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CONSTITUCIONALISMO, TRIBUTAÇÃO 
E POLÍTICAS PÚBLICAS: O VÍNCULO 
FRATERNAL ENTRE OS SERES HUMANOS E A 
SOLIDARIEDADE COMO POLÍTICA FISCAL

Charlise P. Colet Gimenez1

Renan Ruschel Nunes2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente capítulo aborda a possibilidade do princípio da 

solidariedade social fundamentar políticas públicas se utilizando das 
diretrizes sociais da tributação, ou melhor, as políticas fiscais e tribu-
tárias favorecedoras de desenvolvimento e inclusão social na busca do 
bem comum, potencializando práticas de reconhecimento do “outro”. 
Assim, se buscará demonstrar a tributação como indutora de uma 
prospectiva cultura fiscal de alteridade para uma nova concepção de 
cidadania, responsavelmente solidária, utilizando-se da função fiscal (ar-
recadatório/obtenção de receitas ao bem comum) e extrafiscal (controle 
e incentivo em favor do bem comum, destinado aos Poderes Legislativo 
e Executivo) dos tributos e do reconhecimento de sua importância para 
realização dos direitos fundamentais de cunho prestacional.

Exsurge, então, a problemática, se o Estado pode se valer da 

1 Doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Professora dos Cursos 
de Graduação e Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões – URI, campus Santo Ângelo/RS. Coordenadora do Curso de Graduação 
em Direito da URI, campus Santo Ângelo/RS. Líder do Grupo de Pesquisa “Conflito, Direitos 
Humanos e Cidadania” cadastrado no CNPQ. E-mail: charliseg@santoangelo.uri.br

2 Mestrando em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Mis-
sões – URI/Campus de Santo Ângelo/RS. Advogado. Membro do Grupo “Conflito, Direitos 
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função dos tributos como instrumento de política pública, bem como 
se indaga em que medida a solidariedade social se expressa como funda-
mento de política fiscal. A solução parte de três hipóteses: o fundamento 
da solidariedade como terceira geração dos direitos fundamentais vincu-
lado com a potencialização de práticas do reconhecimento do “outro”; 
a confluência da solidariedade entre direitos e deveres no âmbito da 
tributação na busca do bem comum; as diretrizes da solidariedade social 
como políticas fiscais e tributárias de desenvolvimento e inclusão social 
como forma de indução de uma nova cultura fiscal brasileira.

2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOLIDARIEDA-
DE SOCIAL E TRIBUTAÇÃO: A RELAÇÃO FRATERNA EN-
TRE OS SERES HUMANOS

A solidariedade social pode ser caracterizada como uma cate-
goria que se qualifica como valor ou como princípio.3 Na opinião de 
Paces-Barba, a solidariedade social é um valor que se diferencia de 
outros valores constitucionais que fundamentam diretamente direitos, 
pois a solidariedade fundamenta indiretamente direitos, isto é, o faz 
por intermédio dos deveres (PACES-BARBA, 1995, p.280).

A ideia de solidariedade é um conceito fundamental da mo-
dernidade, mais especificamente de finais do século XIX e princípios 
do século passado, nas primeiras Constituições sociais como direito 
destinado a desenvolver políticas sociais, mas também constituindo 
sua afirmação jurídica constitucionalmente, estabelecendo não apenas 
um valor como também um princípio fundamental.

Antes integra uma dimensão mais forte, a “solidariedade dos mo-
dernos”, a solidariedade como um princípio jurídico e político 
cuja realização passa quer pela comunidade estadual, seja enquanto 
comunidade política, seja enquanto comunidade social, quer pela 
sociedade civil ou comunidade cívica (NABAIS, 2004, p. 113).

3 Para o autor Reale, conceitua valores em um aspecto histórico-cultural, pois para o autor: 
“Os valores não são uma realidade ideal que o homem contempla como se fosse um modelo 
definitivo, ou que só possa realizar de maneira indireta, como quem faz uma cópia. Os valores 
são, ao contrário, algo que o homem realiza em sua própria experiência e que vai assumindo 
expressões diversas e exemplares, através do tempo” (REALE, 2002, p. 208).

Para Torres, após indagar-se sobre a solidariedade como um 
princípio estruturante do ordenamento brasileiro, assevera como “[...] 
sendo um valor jurídico que aparece ao lado da liberdade, da justiça e 
da igualdade, projeta-se, como princípio, para o campo constitucional, 
em íntimo relacionamento com os princípios vinculados à liberdade, 
à justiça, e a segurança” (2005, p. 199). Nessa ótica, a solidariedade 
social se expressa na Constituição como um valor ético-moral, que sob 
o viés da norma jurídica se expressa como um princípio fundamental 
entrelaçando e harmonizando o vínculo entre direitos e deveres como 
fundamento das políticas de cidadania.4

A solidariedade dos modernos, advinda da terceira geração dos 
direitos fundamentais, busca através da solidariedade vertical uma 
efetivação dos direitos humanos de segunda geração, ou seja, os di-
reitos sociais consagrados constitucionalmente no Estado Social. Essa 
concepção de solidariedade se estabelece em uma relação do Estado 
versus cidadão e cidadão versus Estado, assim, há um vínculo dentro 
das relações de poder características das instituições estaduais.

Nesse sentido, a solidariedade vertical ou paterna, designa 
uma solidariedade pelos direitos, portanto, relaciona-se com a evo-
lução estatal, estabelecendo um vínculo inicial de solidariedade no 
momento em que a pobreza deixou de ser um problema individual, 
fazendo com que se converta num problema social a ponto de mudar 
o paradigma do Estado ao exigir sua intervenção política. Por isso, o 
vínculo de solidariedade do Estado busca a construção de um Estado 
Social, a qual exige uma estruturação que “não pode deixar de ga-
rantir a cada um dos membros da sus comunidade um adequado 
nível de realização dos direitos à saúde, à educação, à habitação, à 
segurança social, etc.” (NABAIS, 2005, p. 115).

4 Dworkin estabelece uma distinção entre princípios e políticas, conforme expõe “Denomino 
‘política` aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral em 
algum aspecto econômico, político e social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam 
negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mu-
danças adversas). Denomino ‘princípio` um padrão que deve ser observado, não porque vá 
promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas 
porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade.” 
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36).
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Ademais, o indivíduo solidário ao Estado, destinatário da es-
truturação do bem comum, bem como reconhecendo “o outro” de 
forma fraterna, deve cumprir com seu dever fundamental de pagar 
impostos como um sentimento de pertença em uma comunidade, 
a partir do reconhecimento de sua importância para realização dos 
direitos fundamentais de cunho prestacional.

Destaca-se, ainda, no campo da solidariedade pelos direitos, 
vinculada a quarta geração dos direitos fundamentais, conforme 
expõe Nabais,

[...] a responsabilidade que a cada um cabe pela sorte e destino dos 
demais membros da comunidade ocorre sobretudo pela realização, 
de um lado, pelos direitos da já mencionada quarta geração cons-
tituída, num certo entendimento, tanto pelos direitos ecológicos 
em que sobressaem certos direitos coletivos, como pelos direitos 
de solidariedade intergeracional ou diacrônica que são basicamente 
deveres (2005, p. 114).

Com efeito, compreende-se a solidariedade vertical como um 
vetor ao desenvolvimento social, estabelecendo institutos jurídicos de 
políticas concretas, pragmáticas, cuja solidariedade intergeracional se 
apresenta como um caminho na consecução da tríade da Revolução 
Francesa, denominado por Juarez Freitas, na concretização de um 
“Estado Socioambiental e Democrático de Direito”.

Em suma, este denominado Estado, por vocação e essência, por 
meio de políticas mediatas, tornar um Estado com desenvolvimen-
to sustentável. Afirma-se, assim, que a própria constituição do poder 
estatal está alicerçada na ideia de solidariedade como vetor da sustenta-
bilidade estabelecendo diretrizes ao princípio constitucional, em que:

[...] determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do 
Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimen-
to material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 
ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de 
assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no 
presente e no futuro, o direito ao bem-estar (FREITAS, 2012, p. 41).

A partir dessa reflexão, afirma que “temos que pensar a médio 

e longo prazo e desenvolver estratégias que se estendam por essas 
escalas temporais. Existe a obrigação de considerarmos de que modo 
às políticas atuais tenderão afetar a vida dos que ainda não nasceram” 
(FREITAS, 2012, p. 43). Enfim, através da solidariedade intergera-
cional e suas dimensões ética e jurídica-politica, demonstra-se uma 
perspectiva de sustentabilidade multidimensional como vetor estru-
tural da ordenação texto constitucional (2012, p. 55).

Compreende-se, dessa forma, com a solidariedade vertical, uma 
humanização como vínculo do Estado ao cidadão e vice-versa, como 
regras do agir-moral impositivo do Estado e do cidadão ao Estado. 
Neste passo, apresenta-se a solidariedade horizontal também deno-
minada de solidariedade “fraternal”.

A solidariedade horizontal, efetivamente, é a concepção moder-
na de solidariedade vinculada pelos “deveres” fundamentais. Assim, 
como na solidariedade vertical, a horizontal possui sua relação com a 
positivação da terceira geração dos direitos fundamentais humanos, 
e nesta perspectiva a solidariedade pelos deveres não pergunta o que 
o Estado fez pelo cidadão, nem o que o cidadão fez pelo Estado, mas 
o que estes podem fazer para o Estado como um todo.

Infere-se, nessa ótica, que a solidariedade horizontal ou fraterna é 
a solidariedade pelos deveres, a qual estabelece dois lados de uma relação:

[...] em que de um lado estão os deveres fundamentais ou constitucio-
nais que o Estado, enquanto seu destinatário direto, não pode deixar 
de concretizar legislativamente e, de outro lado, os deveres de solida-
riedade que cabem à comunidade social ou sociedade civil, entendida 
esta, em contraposição à sociedade estadual ou política, como a esfera 
de relações entre os indivíduos, entre os grupos e entre as classes sociais 
que se desenvolvem fora da esfera das relações de poder características 
das instituições estaduais (NABAIS, 2005, p. 115).

A partir dessa reflexão, afirma-se que os deveres do Estado de 
solidariedade estão intimamente ligados com o processo político, na 
busca de um melhor nível de estadualidade social a ser alcançada entre 
direitos sociais, econômicos e políticos. Por enquanto, esses direitos 
não exibem a eficácia própria dos direitos fundamentais e, em via de 
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regra, não são garantidos na via judicial sem prévia lei formal, assim 
dependendo de um processo político.5

Entretanto, a concretização da solidariedade social passa pela 
necessidade de criar seus valores esquecidos ou até nunca vistos na 
cultura fiscal brasileira, diante de um longo processo de colonização, 
na qual a concepção de pagar impostos, sempre teve um viés de ar-
bitrariedade e confiscatório. Assim, o desafio da solidariedade social 
como política fiscal é estabelecer novos contornos jurídicos, políticos, 
porém desvinculados de ideologias e da permanente tensão entre o 
modelo capitalista e o projeto moderno social, estabelecendo diretrizes 
de um dever de cidadão na contribuição do bem comum.

Nesse contexto, os deveres fundamentais são os “deveres ju-
rídicos do homem e do cidadão que, por determinarem a posição 
fundamental do indivíduo, têm especial significado para a comu-
nidade e podem ser exigidos”. Como valores e bens objetivos são a 
expressão da soberania baseada na dignidade humana, sem o exces-
sivo individualismo liberal, naturais da ideia de Estado de Direito 
(NABAIS, 2009, p. 64).

Compreende-se, com base em Nabais, a importância dos de-
veres fundamentais – termo utilizado pelo autor como sinônimo dos 
custos lato sensu dos direitos – demonstrando-o como a face oculta 
dos direitos fundamentais, isto é, a responsabilidade comunitária 
que os indivíduos assumem ao integrar uma comunidade organizada 
no Estado Moderno (NABAIS, 2007). Logo, referem-se à satisfação 
do ser humano enquanto elemento da sociedade, à mobilização do 
cidadão pelo bem comum.

A solidariedade do cidadão pelos deveres de buscar o bem 
comum, isto é, a efetivação dos direitos sociais passa por uma nova 
esfera social desvinculada com o Estado através da união das classes, 

5 Dessa perspectiva, ressalta Nabais que a origem do surgimento do segmento cidadão solidá-
rio expondo que: “[...] é sobretudo uma expressão de um fracasso que é resultado tanto dos 
limites naturais que a escassez de meios coloca à realização estadual dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, como do seu retrocesso atual que o abrandamento do desenvolvimento 
econômico, de um lado, e o egoísmo pós-moderno, de outro, vieram suportar” (2005, p. 116).

grupos, indivíduos solidários que se encontram na esfera privada. 
Dessa forma, a solidariedade horizontal ou fraterna estabelece uma 
esfera social, ou seja, um espaço privado com interesse solidário ao 
público, os quais se manifestam por duas vias:

1) uma, concretizada na atuação espontânea dos indivíduos e grupos 
sociais, que nunca deixaram de atuar socialmente mesmo quanto 
o Estado social, apoiado no seu crescimento constante, chegou a 
julgar-se capaz de realizar todos os anseios dos seus cidadãos e subs-
tituir por inteiro a sociedade civil; 2) outra, expressa na solicitação 
e empenhamento do próprio Estado que, reconhecendo a sua in-
capacidade, mesmo quando atingiu a forma superlativa do Estado 
social, isto é, o Estado de bem-estar, se voltou para a sociedade civil 
(NABAIS, 2005, p. 116).

Nesta perspectiva, através do voluntarismo social, mobiliza-se 
um vínculo fraternal dos indivíduos na busca de concretizar os direitos 
sociais e humanísticos, os quais o Estado se encontra incapacitado de 
estabelecer. Pois, em face das exclusões sócias do mundo moderno, re-
querem não somente prestações pecuniárias ou em espécie do Estado, 
mas humanidade, conforme expõe:

[...] mais do que prestações pecuniárias ou mesmo em espécie do 
Estado ou outras instituições, o contato e o calor humanos que 
promovam a recuperação do sentido útil da vida, reconduzindo os 
excluídos ao seio da família, ao mundo do trabalho, ou ao exercício 
duma atividade útil inclusivamente em sede de voluntariado social 
(NABAIS, 2005, p. 117).

Percebe-se, portanto, um novo paradigma social, uma eman-
cipação de cidadania que se vincula com a solidariedade social, 
estabelecendo uma geração solidária da cidadania, a qual “implica 
o empenhamento simultaneamente estadual e social de permanente 
inclusão de todos os membros na respectiva comunidade de modo 
a todos partilharem um mesmo denominador comum, um mesmo 
‘chão comum’ [...]” (2005, p. 125).

Enfim, a participação social no tocante à solidariedade ho-
rizontal abre espaço público e privado para que o próprio Estado 
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questione se políticas públicas estão realmente assegurando e fa-
vorecendo a todos os membros da comunidade ou se está apenas 
servindo para a criação de clientelismos ou manutenção do pater-
nalismo, traçando uma conscientização de cidadania e construção 
prospectiva de uma nova cultura fiscal.

3. O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL COMO 
FUNDAMENTO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DE INCLU-
SÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O Estado, enquanto garantidor e promotor de direitos, deve se 
valer de políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social. Nesse 
sentido, o ente público necessita de receita, a qual é obtida pela tribu-
tação, também chamada de política fiscal ou arrecadatória. Esta serve 
para o Estado sustentar sua estruturação de serviços públicos, manter 
o seu aparato, que envolve os três poderes – Legislativo, Judiciário e 
Executivo – bem como promover políticas públicas (NABAIS, 2007).

Ademais, entende-se que no aspecto do Estado promover po-
líticas públicas sociais e econômicas como política tributária, a qual 
deve visar uma justiça fiscal, norteando a distribuição de recursos, 
buscando desenvolvimento econômico, promovendo o pleno em-
prego, atendendo às finalidades sociais, combatendo a inflação, etc 
(MARTINS, 2006).

A política fiscal é o espelho social, compreendendo não so-
mente as estruturas econômicas e políticas da atuação estatal, como 
também refletem as metas, fins, valores, atitudes e condutas da pró-
pria sociedade, assim refletindo da estrutura social o poder de uma 
comunidade politicamente organizada (LOBO; LOUSA, 2006, p. 
200-202). Logo, as políticas fiscais estabelecem diretrizes pré-deter-
minadas constitucionalmente tanto pela solidariedade pela fiscalidade 
como pela extrafiscalidade.6 Sem entrar em aspectos da seara tributária 

6 Renato Lopes Becho, por sua vez, asseverou que a teoria dos valores aplicada ao direito tribu-
tário se situa no plano axiológico, isto é, indagar como os operadores do direito tributário se 
comportam, ressaltando que “[...] uma verificação eminentemente ética pode buscar indagar 

propriamente dita, como a questão da competência para os benefí-
cios fiscais, isenção, prazo para entrada em vigor da lei, etc., se ficará 
atrelado ao aspecto da solidariedade pela fiscalidade e extrafiscalidade 
como indutora de políticas públicas de desenvolvimento e inclusão 
social, estimulando vínculos de cidadania e potencializando práticas 
do reconhecimento do “outro”, contribuindo com uma nova cultura 
fiscal na busca do bem comum.

Assim, a solidariedade pela extrafiscalidade7 não encontra como 
objetivo direto a obtenção de receitas, mas sim mecanismo de con-
trole e incentivo destinado aos Poderes Públicos, especialmente sob 
Poder Legislativo e o Poder Executivo, através de benefícios fiscais, 
como a faculdade de alterar, dentro de um limite legal, alíquotas, base 
de cálculo, conceder isenções para pessoas jurídicas para estimular o 
mercado em favor do Estado Social.

De outro lado, é de salientar que a extrafiscalidade se expande por 
dois grandes domínios, cada um deles traduzindo uma técnica de 
intervenção ou de conformação social por via fiscal: a dos impostos 
extrafiscais, orientados pela a dissuasão ou evitação de determinados 
comportamentos (em que são de integrar os chamados agravamentos 
extrafiscais de impostos fiscais), e a dos benefícios fiscais dirigidos ao 
fenômeno, incentivo ou estímulo de determinados comportamentos 
(NABAIS, 2004, p. 630).

Assim, funcionam como forma indutora, quando estimulam ou 
reprimem comportamentos na economia através de incentivos ou de 

quais ações são boas e quais são más nessa seara, oferecendo instrumentos para que as pes-
soas que operam com o tributo reflitam sobre suas atitudes. Estudos nesses termos podem ser 
úteis como ferramenta para que os políticos tomem decisões sérias no campo da tributação. 
(BECHO, Renato Lopes. Filosofia do direito tributário, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 282). 
Outrossim, o autor após demonstrar a importância da vertente das pesquisas na aplicação da 
solidariedade à tributação, ressalta que: “O novo no direito tributário brasileiro nos parece ser 
a identificação de outro valor: a solidariedade. Como dado axiológico ou como reconheci-
mento principiológico (jurídico), a solidariedade social, insculpida na Constituição Federal de 
1988 (art. 3, I) como um dos objetivos a ser alcançado pela República Federativa do Brasil, 
começa a penetrar no terreno fiscal. [...] a respeito do princípio da solidariedade social na 
tributação, aponta para a identificação de um novo terreno a unir os domínios axiológicos e o 
subsistema jurídico-tributário”. (2009, p. 326-327).

