez épico do 

ponto de vista do combate à corrupção, mas 

muito e muitos Magistrados atuam contra a 

proteção Constitucional, Convencional e 

infraconstitucional nas várias Comarcas, 

Varas e Seções judiciárias do país. 

São vários Lulas que tem seus 

direitos fundamentais tolhidos ou limitados no 

processo penal, apesar de tais direitos serem 

cláusulas pétreas. 
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Mas a questão é, diante dos 

diferentes modelos de estado e de Juízes, 

como é possível coexistir um Estado 

Democrático com Juízes Júpiter ou Hércules? 

Tempos Sombrios... 
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