7 Caracteriza-se a extrafiscalidade dos impostos como: “[...] sendo a forma empregada pelo 
Estado, exclusivamente via tributação, para atingir fins não meramente arrecadatórios, mas 
preponderantemente ordinatórios, quer para incentivar determinados comportamentos, quer 
para desestimulá-los (impostos proibitivos), afastando-se eventuais efeitos confiscatórios”. 
(FURLAN, 1998, p. 133)
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tributação mais elevada para, dentre outros exemplos, alíquotas altas 
de IPI para reprimir o tabagismo, o alcoolismo ou para incentivar, di-
minuindo alíquotas para contratação de deficientes físicos ou mesmo 
isenção de ISS ou IPI na compra de carros.

Destaca-se, a solidariedade pelo viés da extrafiscalidade, pois es-
tabelece uma conexão direta com o princípio da dignidade humana, 
pois somente é possível afirmar que haja uma vida minimamente digna 
quando restar assegurada uma plataforma básica de direitos sociais 
(BUFFON, 2007, p. 123). Apresentam-se, dessa forma, como normas 
orientadas pela justiça social, que encontram abrigo através da cidada-
nia, na medida em que consolidam políticas públicas de inclusão social.

Nesse panorama, as políticas fiscais através das imunidades des-
tinadas às pessoas jurídicas de assistência social e demais benefícios 
fiscais estendidos pela função extrafiscal dos impostos, seja a inter-
pretação ampliativa do princípio da solidariedade social pelo poder 
judiciário, em razão da exoneração destas pessoas jurídicas, já que 
cultivam e fomentam uma política de custeio do Estado social. 8

Dessa forma, a solidariedade social pela fiscalidade se manifesta 
como densificador de cidadania, especialmente através da cidadania 
responsavelmente solidária, a qual se manifesta pela solidariedade 
na forma inversa (ausência de capacidade contributiva), na medida 
em que o instrumento imunizante das pessoas jurídicas, refletem em 
vínculos solidários de obtenção de receitas, especialmente entidades 
de assistência social e educacional. Nesse contexto, a redação do dis-
positivo da alínea “c”, do inciso VI do artigo 150 da Constituição 
Federal de 1988 estabelecendo que sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, a vedação da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios instituir impostos sobre patrimô-
nio, renda e serviços sobre quatro pessoas jurídicas, quais sejam: os 

8 Acrescenta-se, nesse sentido, que a imunidade, sob a égide da CF/88, recebeu regulamentação 
específica em diversas leis ordinárias, a saber: Lei nº 9.532/97 (regulamentando a imunidade 
do art. 150, VI, “c”, referente aos impostos); Leis nº 8.212/91, nº 9.732/98 e nº 12.101/09 
(regulamentando a imunidade do art. 195, § 7º, referente às contribuições), cujo exato sentido 
vem sendo delineado pelo Supremo Tribunal Federal.

partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos 
trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 9

Dessa forma, o legislador constituinte insere aos beneficiários, 
requisitos de legitimação constantes no artigo 14 do Código Tribu-
tário Nacional (CTN), tais como proibição de remessa de valores ao 
exterior, manutenção da escrituração contábil em dia e proibição da 
distribuição do lucro com os mantenedores da instituição. 10 Partin-
do-se dessas premissas, importante para o presente objeto de estudo 
é a desoneração da última pessoa jurídica, isto é, a imunidade das 
entidades de assistência social. Estas são entidades estruturadas como 
entes paraestatais, em que prestam atividades de interesse público, por 
iniciativa privada e sem objetivo de lucro.

Ocorre, dessa forma, a relativização do dever fundamental 
de pagar impostos, na qual encontra justificativa pela solidariedade 
social, pois estas instituições de assistência social auxiliam o Estado 
(art. 204, II, CF) 11 na densificação dos direitos humanos inalienáveis 
e na assistência dos direitos sociais (art. 6, CF) 12, estabelecendo um 
espaço público-privado, um espaço social como lócus de cidadania 

9 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI – instituir impostos sobre: [...] c) 
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lu-
crativos, atendidos os requisitos da lei;”.

10 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos 
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de 
seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001); 
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1º Na falta de cumprimento do disposto 
neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do 
benefício. § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusiva-
mente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata 
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

11 Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos 
do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: [...] II – participação da população, por meio de organiza-
ções representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis

12 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o trans-
porte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015)
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participativa. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade 939 (DJ 18.03.1994), a qual reconheceu que a imunidade 
tributária (artigo 150, VI, c, parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º) 
como instrumento para salvaguardar a solidariedade social.

Outrossim, no Recurso Extraordinário 325.822 (DJ 
14.05.2004, p. 271), o Ministro Sepúlveda afirmou que as atividades 
privadas de assistência social devem ser estimuladas, pois atuam em 
área em que o Estado brasileiro mostra-se deficiente. Notadamente, 
não se trata de uma desvinculação do Estado como executor de po-
líticas públicas, justamente porque o caráter interventor do Estado 
possui uma capacidade de solidariedade social muito ampla e com 
perspectivas para o futuro.

Assim, já existindo instrumentos jurídicos suficientes no or-
denamento pátrio, destaca-se a importância da relação ética-moral 
fiscal para estabelecer uma nova visão da esfera social brasileira, como 
sustenta Resta: “insistir sobre essas outras visões dos ‘códigos frater-
nos’ não é indulgência no sentido de uma ingenuidade destinada a 
sucumbir na luta ímpar contra o realismo: é somente uma tentativa 
de valorizar possibilidades diferentes” (2004, p. 15).

Enfim, não é mais suficiente uma análise apenas da estrutura 
do ordenamento jurídico, com a concepção de que o “Direito” é 
um mero instrumento de controle social, ou seja, de manutenção da 
ordem vigente. Ao contrário, procurou-se consignar que o Direito é 
instrumento também de direção social, ou seja, o Direito voltado ao 
desenvolvimento como promotor de mudanças sociais que ajudem o 
Estado a atingir o bem comum. 13

13 Isso se impõe, porque, como constata RESTA: [...] se há um espaço para apostar em favor 
da humanidade, esse deve ser buscado exatamente nela, colocada em questão a teologia da 
humanidade: apenas através do horizonte de uma humanidade reenviada e restituída a si mes-
ma, sugere Koselleck, é possível nela investir. Começando, com efeito, a partir da principal 
diferença que vive paradoxalmente à sua sombra e que Freud havia demonstrado: aquela do 
amigo-inimigo. ‘Quem faz da paz um conceito superior em relação a amigo-inimigo deve, 
igualmente, partir da premissa de que a paz requer ao menos dois sujeitos que estejam em 
condições de concluí-la e que a querem. Não que não queiramos a paz. É que cada um quer a 
sua. Até quando os grupos humanos ativos se excluírem e se delimitarem, existirão conceitos 
antitéticos e técnicos de negociação’. (2004, p. 51).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo, não se buscou identificar a normatividade 

em matéria tributária, mas apresentar a tributação enquanto política 
pública, sob o viés da solidariedade como fundamento da terceira 
geração dos direitos fundamentais, apresentando suas diretrizes como 
políticas fiscais e demonstrando a possibilidade do Estado incentivar 
a cidadania e potencializar a prática do reconhecimento do “outro” 
numa sociedade fraterna.

Como solução desta limitação, analisou-se a tributação e a 
solidariedade social, a partir da Constituição Federal de 1988, con-
ceituando solidariedade social como valor e princípio e sua relação 
com a tributação, conscientizando novos contornos de cidadania 
vinculados no reconhecimento do dever fundamental de pagar im-
postos. Essa conscientização, parte-se da afirmação de que todos os 
direitos geram despesas, esquecendo-se ideologias, humanizando a 
relação jurídica tributária, assim potencializando práticas do reco-
nhecimento do “outro”, para o fim de comunicação ética-moral com 
a sociedade ao compromisso com o seu dever constitucional: o pa-
gamento de imposto. Por conseguinte, se tratou de alguns aspectos 
sobre as políticas fiscais vinculadas à solidariedade social prospecti-
vas de modulação da cultura fiscal para um futuro ao bem comum, 
demonstrando a tributação com outro mote, além da política ar-
recadatória, de renúncia de receitas para a promoção de políticas 
públicas de inclusão social, o que perpassa por uma nova esfera social 
desvinculada com o Estado através da união das classes, grupos, 
indivíduos solidários que se encontram na esfera privada.

Assim, o papel do “Direito” é estabelecer vínculos de desenvolvi-
mento social adequado à realidade cultural brasileira e que acompanhe 
a complexidade social brasileira e mundial. Assim, resta claro que a 
sociedade/Estado façam parte do capitalismo e da necessidade de po-
líticas neoliberais, porém dentro do espaço público-privado brasileiro, 
pode-se fazer a diferença se estabelecidos vínculos sociais fraternos.
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A SOCIALIDADE COMO PRESSUPOSTO PARA 
EFETIVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE: O PAPEL 
DE UMA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 
PLURAL
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Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A concepção de Solidariedade, durante o período compreendido 

pela Modernidade, remete à ideia de Fraternidade, um dos lemas da 
Revolução Francesa. A sociedade ocidental, durante esse período, parece 
não ter apresentado avanços nas relações sociais que pudessem expressar 
uma efetivação desse princípio que rege a Constituição Brasileira. A 
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Solidariedade, ressalta-se, também está presente na Constituição como 
um dos objetivos fundamentais a ser construído pelo Estado.

A Modernidade parece não mais sustentar suas certezas, ceden-
do, gradativamente, lugar as possibilidade que a Pós-Modernidade 
oferta. Neste novo período de incertezas, de dúvidas, de insegurança, 
a busca por uma compressão menos deôntica da realidade que se 
apresenta na vivência por todos, a cada dia, demonstra um postura 
responsável e humanizada, que se preocupa em realçar a teatralidade 
do mundo. Somente a partir de um olhar orientado por uma Razão 
Sensível é que a Solidariedade pode depor suas raízes e manifestar-se 
como possibilidade à construção de uma Sociedade pautada na Justiça.

O Problema de Pesquisa deste trabalho pode ser expresso pela 
seguinte indagação: Como, a partir da Socialidade, pode-se elaborar 
uma Hermenêutica que efetive a Solidariedade como princípio jurídico 
Constitucional? A hipótese para essa pergunta reside na constatação de 
que o viver diário e banal da Socialidade constitui-se em uma sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição. A partir do viver-com-o-Outro 
a vida diária, o exercício de uma conduta pautada na Solidariedade 
instaura novas utopias capazes de transformar a realidade no desejável.

Como Objetivo Geral, procura-se apresentar a Socialidade em 
Maffesoli como ambiente propício para o desenvolvimento de uma 
Hermenêutica Constitucional que efetive o princípio jurídico da So-
lidariedade. Para alcançar esse objetivo, conta-se com os seguintes 
Objetivos Específicos: a) demostrar como a Socialidade apresenta-se 
na vida de todos os dias e qual sua importância para a compressão da 
realidade; b) destacar a finalidade de uma Hermenêutica Constitucio-
nal na interpretação normativa a partir do contexto da Socialidade; 
c) assinalar como a Solidariedade, enquanto princípio constitucional, 
dever operar como ferramenta de justiça social.

Para o desenvolvimento deste trabalho, conta-se com o método 
de pesquisa Indutivo. A viabilização do método ocorre por meio das 
seguintes técnicas de pesquisa, pesquisa Bibliográfica e Documental3, 

3 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.”. 

Categoria4 e Conceito Operacional5.

2. A SOCIALIDADE COMO CONTRIBUTO AO DIREITO 
CONSTITUCIONAL

Os estudos acerca da dimensão social do Homem já possuem um 
longo trajeto pela História. A Sociologia e a Antropologia têm como 
escopo de seus estudos o comportamento humano, principalmente 
quando inserido em uma realidade social. Sob igual argumento, o Di-
reito tem se preocupado em compreender dimensões do social, tendo 
por objetivo a regulação daquelas atitudes humanas que podem trazer 
danos a outrem, que interessam ao coletivo, que interessam ao Estado, 
ou outras situações em que é demandado ao Direito a compreensão para 
fins de conceder uma resposta a uma problemática social.

Em todas as esferas citadas, observa-se uma característica em 
comum: a dimensão social é elencada como objeto de estudo somente 
na esfera e nas condições em que há um interesse nas relações huma-
nas. Em outras palavras, somente elege-se como objeto de estudo a 
dimensão social que possuir relevância para o Direito, para a Socio-
logia, para a Antropologia, ou para qualquer outra Ciência.

Veja-se, por exemplo, que o conceito6 de Sociologia7 é enten-
dido como “Ciência que estuda os aspectos sociais da vida humana. 
Seu principal campo está no estudo da organização e evolução da 
sociedade, mediante a aplicação de métodos científicos ao exame da 
realidade social. É a ciência dos fenômenos sociais.” (BASE, 2007, p. 

(PASOLD, 2011, p. 207).
4 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia.”. (PA-

SOLD, 2011, p. 25). Grifos originais da obra em estudo.
5 “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de 

que tal definição seja aceita para os efeitos da ideia proposta.”. (PASOLD, 2011, p. 205).
6 Ressalta-se que o objetivo deste estudo não é propor uma conceituação dessas ciências – So-

ciologia e Antropologia. Além disso, por conta das questões que notoriamente envolvem a 
conceituação das Ciências, os conceitos apresentados não possuem o objetivo de exaurir as 
possibilidades, mas apenas apresentar noções gerais das Ciências em estudo, a fim de locali-
zar o(a) leitor(a) nos campos de estudos em voga.

7 Para Reale, “Em linhas gerais, porém, pode-se dizer que a Sociologia tem por fim o estudo do 
fato social na sua estrutura e funcionalidade, para saber, em suma, como os grupos humanos 
se organizam e se desenvolvem, em função dos múltiplos fatores que atuam sobre as formas 
de convivência.” (REALE, 2002, p. 28).
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3114). De modo semelhante, a Antropologia pode ser dividida em 
dois ramos, quais sejam, Antropologia Cultural e Antropologia Física. 
A primeira “[...] visa o estudo das criações do espírito humano que 
resultam da interação social”, enquanto a segunda “[...] propõe-se ao 
estudo da espécie humana, suas origens, evolução e diferenciação em 
tipos raciais.” (BASE, 2007, p. 333-334).

No que concerne ao Direito, Reale tece suas considerações con-
siderando que “A Ciência do Direito é sempre ciência de um Direito 
positivo, isto é, positivado no espaço e no tempo, como experiência 
efetiva, passada ou atual. Assim é que o Direito dos gregos antigos 
pode ser objeto de ciência, tanto como o da Grécia de nossos dias. Não 
há, em suma, Ciência do Direito em abstrato, isto é, sem referência 
direta a um campo de experiência social” (REALE, 2002, p. 27). 
Nesse caso, o pensamento de Reale corrobora a ótica de que a Ciência 
do Direito, unicamente, irá estabelecer relação com a dimensão obje-
tiva do social, ou seja, as esferas de convivência social que detenham 
um papel de importância ao público/coletivo (dimensão objetiva).

Esse modo de observação da convivência humana despreza um 
conjunto de características, atitudes, ações e dimensões da vida em 
sociedade. A Modernidade foi responsável pela objetivação humana, 
desprezando os traços subjetivos e intersubjetivos que marcam o 
Homem e que são, por natureza, irrenunciáveis. Essa premissa é ob-
servada nas ciências ora citadas, bem como na quase totalidade das 
formas de estudos sociais. Como consequência para o Direito, por 
exemplo, têm-se que esse torna-se mouco às demandas sociais, visto 
que é incapaz de compreender a dimensão de subjetividade, responsá-
vel por manter viva a convivência social quando ausentes os interesses 
econômicos, familiares, estatais, ou outros.

Diante dessas questões, a leitura de Michel Maffesoli parece 
merecer ênfase. A obra desse sociólogo destina-se a abordar uma 
análise fenomenológica da sociedade contemporânea. Esse modo 
de observação8, por si, já demonstra uma diferenciação das análises 

8 Nas palavras do autor, “Talvez seja preciso deixar que o eu e, naturalmente, o eu crítico, se dis-

atuais. Ao invés de observar a sociedade sob a égide do dever-ser, 
Maffesoli propõe-se analisar a sociedade que é. O olhar para a so-
ciedade é pautado no dado, no presente, naquilo que a sociedade é 
atualmente (LEMOS, 1997, p. 16).

O termo Socialidade é utilizado como substituição ao termo 
Sociabilidade. Essa palavra incute a ideia de um viver em relaciona-
mento com os demais. Refere-se aquilo é capaz de ser sociável, ou seja, 
relacionável. A Socialidade em Maffesoli, por outro lado, adentra em 
uma perspectiva daquilo que compõem a própria sociedade desde sua 
fonte mais primitiva (LEMOS, 1997, p. 16).

No pós-moderno, o emocional não pode mais ter sua força 
negada. O jogo de paixões – o afetual – opera como o cimento da 
vida, responsável por constituir relações humanas, que se expressam 
pelas atrações, pelas repulsas, pelo ódio, pela amizade, caracterizando 
uma teatralidade. A teatralidade não é uma e singular, desenvolven-
do-se no social, no político, no econômico, e também no jurídico 
(MAFFESOLI, 2014, p. 44).

A Socialidade9 é composta por um conjunto de práticas sociais, 
dispersas pelo conjunto da obra maffesoliana. Dentre essas práticas 

solva, para melhor ouvir a sutil música nascente, para melhor dar conta da profunda mudança 
que se opera sob nossos olhos. Em suma, pôr em ação um espírito contemplativo que saiba 
perceber a inegável criação social que caracteriza este fim de século. E isso levando a sério 
um mundo imaginal do qual se está apenas começando a entrever os contornos. Com efeito, é 
por intermédio das imagens que o microcosmo humano está correspondendo ao macrocosmo 
natural. Pode-se crer que assim será possível realizar uma nova harmonia que encontra seu 
fundamento na vida e, para além das diversas fragmentações, na potência do todo. É a isso que 
se pode chamar “raciovitalismo”.” (MAFESSOLI, 1998, p. 113).

9 “Não há dúvida de que é fácil falar, a qualquer pretexto, de revolução copernicana. Contudo, a 
socialidade nascente apela para uma postura intelectual que saiba romper com a visão unívoca 
de um mundo que pode ser dominado com ajuda da razão. Aqui também, a vida social nos incita 
a ter mais prudência: nossas sociedades policiadas são aquelas onde o irracionalismo se afirma 
com força crescente. Acaso não será por se ter pretendido coibir aquilo que, por diversos nomes, 
foi denominado “parte maldita”, “instante obscuro”, coisas de que a natureza humana também 
está impregnada? Como observava Carl Gustav Jung, “o racionalismo mantém com a superstição 
uma relação de complementaridade. Que a sombra aumenta proporcionalmente com a luz é uma 
regra psicológica, assim, quanto mais a consciência se mostrar racionalista, mais o universo qui-
mérico do inconsciente ganhará em vitalidade. Pode-se interpretar de diversas maneiras tal obser-
vação, pode-se concordar quanto ao diagnóstico e lamentar as situações empíricas para as quais 
o mesmo remete; ainda assim, a atualidade nos dá inúmeros exemplos nesse sentido. Portanto, 
em vez de continuar pensando segundo um racionalismo puro e duro, em vez de ceder às sereias 
do irracionalismo, talvez seja melhor pôr em prática uma “deontologia” que saiba reconhecer em 
cada situação a ambivalência que a compõe: a sombra e a luz entremeadas, assim como o corpo 
e o espírito, interpenetram-se numa organicidade fecunda” (MAFFESOLI, 1998, p. 19).
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sociais, que passam a revestir-se com um status de categorias, elenca-se: 
o tribalismo, o hedonismo, o presenteísmo, o vitalismo e o formismo. 
Essas práticas compõem o substrato da sociedade. Nessa linha de pen-
samento decorre, então, o mais importante: a Socialidade apresenta-se 
cotidianamente pelas ações banais, motivadas por sentimentos, pai-
xões, desejos, erotismo, violência, tudo presente no imaginário social, 
sem uma racionalização da vida e do mundo. Trata-se da vida apre-
sentando-se como ela de fato é, por sua própria natureza (LEMOS, 
1997, p. 16). Nas palavras do próprio autor,

É no presenteísmo anódino que se encontram as capacidades de resis-
tência a todas as obrigações sociais. É a razão pela qual, se quisermos 
apreender as formas e as consequências dessa affectio societatis que 
caracteriza a pós-modernidade, é preciso voltar à suas raízes profun-
das. Minha ideia obsessiva é que no detalhe da vida corrente que se 
encontra o segredo de uma tal duração. (MAFFESOLI, 2014, p. 35. 
Grifos originais da obra estudada).

Para Aquino (2016, p. 64), a Pós-Modernidade passa a com-
preender o Direito diante da Socialidade, ou seja, das ações anódinas 
cotidianas, motivo pelo qual estabelece duas questões que devem 
ser revistas quanto ao conceito do próprio Direito, para: “a) esse fe-
nômeno não se reduzir tão somente à Norma Jurídica; b) quando 
mencionar a produção da Lei, essa deverá ser a tradução dos anseios 
sociais vividos pelas pessoas no seu cotidiano”.

O anódino, o frívolo, a dimensão banal, não é levada em con-
sideração pelas instituições sociais. É necessário reconhecer que a 
origem das mudanças, das transformações de paradigmas, ocorre no 
terreno da vida de todos os dias. As novas maneiras de pensar, a pos-
sibilidade dos novos horizontes cresce a partir da potência societal 
(MAFFESOLI, 2014, p. 34).

Destaca-se, desse modo, a importância da obra de Maffesoli, 
principalmente no que tange à Socialidade, como forma de possibilitar 
ao Direito uma compreensão mais fidedigna e real da dimensão social. 
Ao analisar e descrever a realidade que é e que cotidianamente surge 
pelo “estar-com”, proporciona-se ao Direito uma outra perspectiva 

que auxiliam na elaboração normativa estatal e, principalmente, na 
sua interpretação. A partir da compreensão da Socialidade, permite-se 
ao intérprete uma nova maneira de ver a realidade social, de forma a 
entender vida como realmente é.

3. A FUNÇÃO DE UMA HERMENÊUTICA CONSTITU-
CIONAL (PLURAL)

A vivência permanente da Socialidade denota uma virada lin-
guística existencial por meio do estar-junto-com-o-Outro-no-Mundo. 
Não é possível que neste século XXI, repleto, ainda, de desigualda-
des, fome e miséria se prevaleça, ou melhor, se sobreponha do “Eu” 
diante do “Tu”. Sem essa conexão mediada pela nossa humanidade 
compartilhada, é impossível que o Direito, no seu sentido normativo, 
estabeleça condições para efetivar os seus objetivos de assegurar ce-
nários pacíficos ao desenvolvimento e proteção de todas as vidas. Por 
esse motivo, a Constituição se torna ponto de partida obrigatório para 
se verificar que não se trata, por um lado, da vontade do legislador, e, 
por outro, dos decionismos solipsistas oriundos do Poder Judiciários. É 
necessário buscar uma hermenêutica autenticamente plural.

O primeiro passo a fim de promover essa finalidade reside em 
dois momentos: a) reconhecer a força normativa da Constituição; 
b) compreender a sua pluralidade e complexidade sem que essa con-
dição ocorra pela simples literalidade da lei. Ao se conjugar ambas 
possibilidades, abre-se outros horizontes para que hajam diferentes 
mudança com o intuito de impedir o Estado em dizimar os seres 
humanos, bem como de ser esse registro de uma conquista histó-
rica fundada na Dignidade Humana em infinita metamorfose que 
somente ocorre no momento presente10.

O primeiro ponto de partida tem como função didática reme-
morar o porquê da necessidade de a Constituição ter o qualitativo 

10 “[...] quanto mais o conteúdo de uma Constituição lograr corresponder à natureza singular do 
presente, tanto mais seguro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa”. (HESSE, 
1991, p. 20)
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“jurídico”. Nesse caso, é preciso meditar acerca das palavras de Hesse 
(1991, p. 24): “[...] A Constituição Jurídica não configura apenas a 
expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela 
ordena e conforma a realidade política e social”. Existe um sentido 
de impulsionar no tempo não apenas a exigibilidade dos direitos 
ali prescritos, mas de se desenvolver possibilidade dignas de uma 
convivência sadia. Essa é a tarefa das Constituições nos países, de se 
conjugar as demandas da realidade com a exigibilidade daquilo que 
se torna indispensável à vida digna.

Essa tarefa de compreender o tempo e o espaços das manifes-
tações humanas (e não humanas) não é algo simples. Deve-se, como 
ressalta Hesse (1991, p. 24), lembrar que: a) toda Constituição está con-
dicionada às realidades sócio, políticas e culturais de um determinado 
Estado-nação. Por esse motivo, antes de se identificar a Constituição 
tão somente pelo seu significado jurídico, normativo, é necessário vi-
sualizar sua outra face, qual seja, a Social. Nesse contexto, e a partir da 
Socialidade, a Constituição é o modo, o estilo de vida ético de deter-
minada uma comunidade; b) ao se tornar obrigatório determinados 
comportamentos, tem-se a necessidade de sua face jurídica como força 
ativa para impulsionar as dimensões sociais, econômicas, políticas, tec-
nológicas, científicas, entre outras. Essa condição pode ser observada, 
por exemplo, pelas Políticas Públicas, pelos Programas Sociais, entre 
outros instrumentos que favorecem o desenvolvimento da vida social.

É a partir desse diálogo complementar entre Constituição (ser) e 
Constituição Jurídica (dever-ser) que se observa e se prescreve os limites 
e possibilidades entre o desejável evidenciado pela vida de todos os 
dias e o exigido e executável pela Constituição no seu sentido normati-
vo. Quando essas situações não convergem esforços em prol das vidas 
ou quando se ignora qualquer das duas situações, tem-se, segundo 
Hesse (1991, p. 25) “[...] a conversão dos problemas constitucionais, 
enquanto questões jurídicas [...], em questões de poder [...]”.

Por esse motivo, cabe a indagação: Quem é o interprete da 
Constituição? Quem se torna responsável pelo desvelamento desses 

dois cenários expostos? A reposta, nesse caso, não pode igualmente 
subtrair a realidade pela prescrição normativa e vice-versa. Atribuir 
essa função apenas a um dos Poderes do Estado, como é o caso do 
Supremo Tribunal Federal, parece desmerecer a opinião pública sobre 
aquilo que se manifesta como necessário para esse espaço desenvolver 
critérios éticos de organização social a fim de se preservar a paz numa 
perspectiva microcósmica. Sob semelhante critério, as paixões vindas 
da Sociedade nem sempre são as melhores alternativas de desenhar a 
arquitetura temporal e espacial de ambas Constituições.

A necessidade de se elaborar uma tessitura constitucional na-
cional tem como fundamento não somente a realidade em si, mas, 
ainda, a dimensão axiológica na qual une as pessoas para se ter uma 
vida prazerosa, agradável. O permanente contato entre as pessoas 
nessa galeria subterrânea chamada cotidiano demanda novos valores 
os quais refletem as suas necessidades – biopsíquicas, fisiológicas, 
espirituais, sociais, estéticos – no decorrer do tempo. Nenhuma 
dessas Constituições pode desprezar o atributo “valor” como ex-
pressão objetiva de nossa humanidade compartilhada. A partir desses 
argumentos, Cunha (2005, p. 332) destaca:

O direito é, pois, realidade valiosa objetivada na cultura que deve 
conferir sentido ético às relações sociais através de sua normativi-
dade coercível. Uma hermenêutica que reduzisse o direito mero 
procedimento técnico de regulação e não reconhecesse nele aspectos 
valorativos mas apenas força institucional seria manifestação brutal 
de um ‘não-direito’. Pode-se falar, então, de fundamentos axiológicos 
da hermenêutica jurídica, devendo estes fornecer os conteúdos éticos 
necessários à inteligibilidade da ordem jurídica em sua concreção 
através da atividade interpretativa voltada para aplicação do direito.

A Hermenêutica Constitucional, nesse caso, não se manifes-
ta apenas pelos poderes institucionais do Estado. A incumbência de 
“enfrentar o não-enfrentável”, de compreender o estranho na sua com-
plexidade, mesmo que registrado na Constituição Jurídica. Os tempos 
de transição histórica causam significativos mal-estares porque: a) não 
se sabe quais são os efeitos ou mesmo sequer o que é uma crise, própria 
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desses momentos de se colocar em dúvida as verdades universais; b) de 
sem ter evidências seguras, demonstráveis, capazes de aplacar nossas 
angústias e temores, prevalecerá nossos medos, nossos pré-juízos11 como 
forma de compreensão12 do texto constitucional, especialmente no seu 
sentido normativo. Nesse caso, Gadamer (1997, p. 356/357) ressalta:

[...] O que é que caracteriza a arbitrariedade das opiniões prévias 
inadequadas senão o fato de que no processo de sua execução acabam 
sendo aniquiladas? A compreensão só alcança sua verdadeira possi-
bilidade quando as opiniões prévias com as quais inicia não forem 
arbitrárias. Por isso, faz sentido que o intérprete não se dirija dire-
tamente aos textos a partir da opinião prévia que lhe é própria, mas 
examine expressamente essas opiniões quanto à sua legitimação, ou 
seja, quanto à sua origem e validez. [...] Diante de qualquer texto, 
nossa tarefa é não introduzir, direta e acriticamente, nossos próprios 
hábitos extraídos da linguagem [...].

A partir dessas leituras, e junto ao pensamento de Häberle 
(2002, p. 13), é possível afirmar: todos que vivem sob o comando de uma 
Constituição, especialmente no seu sentido normativo, participa no seu aper-
feiçoamento, na sua amplitude de acessos, na defesa de suas garantias, em 
outras palavras, todos são intérpretes constitucionais. Não existe qualquer 
modo de metamorfose histórica sem que haja pessoas que transformem, 
que alterem a realidade. As demandas de uma sociedade aberta e plural 
exige, igualmente, uma Hermenêutica Constitucional Plural.

O contato com o novo, com o estranho, pelas vias da Socialida-
de favorece a identificação de nossa humanidade compartilhada e de 
como os significados culturais e normativos devem ser interpretados, 
principalmente sob a orientação de horizontes éticos, estéticos, sociais, 

11 “[...] para interpretar a Constituição [...], é necessário, primeiro, tornar transparente a pró-
pria situação hermenêutica a fim de que o estranho ou diferente do texto possa fazer-se 
valer antes de tudo, isto é, sem que nossos pré-juízos não esclarecidos exerçam aí sua des-
percebida dominação e assim escondam o especifico do texto”. (STRECK, 2007, p. 305)

12 Segundo Maman (2003, p. 99), “[...] A compreensão se dá quando alguém sai de si mesmo em 
seu julgamento e se desloca para o plano concreto onde atua o outro; não há aqui um saber 
em geral, mas algo concreto e momentâneo. O homem que julga também deve desejar o justo, 
deve estar em uma relação amistosa, a mesma que permite o bom conselho do amigo, que não 
está numa situação externa, mas consiste em afeto com o outro (afeto em sentido aristotélico), 
onde o cuidado se revela como situação afetiva. Importante para o direito, sempre partindo 
dos gregos, é que podemos dizer superada a dicotomia teoria-prática”.

fraternos, justos, igualitários, livres que se manifestam de diferentes 
modos, com diferentes vozes em diferentes tempos e espaços. Por esse 
motivo, Häberle (2002, p. 15) insiste: “Todo aquele que vive no con-
texto regulado por uma norma e que vive este contexto é, indireta ou, 
até mesmo diretamente, um intérprete desta norma. O destinatário 
da norma é participante ativo, muito mais ativo que se pode supor 
tradicionalmente, do processo hermenêutico”.

Essa sociedade aberta dos intérpretes, para usar a expressão desse 
autor, representa, ainda, a materialização das utopias em detrimen-
to às ideologias. Todo contexto sócio-histórico se desenvolve com 
criatividade a partir das utopias, especialmente aquelas concretas. 
A persistência utópica de novos horizontes ao convívio humano fo-
menta, também, esperanças de mundo mais justo e menos desigual. 
É a partir desse sentido – vivido, entendido e desvelado hermeneu-
ticamente – que a conjugação de objetivos entre a Constituição e a 
Constituição Jurídica seja expressão desse estar-junto-com-o-Outro-
no-Mundo, como, por exemplo, é o caso da Solidariedade.

4. TEORIA CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE
A importância da Solidariedade, especialmente compreendida 

como objetivo do Estado Social, não advém tão somente de uma postu-
ra de caridade entre as pessoas. Essa é uma conceituação errônea quanto 
à sua dimensão ética e jurídica. Sob igual critério, não se pode confundir 
Solidariedade com Fraternidade. Não existe Solidariedade sem Fraterni-
dade, pois essa é o espírito fundador que se manifesta de modo universal 
em todas as nações. A atitude solidária representa a dimensão real do 
convívio fraterno e altera os significados de aperfeiçoamento social13.

Por esse motivo, é improvável que se estabeleça, na vida da 
Sociedade, o cumprimento do princípio constitucional da Solidarie-
dade sem que haja, pelo menos, o reconhecimento do Outro na sua 

13 “Na verdade, a solidariedade compreendida0 como princípio na amenizará os riscos de per-
manecer limitada à ideia de uma comunidade autorreferencial. Como também não será a pas-
sagem da Fraternidade à solidariedade que colocará a Sociedade no lugar da comunidade 
autorreferencial. É justamente o contrário: a Fraternidade é que dará condição para se pensar 
a Sociedade”. (SILVA; BRANDÃO, 2015, P. 109)
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mais absoluta diferença. Deve-se, necessariamente, frisar esse ponto: 
as manifestações sociais de solidariedade somente ocorrem devido à 
alteridade. A ausência desse pressuposto indispensável ao conviver 
não permite que hajam ações de solidariedade e responsabilidade, seja 
entre cidadãos, por força coercitível da Norma Jurídica, seja entre os 
seres humanos de diferentes regiões e culturas da Terra.

Pensar a Solidariedade, a partir da Fraternidade, significa ad-
mitir o estranho como referência ao desenvolvimento hermenêutico 
constitucional plural que se manifesta nos significados de convivialida-
de na vida de todos os dias, bem como na exigibilidade dessa postura 
a partir de nossa humanidade compartilhada. A leitura de Peces-Barba 
Martínez (2004, p. 178/179) deixa claro esses fundamentos:

El punto de partida de la solidaridad es el reconocimiento de la realidad 
del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino suscepti-
bles de resolución con intervención de los poderes públicos y de los demás. 
[...] la solidariedad contribuye a la creación de cauces de comunicacion en 
la sociedad, que permiten un diálogo entre personas que se respetan y se re-
conecem, y que contribuen en ese esquema compartido a poner en común, 
a discutir y a formar criterios morales que superan la pura individualidad. 
La solidariedad refuerza así la idea de que un proyecto moral debe poder 
ser elevado a ley general, puesto que es construído comunitariamente.

A Solidariedade não é apenas um valor moral, o qual serve 
de orientação a fim de permitir o desenvolvimento desse tecer-junto 
os vínculos mais humanos entre as pessoas. Essa é a premissa ele-
mentar do convívio que justifica a Constituição da Sociedade. No 
seu sentido jurídico, a Solidariedade denota, também uma função 
estrutural: de intervir na sociedade contra as principais formas de 
desigualdade humana gerada pela concentração exagerada de capital 
– entendido no seu sentido mercantil. A Solidariedade, determinada 
constitucionalmente como princípio, serve como forma qualificada de 
resistência hermenêutica contra os discursos de neutralidade econômi-
ca, de acordo com o pensamento de Cabo Martín (2006, p. 82/83). 
Nessa linha de pensamento, o citado autor (2006, p. 106) esclarece:

A partir del principio de Solidariedad el Derecho constitucional es un 

derecho dinámico, transformador, beligerante y, por consiguiente, no 
puede agotarse en un derecho dúctil, funcional, ni puede reducirse a 
la pura operatividad de otros derechos [...]. Tal tendencia tiene cierta-
mente causas que la explican entre las que se encuentra de manera más 
o menos subyacente la construcción (conservadora) de que ante una 
sociedad sin alternativas el Derecho lo unico que debe hacer es gestio-
narla eficazmente. Desde este punto de vista, la administrativización del 
derecho constitucional no sólo es una despolitización o ‘desmoralización’ 
del mismo, sino, en realidade, su destrucción.

Ao se pensar sobre a Solidariedade, especialmente a social, perce-
be-se como o Estado, entendido por meio da justiça e função social14, se 
torna inoperante ao cumprimento dos objetivos republicanos sem que 
haja a participação ativa do Cidadão para se estabelecer, nessa sociedade 
aberta de intérpretes, qual o caminho que a Solidariedade estabelece para 
se efetivar os nossos direitos e deveres15 fundamentais. É a Socialidade16, 
como se observou no início deste texto, que sinaliza, desde o fundo das 
aparências humanas, a efetivação da Solidariedade social como viés que 
promete a concretização de uma vida digna e fraterna, constituída pelo 
compromisso de paz entre Estado e a Sociedade.

14 “Quanto à JUSTIÇA SOCIAL, ao aceitar o esquema teórico proposto, é preciso incorporá-la 
como atitude e, coerentemente, exercê-la em comportamentos. Assim, quando se solicita JUS-
TIÇA SOCIAL, não se pode realizar o apelo ingênua ou maliciosamente – como se o seu des-
tinatário único fosse o Estado, ou um outro, como o Governo. O verdadeiro destinatário dos 
apelos à JUSTIÇA SOCIAL é o seu Agente: – o todo social, ou seja, a Sociedade. A JUSTIÇA 
SOCIAL somente apresentará condições de realização eficiente, eficaz e efetiva se a Sociedade, 
no seu conjunto, estiver disposta ao preciso e precioso mister de contribuir para que cada pessoa 
receba o que lhe é devido pela sua condição humana. E, da parte do Estado, caso ele exerça uma 
efetiva, contínua e legítima Função Social. Neste contexto, destaco três pontos estratégicos: 1º 
– a noção de JUSTIÇA SOCIAL não pode ser presa a esquemas fixados a priori e com rigidez 
indiscutível; 2º – a conduta do Estado não pode ser paternalista para com os necessitados e 
protetora ou conivente para com os privilegiados; 3º – a responsabilidade pela consecução da 
JUSTIÇA SOCIAL na sua condição de destinação da FUNÇÃO SOCIAL, deve ser partilhada 
por todos os componentes da Sociedade”. (PASOLD, 2013, p. 55).

15 “A abordagem dos direitos e deveres fundamentais como ligados através da Solidariedade Social 
tem o condão de demonstrar que a redução de ambos institutos desvinculados, típica de uma 
concepção individualista apregoada pelo liberalismo, é incapaz de servir como modelo para 
busca de alternativas aos graves problemas sociais econômicos que afligem o mundo, neste iní-
cio de século. Ademais, a compreensão de que os deveres fundamentais, embora não reduzidos 
a questões de natureza financeira, representam a outra face dos direitos fundamentais, permite 
fortalecer os laços de solidariedade, protegendo a individualidade da pessoa E favorecendo a 
realização do bem comum o seio da coletividade”. (SEVEGNANI, 2014, p. 191/192)

16 “[...] O homem, de fato, reconhecendo que é um ser sensível, acede à humanidade, isto é, às 
relações com os outros. A virtude compreendida fora de toda doutrina ascética tem esse preço. 
Sabendo utilizar os sentidos, do máximo de suas potencialidades, acede-se a uma vida social 
que não é nem abstrata, nem desencarnada, mas que repousa, ao contrário, sobre a epifaniza-
ção, a valorização do que faz a natureza humana”. (MAFFESOLI, 2005, p. 85)
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Sem que haja essa dimensão moral da Solidariedade, entendida, 
ainda, como vetor de poder, não haverá sanção capaz de persuadir os 
seres humanos e entenderem a importância do Outro como o sentido 
existencial da Democracia. Por esse motivo, não se pode pensar, nesse 
caso, que a atitude cidadã se comprometa, a partir de sua dimensão ju-
rídica, a mitigar as desigualdades humanas. Não é a lei que conseguirá 
este feito, especialmente quando a maioria das angústias humanas – ao 
invés de serem pontos para uma reflexão acerca da nossa humanidade, 
de autocrítica individual e coletiva – podem ser sanadas – ou melhor, 
compensadas – por qualquer valor monetário imposto pela legislação.

Se a Solidariedade funciona como instrumento de intervenção 
social para se impedir a degradação da vida para qualquer pessoa, para 
se prevenir os efeitos desastrosos de planos econômicos que sacrificam 
os mais vulneráveis em detrimento da concentração de capital, especial-
mente aos especuladores financeiros do estrangeiro, cabe, nesse caso, à 
sociedade aberta de intérpretes da Constituição jurídica afirmar, em alto 
e bom som por meio de uma Hermenêutica Constitucional Plural, qual 
é o alcance, as possibilidades e os limites de interpretação e efetivação 
da Solidariedade social como princípio jurídico constitucional.

No entanto, sem que haja Socialidade, essa condição do estar-
junto-com-o-Outro-no-Mundo que se movimenta no ritmo da vida17, 
não haverá dever jurídico solidário capaz de instaurar novas utopias 
promovidas pelas esperanças18 humanas. Eis o devir permanente de 

17 “Já que a inconsistência da identidade individual vai de par com a inconstância das relações 
sociais, como testemunham os fenômenos da versatilidade política e ideológica, o que temos 
são anamneses de natureza primitiva. [...] É a luz desses atavismos que podemos entender 
os mecanismos de fusão, as adesões passionais e os diferentes fanatismos que, em todos os 
terrenos, voltam à atualidade. Para além das condenações habituais e um pouco cansativas, 
podemos ver aí a expressão de uma concepção mais lúcida da natureza humana, na qual os 
elementos mais diversos, às vezes mesmo os mais contraditórios, entram em sinergia. É a 
coincidentia oppositorum que, [...], pode ser detectada como um fio vermelho em toda abor-
dagem atenta ao aspecto empírico das coisas”. (MAFFESOLI, 2007, p. 97/98)

18 “1789 proporciona la sociedad abierta en el sentido de Popper como modelo de esperanza, 
del mismo modo que, con ésta (y frente al marxismo-leninismo) reconoce y emprende la 
Historia como abierta o incierta. En particular, resulta decisiva la imagem moderamente op-
timista del hombre (por ejemplo, en los fines educativos de las Constituciones de los Länder 
alemanes, pero también en la ejecución penal. Uma mirada a los programas de los partidos 
políticos alemanes resulta alentadora: si ya el socialdemócrata SPD en su programa de 
Godesberg de 1959 formuló como ‘valores fundamentales de socialismo libertad, justicia y 
solidariedade, el liberal FDP, en su Tesis de Friburgo de 1971, citó y postuló incluso direc-

quem vive sob o jugo e o jogo hermenêutico-linguístico de uma cul-
tura plural constitucional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunhão cotidiana e anódina de um complexo emaranhado 

de inter-relações humanas, pautadas pelas mais diversas dimensões 
intrínsecas à natureza humana, parecem ter sido desprezada pelas 
Ciência da Modernidade. O amor, a violência, o ódio, o afeto, a 
amizade, entre tantas outras categorias que projetam significados ao 
con-viver têm agora a oportunidade de serem observados por uma 
Razão Sensível, arquitetando uma Socialidade.

Na superação do Racionalismo Moderno, o ordenamento social 
tende a reconhecer o elo sentimental que mantém (des)unida a huma-
nidade. O viver comunitário, tribal, guarda um princípio de harmonia 
social, que necessita ser visitado, observado, demonstrando que a rea-
lidade funda-se antes mesmo de uma Norma ou de uma Constituição.

É na Socialidade que a sociedade aberta de intérpretes da Cons-
tituição alcança terreno para exercer os valores da Constituição. Essa 
adquire sentido no viver da Socialidade, de modo com que as vivências 
sociais compartilhadas, quando orientadas pelos valores Constitucio-
nais, possibilitam a construção de uma Justiça Social pelos próprios 
agentes sociais. Não é a Norma Jurídica, pura e abstrata, que desen-
volverá a Justiça Social, a Solidariedade, a alteridade, o reconhecimento 
do Outro como absolutamente Outro. Eis o potencial de um Herme-
nêutica Constitucional Plural. É nessa possibilidade de efetivação da 
Solidariedade que convém pensar.
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INSTITUIÇÕES TRANSNACIONAIS, DIREITO 
E ECONOMIA: A ATUAÇÃO DA TROIKA EM 
PORTUGAL

Gustavo Polis1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O problema central do trabalho que se apresenta é a ampla 

compreensão do fenômeno da globalização, ocasionando a criação 
de empresas e instituições transnacionais capazes de atuar e influir 
em espaços antes dominados exclusivamente pelo Estado Soberano, 
culminando com a disseminação de políticas de austeridade através do 
emprego da chamada Análise Econômica do Direito (AED). Através 
do método indutivo, baseado em pesquisas e análises bibliográficas 
tem-se como objetivo discorrer como se dá a confecção do direito 
em cenários globalizados perpassando pela influência exercida pelos 
diferentes atores da sociedade global no processo legislativo em escala 
mundial, em especial naquilo que diz respeito a difusão da ideia de 
austeridade por meio do uso da Análise Econômica do Direito.

O direito enquanto construção social aplicada, tem como con-
dição primeira a procura de instrumentos de limitação dos poderes. Já 
não é apenas um meio de ordenação social. Nessa linha de pensamen-
to, necessita guardar em seu bojo uma perspectiva de funcionalidade 
social. O surgimento de novas matrizes de poder exige um novo direi-
to de contenção dos excessos provindos das mudanças. Os processos 
globalizatórios criaram um mercado mundial, uma nova ordem supra 

1 Acadêmico do 8º nível do curso de Direito da Faculdade Meridional (IMED), bolsista de 
iniciação científica PROBIC/FAPERGS e membro do grupo de pesquisa “Transnacionalismo 
e Circulação de Modelos Jurídicos”. polis.g@outlook.com
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e transnacional que permite a livre circulação de capitais, mercadorias, 
bens e serviços. Criou-se espaço para o exercício de um poder hege-
mônico de natureza técnico, econômico e financeiro espraiado pelo 
mundo, a qual desencadeou uma drástica redução do Estado Nacional 
e institui instrumentos de uma global governance.

A partir da fragilidade dos tradicionais atores nacionais, espaços 
de debilidade passaram a serem ocupados por interesses transnacionais 
constituídos por novas instituições. Exemplo desse cenário é a atuação 
de organismos de caráter transnacional, como a Troika no âmbito da 
União Europeia, a qual é constituída pela união da Comissão Euro-
peia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, 
sendo responsável por confeccionar planos e estratégias em programas 
de assistência financeira na zona do euro.

Ao passo em que esse segmento de atores se desenvolveu, de 
igual sorte, concomitante ao empoderamento de tais organismos, a 
doutrina neoliberal se originou e ganhou envergadura. Nesse ínterim, 
para a reclassificação do Estado Social sob o viés da lógica dos custos 
e austeridade, a construção de um instrumento capaz de remover 
os obstáculos no caminho da maximização da riqueza ainda era ne-
cessária. Esse movimento foi chamado de Law and Economics, ou 
Análise Econômica do Direito. Influenciado pelo neoliberalismo, tal 
movimento nasce nos anos 1960, buscando a aplicação de conceitos 
econômicos na ciência jurídica, no intuito de inculcar uma raciona-
lidade econômica dentro da dogmática do Direito.

Com escopo de exemplificar o novo paradigma global, onde o 
Direito se modifica através do uso de critérios econômicos na ciên-
cia jurídica, fomentados por instituições de matriz transnacional, 
analisar-se-á, no artigo que se apresenta, um caso emblemático que 
permeiam a temática, qual seja: A realização da chamada Reforma 
Administrativa Portuguesa. Esta que, a seu turno, estabeleceu parâ-
metros de eficiência para a administração estatal, pautados por uma 
forte contenção de gastos por parte do Estado, trazida pela atuação da 
Troika em Portugal durante a crise financeira que se instalou naquele 

país a partir de 2010.

2. A TRANSNACIONALIDADE E OS NOVOS ATORES 
TRANSNACIONAIS

Durante toda a fase seguinte à chamada Paz de Westfalia, 
o Direito foi progressivamente visto como um aparato tipicamen-
te estatal, exclusivamente oriundo do ente estatal e do monopólio 
da força sobre a qual a soberania encontrava fundamento (CRUZ; 
OLIVIERO, 2013, p. 33).. Todavia, a confecção jurídica, na era 
da globalização, busca transformar esse paradigma ao propor um 
esquema, de certo modo, relacional, até então desconhecido, tendo 
como ponto fundamental a centralidade do indivíduo como entida-
de “libertada” das relações comunitárias, fazendo com que o Órgão 
judicial perca seu caráter de territorialidade.

Entretanto, mais do que falar em uma suposta “superação” do 
direito estatal, é preferível falar-se em uma transformação deste, a qual 
encontra explicação na hegemonia exercida, em especial, pelo fator 
econômico no âmbito do raciocínio jurídico (CRUZ; OLIVIERO, 
2013, p. 33). Deve-se ter em mente a existência e relevância de novos 
tipos de poder transnacionais que não são limitados por qualquer tipo 
de direito nos moldes clássicos da teoria jurídica.

Com a proliferação do fenômeno da globalização espaços de 
debilidade passaram a ser ocupados, face a grande fragilidade dos tra-
dicionais atores nacionais, em maior escala após a Segunda Guerra 
Mundial, por uma agenda de interesses transnacionais constituída 
através de instituições novas, de difícil caracterização à luz do glossário 
político-jurídico da modernidade. A homogeneidade tradicional no 
pensamento político e jurídico fora intensamente perdida. Instalou-se, 
assim, um cenário de grande tensão institucional, onde as antigas ins-
tituições do Estado e os indivíduos depararam-se com uma sensação 
de profunda insegurança (STAFFEN, 2015, p. 34). Por assim dizer, a 
força motriz do Direito já não mais são anseios de limitação jurídica dos 
poderes estatais absolutos, mas a regulação de dinâmicas policêntricas 
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atreladas diretamente com a circulação de modelos, capitais, pessoas 
e instituições distribuídos tanto em espaços físicos como nos virtuais.

Nesse contexto, a capacidade de o ente estatal produzir, so-
beranamente, os sistemas jurídicos nacionais vem, paulatinamente, 
diminuindo. Isso ocorre, em grande parte, porque as próprias opções 
políticas abertas às maiorias parlamentares encontram-se reduzidas 
à constante concessão de soberania à “comunidade transnacional”, 
principalmente por meio de instituições como o Fundo Monetário 
Internacional, a Troika, a ONU e suas agências, bem como as gran-
des corporações transnacionais que criam uma espécie de “estado de 
necessidade econômica” através do exercício de seus tentáculos de 
influência (CRUZ; OLIVIERO, 2013, p. 34), redefinindo, portanto, 
o cerne da capacidade legislativa do Estado.

Como já demonstrado, a interação de diferentes atores na vida 
pública e privada no âmbito da sociedade “sem fronteiras” é deve-
ras intensa. Todos estes agentes (Organizações Não Governamentais, 
Empresas, Companhias e os próprios Estados) existem inseridos em 
um mesmo contexto cultural, filosófico e econômico, pautados por 
valores e regras que compartilham entre si, em uma espécie de coo-
peração global (partnership) (BRASIL, 2001, p. 38).

Insta salientar que grande parcela do mérito para a confecção 
dessa network deve-se ao profundo desenvolvimento científico e tec-
nológico característico da segunda metade do século XX, ao passo 
em que encurtaram as distâncias do globo terrestre, fomentando o 
intercâmbio cultural em todos os níveis (BRASIL, 2001, p. 40). Essa 
transformação desenvolveu-se e propagou-se como uma rede de nós 
rígidos e malha elástica, onde cada especto está em contraposição 
com os demais, por exemplo, o progresso tecnológico permitiu, e 
permite, uma melhor organização das fábricas, e estas, por sua vez, 
aceleram o processo tecnológico.

Compulsando a recente história da Globalização, esta até mesmo 
confunde-se com o desenvolvimento e proliferação das chamadas Insti-
tuições Transnacionais. Durante a década entre os anos de 1950 e 1960 

as grandes empresas, tal qual diversos outros organismos de matriz pri-
vada ou público-privada, passaram a experimentar e serem influenciadas 
pelo forte intercâmbio cultural e jurídico mundial, como consequência, 
entraram em um processo de multinacionalização (RADU, 2009, p. 
399), disseminando seus diversos bens e serviços além das fronteiras 
do país onde iniciaram suas atividades, inaugurando, dessa forma, 
uma economia global, independente de pressões estatais, pautada com 
grande influência de correntes privadas, de caráter transnacional, sendo 
seus agentes a exemplo dos bancos, organizações internacionais e agên-
cias reguladoras, os atores protagonistas desse cenário.

Pode-se anunciar alguns exemplos para elucidar e ilustrar 
este novo palco de cooperação oriundo do novo paradigma global. 
Composta por organismos de normatização, de matriz híbrida públi-
co-privada, a Organização Internacional para a Estandardização (ISO) 
tem criado pontes entre setores públicos e privados, mas, com atri-
buições de cunho regulamentar iminentemente públicas. Caso similar 
é o ocorrido quando da aderência de diversos Estados ao Comitê da 
Basiléia, entidade de caráter nacional, com escopo de regimentar as 
atividades bancárias à níveis mundiais. Ainda, como maior expoen-
te deste tipo de relação observa-se o caso do regimento da Internet, 
cuja responsabilidade de regular o uso da ferramenta encontra-se 
no escritório de uma empresa público-privada – a ICANN, Internet 
Corporation for Assigned Names — que acaba por prestar um serviço 
público destinado a todo o globo (STAFFEN, 2015, p. 28), promo-
vendo, assim, uma interação entre os diferentes partícipes da atual 
sociedade globalizada, inclusive, tornando laboriosa a caracterização 
desses como sendo agentes públicos ou privados.

Nesta mesma linha, há instituições exclusivamente privadas que 
transitam com frequência neste novo espaço mundial, cujas relações de 
dependência em relação aos entes públicos e estatais é, de fato, inexis-
tente. Possivelmente os maiores exemplares desse formato de instituição 
sejam a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) e da 
Câmara Internacional do Comércio (ICC), as quais desenvolvem seus 
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trabalhos de maneira completamente autônoma, inclusive elaborando 
normas acerca daquilo que lhes é de interesse, com o fito central de 
promover o comércio e demais investimentos internacionais, e para isso, 
fazem-se parceiras importantes de organismos nacionais, internacionais 
e transnacionais (STAFFEN, 2015, p. 29), influenciando cada uma 
dessas instituições parceiras a seu modo e conveniência.

Não sem razão, depreende-se do atual contexto que a governan-
ça global vai muito além da elaboração de leis e o estabelecimento das 
diferentes modalidades de regras. Ao olhos do indiano, especialista em 
relações internacionais, Parag Khanna, este ambiente de caos pode en-
contrar alguma ordem no desenvolvimento de uma “megadiplomacia” 
(KHANNA, 2011, p. 33), a qual deve buscar o apaziguamento entre 
os diferentes atores da arena mundial, destrancando, assim, recursos 
de ONG’s, corporações, instituições transnacionais, bem como de 
governos para que estes atuem em um mesmo sentido, possibilitando 
a realização de empreendimentos conjuntos, de amplo alcance, capa-
zes de fazer frente as questões resultantes do estabelecimento de uma 
comunidade transnacionalizada.

O extenso processo de transferência de poder das economias 
nacionais para o livre mercado, pautado pelos mercados globais, 
pode ser classificado como a mudança mais importante ocorrida no 
século XX, sendo levada a feito devido ao poder e a influência das 
empresas e organismos de caráter transnacional, assim como pelo 
advento das networks nas quais operam em escala mundial (RADU, 
2009, p. 402). Consequentemente, é perceptível a proliferação de 
instituições privadas envolvidas no trato de assuntos que dizem res-
peito a regulação de assuntos globais nos mais diversos campos, 
como a proteção do meio ambiente, do direito à alimentação, a 
tutela da propriedade intelectual e outros tantos.

3. O ALASTRAMENTO DA ANÁLISE ECONÔMICA DO 
DIREITO

Com a inegável ascensão das Instituições Transnacionais, estas 

fomentaram, largamente, a confecção de ferramentas capazes de facili-
tar a atuação e a livre circulação do mercado financeiro global. Giza-se, 
não sem demora, nesse quadro, a figura da Análise Econômica do 
Direito como um subproduto da proliferação do ideário neoliberal no 
campo da ciência jurídica. Destarte, abre-se espaço para a conceitua-
ção e entendimento da chamada Law and Economics, bem como seus 
efeitos no âmbito dos direcionamentos das políticas estatais.

Após o segundo pós-guerra, a proeminência de um Estado de 
Bem-Estar na Europa, naquele momento destruída por uma batalha sem 
precedentes, serviu ao mundo como um impulso para lavar-se a efeito 
uma política de justiça social distributiva (MORAIS DA ROSA; MAR-
CELINO JÚNIOR, 2009, p. 9). Por outro lado, no Brasil e em maior 
parte da América Latina, um modelo desenvolvimentista foi amplamen-
te difundido, o qual buscava um incessante crescimento econômico, 
buscando equiparar-se com os chamados países desenvolvidos, para só 
assim, depois, implementar o tão almejado Estado de Bem-Estar Social.

No ano de 1988, no entanto, uma nova ordem constitucional é 
inaugurada, de maneira democrática, ocorrendo, entretanto, um tanto 
quanto tarde demais, por assim dizer. A nova Constituição é adota no 
Brasil quando o modelo político-econômico imperante é frontalmen-
te incompatível com os propósitos basilares do Estado Constitucional 
ora vigente. Esse modelo é chamado de neoliberalismo (MORAIS DA 
ROSA; MARCELINO JÚNIOR, 2009, p. 10). Nesse contexto, a nova 
lógica social – de Mercado – estabelece que normas constitucionais 
garantidoras de Direitos Fundamentais passem a ser interpretadas sob a 
égide da relação custo-benefício, pois, aos olhos da teoria neoliberal, os 
direitos sempre implicariam um custo ao erário. O Direito, nesse viés, 
passa a ser reduzido a mero “instrumento” de uma ideia econômica.

Outrossim, a reclassificação dos Direitos Fundamentais sob o 
viés da lógica dos custos ainda necessitava de um instrumento capaz de 
remover os obstáculos no perverso caminho da maximização da riqueza. 
Esse movimento foi chamado de Law and Economics, também conheci-
do como Análise Econômica do Direito (AED) (MORAIS DA ROSA; 
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MARCELINO JÚNIOR, 2009, p. 16). Fortemente influenciado pelo 
liberalismo econômico, tal movimento surgiu no início da década de 
1960, na Universidade de Chicago, eis que seus estudiosos passaram a 
elaborar conceitos e meios para a aplicação e interpretação da ciência 
jurídica através de conceitos provindos da ciência econômica. O mo-
vimento busca, portanto, transformar o Direito, o qual estaria ainda 
em um estado pré-científico, incapaz de se adaptar a nova realidade 
mundial, pautada pela profunda crise do Estado de Bem-Estar Social, 
em uma ciência na verdadeira acepção do termo, racional e positiva, e, 
para tal, realizaria uma análise e investigação do fenômeno do Direito 
como um todo, em consonância com os princípios, categorias e méto-
dos empregados pelo pensamento econômico.

Em sua obra Economic Anslysis of Law, um dos corolários da 
AED, datada de 1973, Richard Posner se utiliza da economia para 
construir uma teoria explicativa dos institutos jurídicos, conside-
rando que tais dispositivos podem ser explicados como resultado da 
maximização de forma relativamente coordenada de preferências indi-
viduais (HEINEN, 2014, p. 319). De igual sorte, propõe uma teoria 
normativa, em que avalia como as normas legais e sanções afetam 
o comportamento dos indivíduos e, utilizando-se dos pressupostos 
econômicos, quais seriam as normas jurídicas mais eficientes.

Posner deriva três fundamentos principais da economia a partir 
desta proposição: a) a lei da demanda; b) equilíbrio competitivo e c) o 
mercado livre é eficiente. Com apoio nesses pressupostos fundamen-
tais, o jurista americano pretendeu construir uma nova teoria jurídica 
unificada a partir da contribuição da economia. O pressuposto aqui 
assumindo pelo estudioso, no intuito de levar a feito a construção 
de sua AED é de que a função do direito é facilitar a operação dos 
mercados livres e, onde haja custos de transações proibitivos, o direi-
to deveria imitar o mercado, criando o resultado a ser esperado caso 
as transações fossem factíveis (HEINEN, 2014, p. 320). Para isso, 
Posner se vale de três chaves para compreender as questões de teoria 
do direito: a economia, o pragmatismo e o liberalismo.

Desta feita, na concepção da Análise Econômica do Direito, os 
textos jurídicos são singelos meios para a escolha da melhor decisão, 
única e exclusivamente conforme o critério econômico, não sendo os 
critérios hermenêuticos do direito uma preocupação central, afinal 
estes não oferecem respostas razoáveis às demandas do mercado. Nesta 
banda, a Law and Economics analisa o impacto jurídico na economia 
em sua perspectiva interna, não se preocupando com campos distintos 
(MORAIS DA ROSA, 2009), procedendo um diagnóstico das con-
sequências do Direito na estrutura econômica, a partir de conceitos 
previamente dados sobre a conformação do Direito, de Justiça, de Teoria 
do Direito e de Moralidade, alterando aquilo que estiver em descon-
formidade com seu objetivo final, qual seja, o crescimento econômico.

Por essa razão, a AED é muito mais que um simples método de 
interpretação do direito, ela materializa uma ruptura com o modelo her-
menêutico ocidental. É uma forma de interpretar que parte de escolhas 
ideológicas pré dadas, não discutidas e encantadoras. A justiça passa a 
significar, pura e simplesmente, eficiência (MORAIS DA ROSA, 2009).

Nesta baila, o julgador também não restou imaculado. A figura 
do juiz é deslocada para um novo local, onde este é visto como mero 
instrumento, após passar por um processo de “coisificação”. Portanto, 
não é possui mais um papel central, gozando de titularidade demo-
crática como preceituado pela Constituição, seu compromisso para 
com a totalidade é aviltado quando o magistrado se torna um mero 
interlocutor daquelas ideias pré dadas por agentes difusores da dou-
trina econômica (KELLER DO VALLE, 2015, p. 166), passa, nesses 
termos, a ser um servo acrítico da doutrina mercadológica.

Claro exemplo da utilização da AED no sistema jurídico 
brasileiro é a instrumentalização da Reserva do Possível. Tribunais 
superiores têm assumido uma postura de consideração dos Direitos 
Fundamentais em relação aos seus respectivos custos para o Estado, no 
intuito de sonegar alguns direitos da sociedade, em especial, aqueles 
de cunho social . Em outras palavras, trata-se do “econômico” invia-
bilizando a garantia de tais direitos e, consequentemente, tornando 
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inefetivas as normas constitucionais fundamentais.

Pode-se citar, de igual sorte, como fundamental para “legiti-
mar” e positivar a reclassificação dos direitos fundamentais a partir 
do próprio texto constitucional a chamada Reforma Gerencial do 
Estado, concebida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, também 
embasada pela teoria dos custos dos direitos (MORAIS DA ROSA; 
MARCELINO JÚNIOR, 2009, p. 13). Por meio da referida reforma 
foi instituído na Constituição o princípio da Eficiência Administrati-
va, o qual, por sua vez, não foi considerado como mais um princípio 
norteador da administração pública, assomado ao rol do artigo 37. O 
princípio, através do discurso de salvaguarda da probidade do erário 
nacional, leitura puramente economicista, passou a ser paradigma 
para os demais princípios constitucionais.

Diante de tudo aqui exposto, a racionalidade de “Justiça”, dimi-
nuída a juízos de eficiência, desvincula uma ampla gama de direitos, 
inclusive alguns de cunho fundamental, do suporte valorativo e ma-
terial preconizado pelo projeto do segundo pós-guerra, incluindo-se a 
própria Constituição brasileira. A AED se transmuta, nesses moldes, 
em um verdadeiro projeto de preponderância do econômico sobre o 
político usando como meio o Direito, tornando-se, sem sombra de 
dúvidas, um iminente risco de abalo para a democracia.

4. TROIKA E PORTUGAL: A DISSEMINAÇÃO DAS POLÍ-
TICAS DE AUSTERIDADE

Desde a sedimentação do arcabouço teórico da Análise Econô-
mica do Direito, esta tem sido aplicada, bem como fomentada através 
da influência dos novos atores do cenário global, pelos mais diversos 
sistemas jurídicos ao redor do planeta. Nesse capítulo, apresentar-se-á 
uma espécie de “caso modelo” da instrumentalização da referida teoria, 
em especial, na esfera do Direito europeu, por meio da análise da atua-
ção da Troika durante a crise financeira de Portugal.

Salienta-se, que criação da Troika se deveu a um gap político e 
jurídico no Tratado de Maastricht. Este, por sua vez, era o responsável 

por impedir que países-membros da zona do euro, com problemas 
de liquidez (SOARES, 2015, p. 109), recebessem ajuda de outras 
partes interessadas dentro da união monetária, a exemplo do Banco 
Central Europeu, outras instituições europeias e até mesmo de outros 
países-membros da União Europeia.

O movimento inicial para o estabelecimento do que hoje con-
cebemos como a Troika teve origem com a decisão dos líderes da zona 
em conceder empréstimos bilaterais para a Grécia, em meados de 
2010, com a implementação de um pacote de auxílio que continha 
uma participação considerável de fundos do FMI (SOARES, 2015, p. 
109). Em consonância com o discurso dos líderes dos países europeus 
à época, a ajuda remetida para a Grécia estaria sujeita ao cumprimento 
de algumas condições, bem como a fiscalização por parte da Comissão 
Europeia, com ligação ao Banco Central Europeu, juntamente do 
Fundo Monetário Internacional.

Por conseguinte, a Troika representa um grupo de trabalho 
composto pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e pelo 
Fundo Monetário Internacional, e é responsável pela pela negocia-
ção de possíveis programas de assistência financeira para os países da 
União Europeia que ultrapassam crises econômicas. Como igualmente 
demonstrado, a Troika é incumbida de realizar fiscalizações periódicas 
naquilo que diz respeito as medidas para efetivação dos pacotes de 
ajuda construídas pelos países auxiliados (SOARES, 2015, p. 109).

Portugal, por sua vez, solicitou suporte financeiro um ano após a 
Grécia, em abril de 2011. A partir disso, o principal desafio enfrentado 
pelas autoridades portuguesas foi o de ter suas medidas contra a crise 
econômica aprovadas pelo controle técnico do Banco Central Europeu, 
da Comissão Europeia e do FMI. Por outro lado, no intuito de ser 
contemplado com os poupudos empréstimos das supramencionadas 
agências (SOARES, 2015, p. 117), Portugal comprometeu-se a estabi-
lizar seu orçamento interno, através do aumento de impostos e de cortes 
de custos, e de realizar reformas estruturais na sua administração estatal.

A partir do ano de 2011, as diretivas constantes do memorando 
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elaborado plea Troika acerca da situação portugueses, bem como as 
opções políticas que passaram a ser tomadas pelo XIX governo cons-
titucional, concorreram para criar medidas de austeridade, visando 
oferecer uma resposta satisfatória a grave crise financeira que se insta-
lara (MADUREIRA, 2014, p. 555). Em atenção ao acordo celebrado 
entre a administração portuguesa e a Troika, plasmado no Memo-
rando de Entendimento, verificou-se uma redução da soberania do 
Estado português no estabelecimento de ações para levar a efeito uma 
transformação profunda na lógica da coisa pública em Portugal.

Pautado por uma lógica de redução de gatos e, consequen-
temente, da despesa pública, o acordo estabeleceu como primado 
essencial, metas concretas para a diminuição do orçamento com pes-
soal no PIB português (MADUREIRA, 2014, p. 556). Entre tais 
objetivos, destacam-se: a) a preparação de um plano para promover a 
adaptabilidade e mobilidade dos recursos humanos da administração; 
b) a limitação do ingresso de pessoal; c) o congelamento dos salários 
no setor público e, de igual sorte, a limitação de promoções internas; 
d) a limitação do orçamento global com gastos nos sistemas de saúde 
de trabalhadores em funções públicas; e) a diminuição dos cargos 
dirigentes e dos serviços, em pelo menos, 15% na administração cen-
tral e local; e f ) a regulamentação de fundações, associações e outras 
entidades de caráter semelhante sob a alçada da administração central 
e local, e o encerramento destas quando justificadamente.

No panorama prático, as medidas requeridas traduziram-se em 
reformas. Outrossim, nota-se que, em muitas delas, aplicadas entre 
2011 e 2013, prescindiu-se da realização de estudos ou pareceres mais 
aprofundados acerca dos possíveis danos à prestação de serviços públi-
cos para dar suporte à sua aplicação (MADUREIRA, 2014, p. 556).

Sob a forte pressão oriunda da supervisão da Troika, o governo 
português iniciou um movimento frenético para aprovar medidas, no 
que concerne aos custos do governo, como já anteriormente referido, 
que reduziram substancialmente o salário de funcionários públicos, 
cortaram o pagamento de aposentadorias, representaram a redução do 

financiamento para o sistema nacional de saúde português, fecharam 
hospitais, escolas públicas, tribunais e outros edifícios de prestação de 
serviço público por todo o país (SOARES, 2015, p. 118). Não obstan-
te, houve uma diminuição considerável nos gastos despendidos pelo 
ente governamental para a assistência social, finalizando uma série de 
benefícios para desempregados e pessoas hipossuficientes.

Tais cortes de custos foram realizados ao mesmo tempo em 
que o parlamento nacional aprovou todas as propostas do governo 
acerca do aumento de impostos. Além disso, os impostos tiverem 
como complementação o aumento de taxas em prol dos mecanismos 
de segurança social e do serviço público de saúde, onerando, dema-
siadamente, a população mais vulnerável.

Após, os representantes da Troika fomentaram, de maneira con-
tundente, uma campanha de privatizações que resultou na venda de 
aeroportos, empresas de produção e distribuição de eletricidade, o ser-
viço de correios, transportes públicos e muitos outros ativos do Estado. 
Houve, do mesmo modo, uma vigorosa agenda para uma reforma 
estrutural do Estado português, acarretando severas modificações na le-
gislação trabalhista, concorrencial e comercial, com escopo de diminuir 
os custos de produção e fomentar a flexibilidade das relações de trabalho 
(SOARES, 2015, p. 118). A burocracia interna do governo, tal qual o 
Poder Judiciário, passaram por reformulações de base, as quais alteraram 
profundamente as noções acerca do direito administrativo local.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, conclui-se que os intensos movimentos globalizatórios, 

intensificados após o fim da Segunda Guerra Mundial, abriram cami-
nho para a formação de instituições de cunho transnacional, as quais 
passaram a pairar os horizontes das esferas pública e privada. Nessa 
toada, com escopo de viabilizar cada vez mais a liberalização dos mer-
cados, tais instituições fomentaram o espraiamento da chamada Análise 
Econômica do Direito, a qual elaborou uma releitura do estudo do 
Direito, por meio do uso dos critérios da ciência econômica, como 
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observado nos casos da Reforma Administrativa, em 1998, no Brasil e 
a atuação da Troika em meio a crise financeira portuguesa, ambas tendo 
a austeridade como suas bases para levar a feito as alterações propostas.

Com o desenvolvimento da globalização, espaços de debilidade 
foram preenchidos, como resultado direto da fragilização dos tradicionais 
atores nacionais, por uma agenda de interesses transnacionais constituída 
através de instituições novas, de difícil caracterização à luz do glossário 
político-jurídico da modernidade. A tradicional homogeneidade histori-
camente encontrada tanto no pensamento político, como na dogmática 
jurídica, dissipou-se. Instalou-se, a partir de então, um cenário de imensa 
inquietude institucional, onde a antiga organização estatal e os indiví-
duos depararam-se com uma sensação de profunda hesitação. Por assim 
dizer, a força motriz do Direito já não mais são anseios de limitação 
jurídica dos poderes estatais absolutos, mas a regulação de dinâmicas po-
licêntricas atreladas diretamente com a circulação de modelos, capitais, 
pessoas e instituições distribuídos em espaços físicos e virtuais.

Diante do inegável empoderamento de tais Instituições Trans-
nacionais, ferramentas capazes de facilitar a atuação e a livre circulação 
do mercado financeiro global foram desenvolvidas em um ritmo fre-
nético desde meados do século XX. Ressalta-se, nesse quadro, a figura 
da Análise Econômica do Direito como um subproduto da prolife-
ração do ideário neoliberal no campo da ciência jurídica. A corrente 
de pensamento em questão procurou transformar o Direito, o qual 
estaria ainda em um estado pré-científico, incapaz de se amoldar a 
nova realidade mundial, pautada pela profunda crise do Estado de 
Bem-Estar Social, em uma ciência na verdadeira acepção do termo, ra-
cional e positiva, e, no intuito de adimplir com seu objetivo, realizaria 
uma análise do fenômeno do Direito como um todo em consonância 
com os princípios, categorias e métodos empregados pela Economia.

Não sem razão, a Análise Econômica do Direito passou a per-
mear e pautar o processo de criação legislativa nas mais diversas regiões 
do planeta. A atuação da Troika em Portugal, durante a crise finan-
ceira daquele país a partir do ano de 2010, é um claro exemplo dessa 

situação, na medida que, como contrapartida a concessão de diversos 
empréstimos, exigiu do governo português inúmeras reformulações 
de sua legislação, direcionando o país para a ideia de austeridade. 
Dessarte, para o adimplemento desse fim, instrumentalizou-se uma 
drástica redução na soberania nacional portuguesa, eis que o governo, 
com escopo de satisfazer as condições impostas pela Toika, patroci-
nou inúmeras alterações em seu corpo administrativo para amoldar-se 
a formas preestabelecidas pela instituição quando do selamento do 
acordo para auxílio financeiro.
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OS PRINCÍPIOS DA RECIPROCIDADE E 
DA EQUIPARAÇÃO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO PORTUGUÊS

Jardel Anibal Casanova Daneli1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho busca analisar os principais motivos que 

resultam no aumento da mobilidade de pessoas entre as nações, bus-
cando assim identificar as razões pelas quais estas mesmas pessoas não 
retornam aos seus países de origem.

Diante disso, pretende-se demonstrar os aspectos relativos ao 
Artigo 15º da Constituição da República Portuguesa, o qual esta-
belece os direitos e deveres dos estrangeiros, cidadãos dos Estados 
Europeus, cidadãos dos Estados de língua portuguesa e aqueles con-
siderados apátridas que residem em território português.

Pretende-se realizar uma breve contextualização sobre a cria-
ção da Constituição Portuguesa, bem como, dos direitos e deveres 
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expressos no Artigo 15º, objeto do presente estudo. Nesse sentido, 
busca-se evidenciar os princípios constitucionais da reciprocidade e 
da equiparação, demonstrando seus conceitos, diferenças, e também 
as suas aplicações, de forma exemplificativa, no direito às eleições para 
órgãos das autarquias locais.

Apresentar-se-á o Acórdão n.º 72/2002, através do qual o re-
querente buscou ver declarada a inconstitucionalidade do Artigo 82º 
nº1 alínea d) do Decreto-Lei nº 498/72, resultando, à luz do princípio 
da equiparação, em Jurisprudência do Tribunal Constitucional.

Por fim, analisar-se-á o último relatório referente à população 
estrangeira residente em Portugal, divulgado pelo SEF (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras), o qual refere-se ao ano de 2016 e evi-
dencia os movimentos migratórios no país em comparação com os 
anos anteriores.

2. OS FLUXOS MIGRATÓRIOS
O atual cenário mundial tem evidenciado significativo movi-

mento migratório, o qual, muitas vezes influenciado pelos aspectos 
relacionados à globalização2, busca no ordenamento jurídico dos Es-
tados preceitos constitucionais capazes de conferir direitos e garantias 
às diferentes categorias de estrangeiros, os quais carecem, muitas vezes, 
de direitos fundamentais e do necessário respeito à dignidade humana.

Os fluxos migratórios sempre ocorreram ao longo da história 
humana, não constituindo-se assim como algo novo nas sociedades. 
Na atualidade, o cruzamento de fronteiras tem sido motivado princi-
palmente por questões relacionadas ao reagrupamento familiar, fator 

2 Utiliza-se o conceito de globalização proposto por Boaventura de Sousa Santos, o qual ex-
pressa que “aquilo que habitualmente chamamos de globalização são, de fato, conjuntos dife-
renciados de relações sociais; diferentes conjuntos de relações sociais dão origem a diferen-
tes fenômenos de globalização. Nestes termos, não existe estritamente uma entidade única 
chamada globalização; existem, em vez disso, globalizações. A rigor, este termo só deveria 
ser usado no plural. [...] Proponho, pois, a seguinte definição: a globalização é o processo 
pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, 
ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de considerar como sendo local outra condição social 
ou rival”. Cf. Boaventura de Sousa Santos (org.), Reconhecer para libertar: os caminhos do 
cosmopolitismo multicultural, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 433.

esse que tem levado significativo número de pessoas a migrar para a 
Europa, bem como aos países da América do Norte. Deve-se ter em 
conta que grande parte dos países são obrigados a deixarem entrar em 
seu território familiares de seus cidadãos, os quais podem estar ligados 
por relações imediata, nuclear, serem filhos ou cônjuge. A busca por 
países considerados desenvolvidos também está ligada, em grande 
parte dos casos, a fatores econômicos.

Os aspectos climáticos também são responsáveis pelo trânsito 
de estrangeiros entre os países, os quais muitas vezes perderam sua 
residência, cidade, e até mesmo a sua nação, devido a catástrofes am-
bientais. Os indivíduos oriundos destes locais classificam-se como 
apátridas, aos quais se aplica, conforme a presente análise, tão somente 
o princípio da equiparação, diante da impossibilidade em estabelecer 
qualquer relação dialogal com a outra nação, que se faz necessário para 
a promoção do princípio da reciprocidade.

Independente de qual seja a razão, o trânsito de pessoas entre as 
nações resulta na comunhão de experiências – desde aquelas conside-
radas microscópicas (importância dos seres unicelulares como matriz 
de sustentabilidade à todos os seres, pequenos gestos que ocorrem no 
dia-a-dia) ou macroscópicas (o Planeta como única pátria, perspecti-
vas de vida estéticas, afetuais, políticas, sociais, culturais, econômicas, 
tecnológicas, ambientais, entre outras) – estabelecendo condições 
racionais que se manifestam por si e demonstram a necessidade de 
preservar a sua dimensão ontológica pelos instrumentos criados por 
um Direito local, estadual, nacional, continental ou global.

3. O SURGIMENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
A atual Constituição portuguesa surgiu em um momento 

de forte turbulência no país, logo após a Revolução de 25 de Abril 
de 1974, quando o Movimento das Forças Armadas pôs fim ao 
regime do Estado Novo, que esteve no poder por quase meio século 
(O ESTADO NOVO). Nos anos de 1975 e 1976 foi realizada a 
Assembleia Constituinte no país, a qual teve a função primordial de 
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criara Constituição portuguesa.
Eleita por sufrágio universal direto e secreto, a Assembleia 

Constituinte foi eleita em 25 de abril de 1975e contou com o voto 
de 91% dos cidadãos portugueses recenseados com idade superior 
a 18 anos, independentemente do sexo e do nível de instrução ou 
capacidade económica. Na ocasião, praticamente todos os eleitores 
podiam ser eleitos, ficando excluídos, naturalmente, os colaboradores 
e responsáveis do anterior regime político português.

A Assembleia Constituinte elegeu 250 Deputados, os quais re-
presentaram os seguintes partidos: a) Partido Socialista (PS) – 116; 
b) Partido Popular Democrático (PPD) – 81; c) Partido Comunista 
Português (PCP) – 30; d) Partido do Centro Democrático Social 
(CDS) – 16; e) Movimento Democrático Português (MDP/CDE) – 
5; f ) União Democrática Popular (UDP) – 1; g) Associação de Defesa 
dos Interesses de Macau (ADIM) – 1.

No dia 2 de abril de 1976, a então eleita Assembleia Consti-
tuinte aprovou a Constituição de 1976, a qual vigora até os dias atuais. 
Por conseguinte, a Constituição criou os seus órgãos de soberania, 
dentre eles o Parlamento monocameral, com responsabilidade legis-
lativa e competências de fiscalização política do Governo, bem como 
da Administração Pública.

A última Revisão Constitucional ocorrida em Portugal foi no 
ano de 2005, resultando no texto que vigora atualmente, composto 
por 296 Artigos. Dentre os dispositivos constitucionais, importa para 
o presente estudo, no âmbito dos direitos e deveres fundamentais e 
princípios gerais, o Artigo 15º, o qual expressa o texto regulamentar 
relativo aos estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus, que estejam 
em território português, em seu teor:

1. Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em 
Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão 
português.

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os direitos po-
líticos, o exercício das funções públicas que não tenham carácter 

predominantemente técnico e os direitos e deveres reservados pela 
Constituição e pela lei exclusivamente aos cidadãos portugueses.
3. Aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa com residência 
permanente em Portugal são reconhecidos, nos termos da lei e em 
condições de reciprocidade, direitos não conferidos a estrangeiros, 
salvo o acesso aos cargos de Presidente da República, Presidente da 
Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidentes dos tribunais 
supremos e o serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática.
4. A lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, 
em condições de reciprocidade, capacidade eleitoral activa e passiva 
para a eleição dos titulares de órgãos de autarquias locais.
5. A lei pode ainda atribuir, em condições de reciprocidade, aos 
cidadãos dos Estados-membros da União Europeia residentes em 
Portugal o direito de elegerem e serem eleitos Deputados ao Parla-
mento Europeu. (PORTUGAL, ARTIGO 15.º).

O texto constitucional português, através do Artigo 15.º, de-
monstra a classificação adotada pelo país para conferir os direitos 
e deveres aos diferentes grupos de estrangeiros que encontram-se 
em território nacional – cidadãos dos Estados-membros da União 
Europeia, cidadãos dos Estados de língua portuguesa e estrangeiros 
residentes no território nacional – aos quais se aplicam os princípios 
da reciprocidade e da equiparação.

3.1. O Princípio da Reciprocidade
O princípio da reciprocidade, diante do ordenamento jurídico 

português, refere-se às garantias que o país confere aos estrangeiros 
que estiverem em seu território, desde que o Estado de origem dos 
respectivos estrangeiros ofereça as mesmas garantias aos cidadãos por-
tugueses que lá estiverem.

Ocorre, diante do Artigo 15º da Constituição Portuguesa e à 
luz do princípio da reciprocidade, a seguinte diferenciação, a qual será 
elucidada de forma comparativa e prática diante do direito às eleições 
para órgãos das autarquias locais:

(a) Cidadãos dos Estados de língua portuguesa
A condição de cidadão dos Estados de língua portuguesa é 
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fundamentada nos laços de cooperação e amizade entre os países que 
tem a língua portuguesa como oficial, conhecidos também como países 
lusófonos. Diante desta classificação, deve-se considerar como requisito 
para gozar dos direitos expressos na Constituição, que os indivíduos 
tenham residência permanente em Portugal (MESQUITA, 2012, p. 
30). Através da Revisão Constitucional de 2005, o Artigo 15.º passou a 
conferir aos cidadãos oriundos dos Estados de língua portuguesa e que 
residam em seu território, direitos que não são conferidos aos demais 
estrangeiros, como exemplo a capacidade eleitoral ativa e passiva para 
a eleição dos titulares de órgãos de autarquias locais.

(b) Estrangeiros
No que se refere aos estrangeiros residentes no território nacio-

nal que não se enquadrem nas categorias anteriormente elucidadas, 
constitui-se “como uma categoria residual por contraposição com os 
estrangeiros cidadãos Europeus e com os estrangeiros nacionais de 
países de língua portuguesa” (MESQUITA, 2012, p. 34).

(c) Cidadãos dos Estados-membros da União Europeia
A qualidade de cidadão dos Estados-membros da União Euro-

peia ou, também denominado cidadão comunitário, foi acolhida no 
âmbito constitucional português através da Revisão Constitucional 
de 1992, a qual foi motivada pela entrada em vigor do Tratado da 
União Europeia, em 7 de fevereiro de 1992 (UNIÃO EUROPEIA).

(d) Apátridas
No que se refere aos apátridas – indivíduos que não são conside-

rados por qualquer Estado, como seus nacionais (ESTATUTO DOS 
APÁTRIDAS, 1954) – , o Estado português confere condições seme-
lhantes aos demais estrangeiros. Cabe pontuar que, caso não existam 
outras restrições diante da lei, aos cidadãos estrangeiros e apátridas são 
atribuídos os mesmos direitos conferidos aos cidadãos portugueses no 
tocante à saúde, ensino, habitação, entre outros direitos de prestação, 
além da paridade civil e dos direitos a liberdade, prevendo, conforme 

expressa Canotilho, um tratamento tão favorável quanto o concedido 
aos cidadãos portugueses (CANOTILHO, 1984, p. 156-157).

Observa-se que o princípio da reciprocidade também aparece 
no Artigo 14º do Código Civil Português (PORTUGAL, CÓDIGO 
CIVIL, 1966), o qual estabelece no teor do seu inciso 2º, que os 
estrangeiros serão equiparados aos nacionais portugueses diante dos 
direitos civis (COSTA, 2006).

Percebe-se, conforme a presente análise, que o princípio da reci-
procidade vem estabelecendo uma espécie de regulamentação universal, 
a qual resulta em uma gama de direitos e proteções à indivíduos que por 
alguma razão não estejam em seu país de origem. Porém, o princípio da 
reciprocidade nem sempre é positivo, pois estabelece condições para a 
promoção das garantias em território nacional, levando a concluir que 
os estrangeiros estarão condicionados as políticas externas dos Estados, 
diante da qual, notadamente, terão certa dificuldade em recorrer.

No que se refere aos Direitos Humanos fundamentais, pode-se 
afirmar que não é aplicado o princípio da reciprocidade, pois a Cons-
tituição reconhece que o indivíduo é titular de direitos inerente a sua 
pessoa, os quais transcendem a nacionalidade.

3.2. O Princípio da Equiparação
O Artigo 15º n.º 1, da Constituição Portuguesa, apresenta em 

seu texto o princípio da equiparação, o qual confere aos estrangeiros 
e apátridas, residentes em território nacional, os mesmos direitos e 
deveres atribuídos aos cidadãos portugueses.

Cabe pontuar que o princípio da equiparação também aparece no 
Artigo 14º do Código Civil Português, o qual estabelece no inciso 1º, 
que os estrangeiros serão equiparados aos nacionais portugueses quanto 
ao gozo de direitos civis (PORTUGAL, CÓDIGO CIVIL, 1966).

Cita-se, como exemplo prático diante do Artigo 15º da 
Constituição Portuguesa, o Acórdão n.º 72/2002 (ACÓRDÃO 
72/2002), através do qual o requerente buscou, diante do princípio 
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da equiparação, ver declarada a inconstitucionalidade do Artigo 82º 
nº1 alínea d) do Decreto-Lei nº 498/72 – Estatuto da Aposentação, 
pois entendeu que havia uma violação diante da restrição de direi-
tos, feita com base na nacionalidade. O dispositivo supracitado aduz 
que “A situação de aposentado extingue-se nos casos de: d) Perda da 
nacionalidade portuguesa, quando esta for exigida para o exercício 
do cargo pelo qual o interessado foi aposentado” (ESTATUTO DA 
APOSENTAÇÃO, 1972).

O requerente do referido Acordão obteve sucesso em sua 
demanda, uma vez que o Tribunal Constitucional declarou a incons-
titucionalidade da norma expressa no Artigo 82º, nº 1, alínea d) do 
Decreto-Lei nº 498/72, entendendo que havia sim uma violação ao 
princípio da equiparação.

Diante do princípio da equiparação, conforme observa Cano-
tilho (CANOTILHO, 1984, p. 157), a Constituição prevê algumas 
exceções e permite que outras sejam estabelecidas em Lei. Dentre 
essas exceções, observa-se a expressa no n.º 2 do Artigo 15º, a qual 
proíbe os estrangeiros de exercerem cargos públicos que não tenham 
caráter predominantemente técnico, e de fazerem uso de direitos e 
deveres, expressos nos dispositivos legais, que sejam reservados aos 
cidadãos portugueses.

4. POPULAÇÃO ESTRANGEIRA RESIDENTE EM POR-
TUGAL

O último relatório referente à população estrangeira residente 
em Portugal, divulgado pelo SEF (Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras), refere-se ao ano de 2016, o qual evidencia os movimentos 
migratórios no país em comparação com os anos anteriores, demons-
trando assim quais são as nações com maior número de cidadãos 
residindo em território português.

Os aspectos relativos ao perfil migratório de Portugal recebem 
significativa influência da evolução legislativa do país nos últimos anos 
e seus impactos no quantitativo de residentes legais, pois o Estado 

português evidencia um regime misto de migrações em razão de ser 
receptor e emissor de migrantes. Outros fatores que devem ser consi-
derados referem-se às relações históricas e culturais de Portugal com 
outros países, bem como os contextos econômicos e sociais português 
e dos países de origem.

O relatório divulgado pelo SEF evidencia que no ano de 2016 
ocorreu um aumento no número de estrangeiros residentes em Portu-
gal, totalizando assim o número de 397.731 cidadãos com título de 
residência válido, o que resulta em um aumento de 2,3% de indivíduos.

Dentre os dez países com o maior número de cidadãos residindo 
em Portugal, passou a figurar o Estado francês, com um aumento de 
33% de cidadãos em relação ao ano de 2015. Outro fator que merece 
destaque refere-se ao Reino Unido, que em 2016 passou a ser a sexta 
nacionalidade com maior número de cidadãos em território português, 
com um acréscimo de 12,5%, o qual corresponde a 19.384 indivíduos, 
superando assim a Angola que corresponde a 16.994 cidadãos.

O Estado brasileiro continua figurando como a principal nacio-
nalidade estrangeira com cidadãos residindo em território português, 
com um total de 81.251 cidadãos. Entretanto, cabe pontuar que em 
2016 ocorreu uma redução em relação ao número de cidadãos regis-
trados nos anos anteriores, cerca de -1.338 cidadãos. O decréscimo 
de cidadãos brasileiros começou a ser mensurado em 2011, com a 
redução de 6,6% face a 2010. Diante disso é possível identificar, no 
período compreendido entre os anos de 2010 a 2016, um decréscimo 
de 38.111 cidadãos de nacionalidade brasileira a residirem Portugal, 
correspondendo assim -31,9% de indivíduos. Cabe pontuar que esse 
decréscimo no número de cidadãos brasileiros residindo em Portugal 
recebe influência de fatores como as aquisições de nacionalidade por-
tuguesa, por parte de cidadãos extra-comunitários.

Diante do exposto, é possível observar na figura abaixo o movi-
mento migratório ocorrido em território português no ano de 2016, 
em relação aos anos anteriores. Também ficam demonstradas as dez 
principais nacionalidades com cidadãos residindo em Portugal, bem 
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como os seus respectivos quantitativos de cidadãos.

Figura: Nacionalidades mais representativas 
com cidadãos residindo em Portugal .

Fonte: http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa2016.pdf.

Dentre os principais fatores explicativos para o aumento regis-
trado acima decorrem, principalmente, de dois motivos, a percepção 
de Portugal como um país seguro para se viver, bem como as vanta-
gens fiscais que o Estado confere aos residente não habituais. Quanto 
às nacionalidades com decréscimo, é possível perceber que o conti-
nente africano registrou a maior redução de cidadãos residindo em 
Portugal, cerca de -5,7%, com especial incidência nos países africanos 
de língua oficial portuguesa, cuja aquisição da nacionalidade portu-
guesa constituirá a principal causa para este decréscimo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do Artigo 15º da Constituição Portuguesa demons-

tra as garantias Constitucionais que o Estado português confere aos 
estrangeiros que residem em seu território, bem como evidencia os 
mecanismos de proteção conferidos aos seus nacionais que estiverem 

em outros países.

Nesse sentido, observou-se o princípio da reciprocidade como 
instrumento motivador de garantias aos cidadãos portugueses no 
contexto de outras nações, e eixo promotor de garantias aos es-
trangeiros que estejam residindo em seu território, preservando 
entretanto, os seus preceitos constitucionais.

Já o princípio da equiparação, como forma de conceder aos 
estrangeiros direitos e deveres igualmente aos conferidos aos nacio-
nais portugueses, salvo as restrições estipuladas em lei, resulta em 
garantias e acessos que muitas vezes os estrangeiros, diante de uma 
dimensão global – migrantes, imigrantes e apátridas, não encontra-
riam em suas nações.

Considera-se importante que os Estados conduzam as re-
formas constitucionais conferindo garantias estritamente aos seus 
nacionais, porém, percebe-se a necessidade de amparo, na medida 
de suas condições, aos estrangeiros que em seu território estiverem 
residindo, ou até mesmo em trânsito.

O convívio é uma arte, cujo reconhecimento dos “sujeitos” como 
“sujeitos de direito” viabiliza a participação de todos como resistência 
contra todas as barbáries cujas atitudes extirpam, negam, segregam o 
sentimento de pertença na humanidade comum. Uma cultura que pri-
vilegie as “andarilhagens históricas” tem em si um vetor de integração, 
de socialidade, de proximidade e de zelo uns pelos outros.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Tema recorrente na política interna e internacional das últimas 

décadas, as mudanças climáticas e ambientais também trouxeram a 
demanda pela análise da situação das pessoas que migram e se refu-
giam em decorrência das alterações climáticas.

A ocorrência de desastres ambientais e mudanças climáticas 
extremas assolam diversos países do mundo, obrigando pessoas, fa-
mílias e comunidades inteiras a deixar suas casas para se deslocar, 
dentro do próprio país ou cruzando as fronteiras internacionais, em 
busca de um novo lar.

Entre as várias causas ambientais que provocam o desloca-
mento e refúgio estão as inundações, os furacões, os terremotos, as 
erupções vulcânicas, os incêndios florestais, os tsunamis, o inverno 
extremo, a seca prolongada, a desertificação, os deslizamentos de terra, 
entre outros. São cidades ou vilarejos que, repentinamente, viram 
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escombros, cinzas ou ruínas, deixam mortos, desaparecidos e a falta 
de perspectiva de seus antigos habitantes.

Além disso, a degradação ambiental e as alterações do ecossiste-
ma quando afetam a agricultura, também são causas para a migração. 
A agricultura sofre com as mudanças climáticas e atinge diretamente 
milhares de pequenos produtores rurais que dependem das tradições 
agrárias para produzir os alimentos e assim, para sobreviver e sustentar 
a família. Países pobres e em situação de vulnerabilidade são os que 
mais sofrem e criam um contingente muito grande de deslocados e 
migrantes em decorrência da alteração do meio ambiente.

Tudo isso, se associa à falta de capacidade que os Estados têm 
de precaver a dimensão dos riscos naturais e da vulnerabilidade so-
cioeconômica enfrentada por muitos países.

Diante de tantas adversidades e intempéries da natureza, esses 
migrantes, chamados de “refugiados ambientais” são desafiados a en-
frentar as dificuldades ligadas à falta de uma política internacional de 
proteção, ligada à sua problemática.

Até o momento, a Convenção das Nações Unidas para Refugia-
dos, não reconhece, conceitualmente, como refugiados, os indivíduos 
que migram por razões ambientais. Juridicamente, portanto, essa 
categoria inexiste dentro do Direito Internacional. E, sem reconheci-
mento jurídico, as vítimas das mudanças climáticas e ambientais não 
possuem amparo legal, para que recebam proteção e acolhimento 
internacional, quando ultrapassadas as fronteiras de seu país.

Esse vazio jurídico dificulta a proteção, a segurança e o acesso 
a determinados direitos, daqueles que se obrigam a migrar para outro 
país. A vida e a sobrevivência dos “refugiados ambientais” se tornam, 
cada vez mais, restritas ao bom senso e atenção dos governantes e suas 
políticas migratórias.

O fenômeno das migrações ambientais obriga os indivíduos e 
grupos de pessoas a se deslocarem para outras regiões ou países. O ser 
humano pode ficar no centro de uma dupla via: o desaparecimento 

imediato ou progressivo dos territórios onde vive, seja pela destrui-
ção do ecossistema e da biodiversidade da qual é dependente e, ao 
mesmo tempo, de leis ou tratados que garantam a sua sobrevivência 
independentemente do limite territorial que se encontre, caso ne-
cessite buscar refúgio.

Isso não significa que os Estados não devam manter as suas 
fronteiras, mas é necessário que criem uma política migratória, sem 
reduzi-la apenas às suas necessidades econômicas. Por isso, todo o tipo 
de migração, incluindo o “refúgio ambiental”, se tornou um desafio 
para os Estados e assim necessita da cooperação internacional.

Assim, o presente trabalho tem com objetivo abordar a temática 
dos impactos ambientais na formação dos refugiados ambientais sob 
o olhar dos direitos humanos, do princípio da dignidade humana e 
demonstrar a necessidade de seu reconhecimento, pautando-se pelo 
princípio da igualdade e da proteção e respeito ao ser humano.

2. O CONCEITO DE REFUGIADO E A FALTA DE DEFINI-
ÇÃO JURÍDICA PARA O “REFUGIADO AMBIENTAL”

O fenômeno das migrações, para os observadores da realidade 
global, tornou-se desafiadora às políticas internacionais, por isso, des-
crever as migrações em escala mundial não é uma tarefa fácil. Assim, 
entre as categorias migratórias, far-se-á menção a duas classes que têm 
se estendido nos últimos anos: os refugiados definidos pela Conven-
ção de Genebra de 1951 e os migrantes chamados, simbolicamente, 
de “refugiados ambientais”.

Durante o cenário da Guerra Fria, os refugiados ganharam 
um amparo jurídico conferido pela Convenção de Genebra de 1951 
relativa ao Estatuto dos Refugiados para proteger, inicialmente, os 
dissidentes soviéticos do bloco comunista que se dirigiam à Europa, 
devido às perseguições praticadas pelo próprio Estado.

Os refugiados, portanto, são definidos pela Convenção de 1951 
como a pessoa que por fundados temores de perseguição por motivos 
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de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 
encontra fora do país de sua nacionalidade e, que não pode ou não 
queira, em virtude desse temor, valer-se da proteção desse país.

Embora a Convenção, inicialmente, estivesse limitada à Europa, 
muitos conflitos sociais que passaram a ocorrer pelo mundo, fizeram 
com que, em 1967, a categoria dos refugiados fosse estendida a países 
de outros continentes, conforme assevera Wenden:

Inicialmente limitada à Europa, desde 1967 essa categoria progres-
sivamente estendeu-se ao resto do mundo e seu volume ampliou-se 
acentuadamente ao longo dos anos 1980-2016, por força das grandes 
crises que agitaram o mundo: guerras civis latino-americanas, conflitos 
do Oriente Médio, da ex-Iugoslávia, da Argélia, dos países africanos 
do Grandes Lagos, da Costa do Marfim, das regiões curdas, no Irã, no 
Iraque, no Afeganistão, no Sri Lanka, em Danfur, em Myanmar, na 
Eriteia e na Somália, e atualmente na Síria [...]. (2016, p. 21)

Grande parte desses conflitos resultou não apenas em deslo-
cados internos, mas também em solicitantes de refúgio, buscando o 
reconhecimento do status de refugiado.

Vale lembrar que, segundo Jubilut (2007), embora o direito de 
asilo esteja previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem 
de 1948 e seja mencionado no preâmbulo da Convenção de 1951, 
assegurando o direito de qualquer pessoa perseguida por seu Estado 
a solicitar proteção em outro, esses documentos não estabelecem o 
dever do Estado em conceder esse asilo.

Na verdade, a Declaração de 1951 manifesta seu empenho para 
que, por meio do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugia-
dos (ACNUR) e da cooperação internacional, os Estados coadunem 
esforços para resolver a situação dos refugiados, tendo em vista o 
caráter social e humanitário do problema.

Por outro lado, o reconhecimento do direito dos refugiados tem 
sofrido desgastes, em razão da tendência securitária que alertam os 
Estados, devido aos casos de terrorismo, fazendo com que o reconhe-
cimento do status de refugiado fique cada vez mais restrito.

Além disso, as políticas migratórias se tornaram mais restritivas, 
porque as solicitações de refúgio passaram a ser mais coletivas do que 
individuais e, não somente pela perseguição do Estado, mas princi-
palmente por perseguições oriundas da própria sociedade civil, como 
ocorre nos casos de terrorismo (WENDEN, 2016).

Por sua vez, o “refugiado ambiental”, também chamado de “des-
locado ou migrante ambiental”, não possui nenhum tipo de definição 
jurídica. A expressão, no entanto, se popularizou com a publicação de 
um paper do professor do Egyptian National Research Centre (Cairo), 
Essam El-Hinnawi e se refere a pessoas que fogem de suas casas, para 
outros locais ou outros países, em decorrência de mudanças ambien-
tais que tornaram suas vidas insustentáveis ou ameaçadas. (DERANI).

Sem entrar no mérito do debate científico da existência ou não 
do aquecimento global ou da intervenção do homem na natureza com 
a exploração de seus recursos naturais, da busca frenética por com-
bustíveis fósseis, a emissão de CO2 na atmosfera e de tantas outras 
substâncias nocivas ao planeta; o fato é que o mundo tem presenciado 
uma quantia expressiva de desastres naturais, que levam a ponderar 
e discutir a proteção ambiental e a proteção jurídica daqueles que se 
obrigam a buscar refúgio.

Cabe citar alguns acontecimentos para exemplificar como as 
condições climáticas e ambientais podem impactar a vida das pessoas 
e influenciar as migrações populacionais. Portanto, nessa perspectiva, 
as secas que atingem a região mais árida e povoada do mundo forçam 
os deslocamentos, sobretudo no Egito, Iêmen, Argélia e Marrocos 
(WENDEN, 2016). O mesmo ocorre em outras regiões do mundo:

Diversos exemplos de populações afetadas por desastres ou degra-
dações ambientais também são encontrados na Ásia, onde ciclones, 
terremotos e tsunamis afetaram Myanmar, Sri Lanka e Bangladesh; 
na América Central, furacões e terremotos atingiram Nicarágua, 
Honduras e Haiti; e no continente africano, as enchentes na Somá-
lia e a desertificação no Sudão. (SALIBA; VALLE, 2016, p. 13-14)

Nota-se que as adversidades da natureza, estão presentes em 
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vários países do mundo inteiro, sendo capazes de surgir repentina-
mente e surpreender inclusive países tecnologicamente desenvolvidos. 
O ano de 2017 registrou um grande número de furacões nos Estados 
Unidos e países do Caribe. Antes do término do ano, os registros 
contabilizavam sete furacões, sendo que quatro deles foram de grandes 
proporções, ou seja, classificados em categorias superiores a três na 
escala Saffir-Simpson. (GLOBO, 2017)

Por onde passaram, esses furacões deixaram um rastro de 
mortes, destruições e um número incontável de pessoas que se deslo-
caram para outros lugares. “Na Costa Rica, 400 mil pessoas ficaram 
sem água corrente e milhares estão em abrigos” (GLOBO, 2017).

Na Indonésia, o final do ano, também formou um cenário 
desolador na turística ilha de Bali, após crises sísmicas com explosões 
de lavas e cinzas emitidas pelo vulcão Agung, adormecido desde 1963. 
“O número de deslocados em centros de acolhimento chegou aos 59 
mil, segundo o último registro. As autoridades calculam que entre 90 
mil e 100 mil indonésios residam na zona de perigo”. (DW, 2017).

Outra observação pertinente é o fato de que as migrações am-
bientais podem ser temporárias ou permanentes. “No hemisfério Sul, 
os ciclones podem converter a migração temporária em migração per-
manente, em caso de perda de renda” (WENDEN, 2016, p. 26-27). 
E essa é a realidade, quando refletimos que o clima e a natureza são 
os pilares da subsistência de milhares de famílias do mundo inteiro.

A agricultura sofre com as mudanças climáticas e alterações do 
ecossistema, atingindo milhares de pequenos produtores rurais que 
dependem da agricultura para sobreviver e sustentar a família. Por 
esse motivo, países pobres e em situação de vulnerabilidade são os 
que mais sofrem, podendo gerar um contingente muito grande de 
deslocados e migrantes.

Assim, a sobrevivência de certos lugares e culturas tornam-se cada 
vez mais dependentes de políticas ambientais, da cooperação internacio-
nal e da comunidade global tanto na proteção dos ecossistemas quanto 

na proteção daqueles que se obrigam a partir para outras fronteiras.

Embora os fenômenos ambientais sejam antigos, sua aborda-
gem dentro do direito internacional ainda é recente e sua relação com 
os refugiados é praticamente inexistente. Por isso, para Jubilut (2007), 
apesar do termo “refugiados ambientais” ter surgido em 1985, foi 
recentemente, principalmente após os eventos danosos causados pela 
acentuada desertificação na África, pelo tsunami na Ásia, o terremoto 
no Paquistão e o furacão Katrina (que atingiu os Estados Unidos), 
que a expressão ganhou força para que as pessoas atingidas sejam 
protegidas pelo Direito Internacional dos Refugiados.

No entanto, o real impacto das migrações ambientais, só poderá 
ser sentido diante das decisões políticas dos Estados acolhedores. Até 
o momento possuímos apenas previsões, entre as várias incertezas 
trazidas pelos desastres ambientais: “Os especialistas em clima (Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, [...]) preveem que 
até 2050 poderão ser contados entre 50 e 150 milhões de deslo-
cados ambientais, e até 200 milhões deles ao final do século XXI” 
(WENDEN, 2016, p. 21-22)

Para Wenden (2016), esses deslocados ambientais deveriam 
ter uma normativa internacional específica para a sua condição, con-
forme destaca: “Seria necessário dedicar aos deslocados ambientais 
um estatuto específico no âmbito da ONU, que não seja a sim-
ples extensão da Convenção de Genebra, mas que os coloque sob a 
égide do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados”. 
(WENDEN, 2016, p. 21)

Essa questão é relevante, uma vez que o conceito de “refu-
giado ambiental” não está previsto nas motivações da Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados, para dar amparo legal aos casos 
de refúgio. Sendo assim, tais pessoas ficam desprovidas de proteção 
internacional específica, passando a ficar em situação similar a dos 
migrantes econômicos.

O dilema dos refugiados, não está mais restrito aos problemas 
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políticos, econômicos e sociais, mas também da relação do homem 
com a natureza e das causas de ambientais de migrar com a criação de 
novos conceitos jurídicos. Nesse sentido, as pessoas afetadas precisam 
ser ouvidas, para relatar as suas dificuldades e necessidades, para que 
aja um processo de participação e tomada de decisões dos Estados 
e das organizações internacionais, na busca pela melhor solução de 
acolhida dos “refugiados ambientais”.

No entender de Derani, o dilema dos refugiados deve ser pen-
sado dentro de bases legais. No momento, conta-se com o amparo do 
Direito Humanitário e de leis internas de cada país para proporcionar 
proteção e ajuda às vítimas dos desastres ambientais, como forma de 
cooperação internacional.

Cabendo ressaltar que, os efeitos dos desastres ambientais 
podem ser entendidos como uma situação de violação de direitos 
humanos e podem afetar de maneira diferenciada grupos, indivíduos 
e comunidades em razão de sua vulnerabilidade.

3. REFUGIADOS AMBIENTAIS SOB O OLHAR DOS DI-
REITOS HUMANOS, DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA E DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

Os direitos humanos são faculdades que o direito atribui as pes-
soas e aos grupos sociais como expressão de suas necessidades relativas 
à vida, liberdade, igualdade, participação política, social, reconhecen-
do o homem como ser livre e que exigindo o respeito e atuação dos 
demais homens ou grupos sociais e do Estado para restabelecer seu 
exercício em caso de sua violação ou para realizar sua prestação.

Para Fernandez (1991, p. 79), “Los derechos humanos tienen su 
fundamento antropológico en la idea de necesidades humanas. Con el 
reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos humanos se pretende 
satisfazer uma serie de exigências que se consideran necesarias para el 
desarrollo de una vida digna”

Assim, a valorização da dignidade humana ganha importância tanto 

no âmbito do direito interno dos Estados como no plano internacional.

Na visão contemporânea dos direitos humanos alguns direitos 
foram incorporados ao direito à vida, liberdade, igualdade, tais como 
alimentação, moradia, saúde, educação e emprego. Sendo que esse, 
“[...] novo bloco de direitos é essencialmente positivo, ou seja, implica 
uma performance por parte das agências do Estado e dos indivíduos, 
no sentido de viabilizar ações sociais que implementem as condições 
de vida de grupos menos favorecidos” (BARRETTO, 2013, p. 248)

Conforme aponta Barretto (2013, p. 74) o conteúdo do prin-
cípio da dignidade humana desdobra-se em duas máximas: não tratar 
a pessoa humana como simples meio e assegurar as necessidades vitais 
da pessoa humana. E, portanto, segundo o autor, “Neste contexto, a 
dignidade da pessoa exige para sua preservação o acesso a um trabalho 
decente, à moradia e aos cuidados relativos à saúde.” Bem como, “o 
acesso aos bens espirituais, como a educação e a cultura, e o respeito a 
‘sentimentos propriamente humanos’” (BARRETTO, 2013, p. 74-75)

Quando encontramos grupos em situações de vulnerabilidade 
ou fragilidade, ou seja, quando a autonomia falha, a demanda por 
direitos de outro tipo se torna ainda mais premente. (BARRETTO, 
2013, p. 248) É o caso, por exemplo, dos refugiados ambientais.

E como o direito, neste sentido, nunca pode ser considerado 
como acabado, pois ele se transforma de acordo com as necessidades 
e valores de sua época e localidade. E, portanto, os direitos humanos, 
além de relativos no tempo, são também relativos entre membros da 
mesma sociedade. “Eles devem refletir crenças e valores compartilha-
dos pelos seres humanos de uma época, podendo, assim ampliar seu 
conteúdo e a extensão do seu objeto.” Por isso, se fala em direito a um 
meio ambiente adequado. “É porque a vida humana em um ambiente 
sadio é mais valorosa que estendemos nossas preocupações às florestas 
e aos rios.” (BARRETTO, 2013, p. 248)

Considerando que a questão dos refugiados somente entrou 
na agenda internacional após a Segunda Guerra Mundial é possível 
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identificar a proteção aos refugiados como evolução do pensamen-
to do direito.

O direito dos refugiados à proteção enquanto ser humano, 
contudo, pode estar baseado, também, no princípio da igualdade, já 
que estes se encontram em situação distinta, e, portanto, merecem 
tratamento diferenciado.

A Declaração dos Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão 
da Constituição de 1975 trazia logo no artigo primeiro, a definição 
dos direitos do homem e do cidadão: “Os direitos do homem em 
sociedade são a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade.” E 
logo a seguir, no artigo terceiro, conceituava a igualdade: “A igualdade 
consiste em que a lei é a mesma para todos, quer proteja, quer puna. 
A igualdade não admite distinções de nascimento nem de heredita-
riedade de poderes.” (BARRETTO, 2009, p. 458)

Portanto, a questão que aqui se aponta não esta em se afirmar 
que “os homens são iguais (em essência), mas que devem receber o 
mesmo tratamento legal.” (BARRETTO, 2009, p. 458)

Assim, a universalização é condição de existência legítima de 
um dever e implica em imparcialidade, ou seja, cada ser humano deve 
considerar-se igual a qualquer outro ser racional em direitos e deveres.

A partir do momento que determinado grupo de pessoas está 
em situação desigual perante a sociedade, também pode receber tra-
tamento jurídico diferenciado.

No Estado de bem estar social não basta que se considere “os 
homens iguais no momento de aplicar-lhes a lei: há que reconhecer 
de modo muito claro que as desigualdades fáticas entre os cidadãos 
impedem uma verdadeira aplicação igual da lei entre os considerados 
iguais.” (BARRETTO, 2009, p. 458)

E entra em cena a máxima, “deve se tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais”. O Estado deve adotar medidas necessárias 
que visem reduzir as desigualdades materiais. (BARRETTO, 2009)

Segundo Barretto, “Hoje, portanto, podemos dizer que o 

tratamento jurídico do princípio da igualdade exige que o obser-
vemos sob duas perspectivas: como comando normativo e como 
direito dos cidadãos, mas precisamente como direito fundamental.” 
(BARRETTO, 2009, p. 459)

Na perspectiva do princípio da igualdade enquanto direito do 
cidadão, este pode exigir o tratamento isonômico que lhe é devido ou 
a prestação que tem direito. (BARRETTO, 2009)

No caso dos refugiados, sua situação de temor pela própria vida, 
no local onde se encontra, pode ser considerada como justificação 
suficiente para ser acolhido imediatamente em outro Estado.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ratificada em 
1948, instrumento maior que regula e fundamenta os direitos básicos, 
não só dos refugiados, como de todos os seres humanos, estabelece em 
seu art. 3º: “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
de sua pessoa.” E no art. 14 define que: “Em caso de perseguição toda 
pessoa tem direito a buscar asilo e a desfrutar dele, em qualquer país.

Portanto, estes dois artigos oferecem o embasamento para o 
direito dos refugiados, conforme a definição expressa de refugiado 
presente na Convenção de 1951. E quando os direitos expressos no 
artigo 3º são violados, qualquer indivíduo tem direito de recorrer à 
proteção de outro Estado, passando para condição de refugiado.

Neste sentido,
[...] é hoje reconhecida a interrelação entre a questão dos refugiados 
a partir de suas causas principais (as violações de direitos humanos), 
e, em etapas sucessivas, os direitos humanos: assim, devem estes 
últimos ser respeitados antes do processo de solicitação de asilo ou 
refúgio, durante o mesmo e depois dele (na fase final das soluções 
duráveis). Os direitos humanos devem aqui ser tomados em sua 
totalidade (inclusive os direitos econômicos, sociais e culturais). Não 
há como negar que a pobreza se encontra na base de muitas das 
correntes de refugiados. (CANÇADO TRINDADE, 2004)

Do mesmo modo, os preceitos dos direitos dos refugiados apli-
cam-se também no domínio dos direitos humanos, como é o caso do 
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princípio da não-devolução (non-refoulement) , presente na Conven-
ção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 (art. 33); Convenção 
das Nações Unidas contra a Tortura (art. 3º).

Um refugiado é alguém que teve seus direitos humanos viola-
dos. Para que possa novamente encontrar-se numa situação estável 
de reconhecimento de sua humanidade, não deve ser necessário que 
tenha de retornar a pátria quando a situação que o forçou a sair tenha 
cessado, mas é preciso que seja também reconhecido quando em ter-
ritório de acolhimento.

A partir do momento em que os direitos humanos não são 
mais respeitados em nível interno, pode-se recorrer para os sistemas 
já estabelecidos em âmbito internacional. Os direitos humanos pre-
cisam ser protegidos globalmente, independentemente de distinções 
culturais e de localidade. Apesar das disparidades enfrentadas em 
cada Estado, a defesa dos direitos humanos deveria ultrapassar estas 
barreiras. (PINHEIRO, 2008)

Como o dever de acolhimento encontra-se expresso na 
Convenção do Estatuto dos Refugiados, de 1951 (art. 3º). Assim, 
quando acolhidos pelos países, os direitos dos refugiados não podem 
ser restritos à segurança de recepção. Além de terem a vida preser-
vada, devem ser tratados como concidadãos. Visto que, seu valor 
não reside em uma determinada nacionalidade, e sim no fato de 
ser ‘ser humano’, conforme consta no Preâmbulo do Pacto de San 
Jose da Costa Rica, da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
“[...] os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato 
de ser ela nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter 
como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que 
justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, 
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos 
Estados americanos.” (DECLARAÇÃO DE SÃO JOSÉ PARA RE-
FUGIADOS E PESSOAS DESLOCADAS)

Como aponta Douzinas (2009, p. 119), “Os indivíduos somen-
te têm direitos na comunidade. Para os que não têm representação, 

sobra muito pouco. Os sem-Estado, os refugiados, as minorias de 
vários tipos não tem têm quaisquer direitos humanos.”

Assim, o recebimento de refugiados ambientais impõe um de-
safio a mais para os países que os acolhem: a necessidade de mediar 
às diferenças culturais entre as duas populações, de modo que os di-
reitos humanos de todos sejam respeitados, devendo ser reconhecido 
o direito de manter a própria cultura e seus costumes.

Cançado Trindade (2004) afirma que, “É inquestionável que 
há aqui um propósito comum, o da salvaguarda do ser humano.” 
O que se questiona é como essa salvaguarda se aplica no caso dos 
refugiados ambientais?

A questão dos refugiados ambientais não deve ser tratado 
apenas no campo dos direitos humanos e dos direitos dos refugia-
dos, também, pelo direito internacional ambiental. Área do direito 
que começou a se desenvolver principalmente após a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, e que é 
o responsável pela formulação de políticas e normas sobre a proteção 
do homem juntamente ao meio ambiente.

A definição de direito ao desenvolvimento está contida no 
artigo 1.1 da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das 
Nações Unidas: “o direito ao desenvolvimento é um direito humano 
inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos 
estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 
cultura e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual os direitos 
humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realiza-
dos.” (FONSECA, 2007, p. 121-138)

Portanto, o direito ao desenvolvimento deve ser compreendido 
em estreita relação com os outros direitos humanos. “A própria De-
claração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas, em 
seu preâmbulo e nos artigos 6.2 e 9.1 dispõe que todos os direitos hu-
manos são indivisíveis e interdependentes., devendo ser considerados 
em um contexto global.” (FONSECA, 2007, p. 1229-130)
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O direito internacional do meio ambiente, hoje ligado aos 
direitos humanos internacionais, precisa ser utilizado para que se ga-
ranta à todas as pessoas que possam vir a perder seus lares devido a 
eventos naturais exacerbados pela mudança climática o direito de 
procurar asilo e encontrar refúgio.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, em seu Princípio 1, 
declara que:

O Homem tem o direito à igualdade, à liberdade e a condições de 
vida satisfatórias, num ambiente cuja qualidade lhe permita viver 
com dignidade e bem-estar, cabendo-lhe o dever solene de proteger 
e melhorar o ambiente para as gerações vindouras.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi 
proclamado na Declaração de Estocolomo, de 1972, ganhando caráter 
de universalidade, tendo sido reiterado na Declaração do Rio de 1992, 
sendo considerado direito fundamental da pessoa humana. (MONT’ 
ALVERNE, 2012, p. 52)

O Direito Internacional protege o meio ambiente e impõe o 
dever geral de não degradar, estabelece direitos e obrigações, “ecolo-
giza” o direito da propriedade, permite a intervenção estatal, reduz 
a discricionariedade administrativa no processo decisório, amplia a 
participação pública, realça a proteção do meio ambiente, confere 
segurança normativa, dá maior força à interpretação em favor do meio 
ambiente e enseja o controle da constitucionalidade de lei sob bases 
ambientais. (SIRVINKAS, 2008, p. 55-56)

No entendimento de Sirvinkas (2008), não existem dúvidas 
de que a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
voltada para os interesses da coletividade, seja em âmbito nacional 
ou internacional, sendo, portanto, direito fundamental da pessoa 
humana, baseado no princípio da dignidade.

Assim, para que o ser humano tenha uma vida digna é im-
prescindível que lhe seja garantido o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, não sendo possível admitir que vítimas 
de tragédias ambientais, em especial, em países subdesenvolvidos, em 

que o Estado não consegue assisti-las, estariam tendo o seu direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado efetivado. (MONT’ 
ALVERNE, 2012, p. 52)

A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 reconhe-
ce o direito de todas as pessoas de procurar segurança, assim como o 
art. 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Além 
disso, o art. 25 da Declaração determina que toda pessoa tenha direito 
a um nível adequado de vida que lhe garanta saúde e bem estar. O que 
se torna latente na questão dos refugiados ambientais, uma vez que o 
ambiente antes habitado por eles se torna insalubre, inabitável. Bem 
como, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 
fazem referência ao direito de toda pessoa a disfrutar e utilizar plena e 
livremente os recursos naturais e que nenhuma pessoa pode ser privada 
de seus meios de subsistência. (PENTINAT, 2006, p. 85-108).

É preciso que a Convenção de 1951 seja interpretada de maneira 
atualista para a pôr ao serviço daquilo que é, nos nossos dias, um 
fenômeno absolutamente idêntico àquela a que ela procurou respon-
der no seu tempo: as pessoas em fuga, em larga escala, por razões 
forçadas. Era isso que estava em causa em 1951 e aí a explicação era 
a diferença religiosa, a dissidência política ou a singularidade étnica. 
Nos nossos dias tudo isso se mantém como fundamento da proteção 
propiciada pelo estatuto do refugiado, mas soma-se um conjunto de 
outros fatores a começar pelos conflitos armados e a incluir também 
as degradações de natureza ambiental. (PUREZA, 2010, p. 49)

As normas de direito internacional asseguram um meio am-
biente saudável e seguro. Na falta deste, deve ser assegurado àqueles 
que se viram privados de seu direito, a garantia de buscar asilo em 
um outro Estado.

Os organismos internacionais têm reconhecido a legitimidade 
da preocupação com os grupos vulneráveis e com o atendimento de 
suas necessidades básicas, assim como tem sido enfatizadas a ideia 
de empowerment desses grupos, para que eles tenham condições de 
reivindicar seus direitos. O resultado visível tem sido a elaboração de 
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diversos documentos que tratam de questões relacionadas aos grupos 
vulneráveis, como a Agenda 21, que menciona os pobres urbanos e 
rurais, as populações indígenas, as crianças, as mulheres, os idosos, 
os desabrigados, os doentes terminais e os portadores de deficiên-
cia. Pode-se dizer que os grupos vulneráveis são aqueles grupos de 
pessoas que mais facilmente têm seus direitos humanos violados. 
(FONSECA, 2007)

Os refugiados ambientais são muitas vezes levados a deixar suas 
casas, seus lares por motivos de degradação do solo, da água, constru-
ções de usinas hidrelétricas, de áreas para mineração que impelem aos 
habitantes da região migrar para outros locais, com a probabilidade de 
nunca mais voltarem, ou devido às intempéries da natureza.

Os refugiados não são inseridos numa sociedade estranha por 
sua escolha, ou seja, essas pessoas não escolhem aquele país como 
residência permanente ou temporária por motivos de estudo, traba-
lho, aspectos culturais, mas sim por motivos totalmente opostos, em 
especial, para salvarem suas vidas.

Nas palavras de Bauman (2007, p. 50), “Os refugiados são 
expulsos à força ou obrigados pelo medo a fugirem de seus países 
de origem, mas sua entrada em qualquer outro é recusada”. E segue,

Eles não mudam de lugar – perdem seu lugar na terra e são cata-
pultados para lugar nenhum, para os “non-lieux” de Augé ou as 
“nowherevilles” de Garreau, ou amontoados nas “Narrenchiffen” de 
Foucault, um “lugar sem lugar” levado pela correnteza, “que existe 
por si mesmo, que é fechado sem si mesmo e, ao mesmo tempo, en-
tregue à infinitude do oceano” – ou (como sugere Michel Agier) para 
um deserto, por definição uma terra desabitada, que se ressente dos 
seres humanos e raramente é por eles visitada. (BAUMAN, 2007, 
p. 50-51). (Grifo do autor)

Para Bauman (2007, p. 47), “Os refugiados são a própria encar-
nação do “lixo humano”, sem função útil a desempenhar na terra que 
chegam onde permanecerão temporariamente, e sem a intenção ou es-
perança realista de serem assimilados e incluídos no novo corpo social.”

Neste sentido, os refugiados precisam ter reconhecidos seus 

direitos enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto su-
jeitos de direito, sob o olhar dos princípios da dignidade humana e 
da igualdade, em um mundo de mudanças.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia conceitual de refugiado surge no Direito Internacional 

após a Segunda Gerra Mundial, tendo em vista que muitas pessoas, 
visando salvar suas vidas, foram obrigadas a deixar sua terra natal 
para escaparem da perseguição promovida pelos regimes totalitários, 
e foram forçadas a buscar refúgio em outros países.

Dessa forma, em 1951, foi editada a Convenção das Nações 
Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, com o objetivo de ga-
rantir proteção jurídica internacional aos refugiados da Segunda 
Guerra Mundial.

Ocorre que o conceito de refugiado apresentado pela Conven-
ção de Genebra de 1951, não se aplica aos “refugiados ambientais”, 
talvez por ter sido estabelecido em uma época em que não se pensava 
sobre aquecimento global e nas suas consequências.

É preciso que a Convenção de 1951 seja interpretada de ma-
neira atual e se ponha a serviço dos problemas dos nossos dias. Um 
fenômeno idêntico aquele que ela procurou responder no seu tempo, 
a fuga de pessoas, em larga escala, por razões forçadas, só que atual-
mente são fugas por degradações de natureza ambiental.

Em face do princípio da dignidade humana e da igualdade é 
necessário que se acolha no conceito de refugiado, os “refugiados am-
bientais” tendo em vista as inevitáveis alterações climáticas que estão 
acontecendo e as que acontecerão e que colocarão milhares de pessoas 
na condição de vulnerabilidade, o que implica em oferecer a proteção 
e assistência a essas pessoas, ofertando-lhes segurança e reafirmando 
assim o papel dos direitos humanos, implementando medidas para 
lidar com esta nova categoria de refugiados.

Quando um determinado grupo de pessoas esta em situação 
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desigual, de vulnerabildiade perante a sociedade, merece receber 
tratamento jurídico diferenciado. E no que tange aos “refugiados 
ambientais” é mais imperioso ainda porque esta se buscando salva-
guardar o ser humano, titular de direitos nas agendas dos Estados e 
no plano dos direitos internacionais, sejam esses direitos humanos, 
direitos humanitários, direitos dos refugiados, a obrigação e o direito 
de acolhimento deve ser expresso, objetivando oferecer proteção a 
vida humana e uma melhoria das condições de vida de todos os seres 
humanos, sem discriminação de qualquer tipo, e em uma perspectiva 
temporal, abarcando as gerações presentes e futuras, como aconteceu 
com as gerações do passado, que receberam a tutela do Estado en-
quanto na condição de refugiados.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente pesquisa trata da questão dos refugiados em três 

aspectos, inicia por fazer entender quem é o refugiado hoje, tratando 
dos ganhos em relação aos direitos humanos. A concepção lato sensu 
sobre refugiado nos traz um indivíduo que, por algum motivo, perdeu 
a proteção de seu estado de origem.

Desta forma a história nos demonstra que a evolução social vem 
permeando a idéia do ser humano como o centro das relações, sendo 
nessa concepção que a comunidade internacional se mobilizou para 
criação de órgãos de cunho e abrangência internacional que priori-
zasse a proteção e garantia dos direitos inerentes ao ser humano, os 
chamados Direitos Humanos. Desta forma, a ONU deu continuidade 
as prerrogativas idealizadas pela Liga das Nações consagrando novos 
instrumentos e acordos de proteção internacional aos refugiados.

Todavia, a grande questão quando se trata de acordo 
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internacional é a real efetividade do acordo consagrada pelos seus 
Estados partes quando ao incorporar a o acordo internacional no sis-
tema legal interno do país. Sendo que o Brasil passou a ser destino de 
inúmeros africanos que aqui chegaram por conta da Copa do Mundo 
de 2014, tendo em vista a facilitação da época para emissão de visto. 
Desta forma, surgiu a preocupação com a efetividade dos direitos e 
garantias previstos no sistema interno e internacional aos refugiados;

A partir de uma constatação empírica, busca retratar e averi-
guar a efetividade das normas internacionais aplicadas aos refugiados 
residentes no Município de Criciúma. A pesquisa de campo realizada, 
fora aplicada uma abordagem especialmente voltada para os direitos 
básicos concedidos na Convenção de 1951.

2. INTRODUÇÃO HISTÓRICA
As questões envolvendo o refúgio no mundo estão intimamente 

ligadas ao reconhecimento dos Direitos Humanos, uma vez que, não 
há que se falar em direitos dos refugiados sem garantir aos que buscam 
amparo internacional, os direitos inerentes a pessoa humana.

Desta forma, na medida em que a sociedade internacional 
evolui em relação aos Direitos Humanos, o mesmo ocorre em rela-
ção aos refugiados.

O reconhecimento dos chamados jus cogens, ou direitos das 
gentes, alcança patamar de internacionalização, de forma que todo 
ser humano, em qualquer lugar do mundo, é assegurado os direitos 
previstos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo sim-
ples fato de serem humanos, independente de outras características 
que lhes possam ser atribuídas.

É a partir de tal perspectiva que o Direito Internacional para 
Refugiados tem evoluído. No decorrer da história, constata-se que 
eram considerados Refugiados certos grupos específicos, e dessa 
forma ficavam a margem da proteção internacional todos aqueles 
que não pertenciam a tais grupos e somente com a evolução da 

própria sociedade é que esse entendimento foram-se alargando e 
moldando-se as situações fáticas de cada momento histórico, (BAR-
RICHELLO; ARAÚJO, 2014).

No caso dos Refugiados, bem como traz a Ficha Informativa 20 
das Nações Unidas, ser refugiado “significa viver no exílio e depender 
de outros para satisfazer necessidades básicas como a alimentação, o 
vestuário e a habitação”, (DIREITOS HUMANOS E REFUGIA-
DOS, 1995/2004, p.3).

Os fatos motivadores desse deslocamento obrigatório são os 
mais variados possíveis, perseguição por razões de raça, nacionalidade, 
religião, ou mesmo por pertencer a determinado grupo social ou con-
vicções políticas, desastres naturais ou ecológicas, extrema pobreza, 
(DIREITOS HUMANOS E REFUGIADOS, 1995/2004, p.4).

O certo é que o problema dos Refugiados no mundo é hoje um 
dos maiores desafios enfrentados por toda a comunidade internacio-
nal, eis que ultrapassa as fronteiras dos Estados, alcançando a todos, 
em todos os cantos do mundo, mais do que em qualquer tempo da 
história da humanidade.

3. CONCEITO
No decorrer da história, o conceito de refugiados foi alterando 

conforme a necessidade da população mundial. Nota-se que, inicial-
mente, criou-se o instituto do refúgio com a finalidade de proteção 
a comunidade Russa, por conta da guerra civil que atingia a antiga 
união soviética, sendo que, ao longo do tempo em decorrência ao 
aumento do número de refugiado no mundo, alargou-se o âmbito 
protecionista em relação ao instituto dos refugiados.

A convenção de 1951, positivou garantias de proteção básicas aos 
Refugiados, no entanto, os países ratificastes do instrumento internacio-
nal, possuem discricionariedade para ampliar as proteções aos refugiados 
em seu território nacional, uma vez que Convenção de 1951 e Protoco-
lo de 1967 não restringem os Estados partes ao texto do tratado, sendo 
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que os termos acordados servem como base protecionista.

Tal prerrogativa levou alguns países signatários a alargar o con-
ceito e definição de refugiados, bem como o âmbito protecionista do 
instrumento internacional.

No direito brasileiro, o tema encontra-se positivado na Lei 9.474 
de 22 de julho de 1997, onde além de conceituar e definir refugiados no 
território nacional brasileiro cria o Comitê Nacional para os Refugiados 
(Conare). A Lei 9.474/79 definiu refugiado da seguinte maneira:

Artigo. 1º – Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I- devido a fundados temores e perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encon-
tre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 
acolher-se à proteção de tal país;

II- não tendo nacionalidade e estando fora do país onde teve sua re-
sidência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função 
das circunstâncias descritas no inciso anterior;

III- devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país.

Artigo 2º – Os efeitos da condição de refugiados serão extensi-
vos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos 
demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem 
economicamente, dede que se encontrem em Território Nacional. 
(BRASIL, 1997).

De forma ampla, consideram-se refugiados os indivíduos que, 
conforme os parâmetros jurídicos internacionais são obrigados a 
migrar de um país a outro ou de uma região a outra, perdendo, ainda 
que temporariamente, suas raízes, sua identidade, e precisando se 
adaptar a um novo mundo e a uma nova realidade (SILVA, 2012).

4. DIREITOS HUMANOS PARA REFUGIADOS NO PLA-
NO INTERNACIONAL E INTERNO

Criada em 1951 com a finalidade de ampliar a proteção aos 

Refugiados em âmbito global, a Convenção da ONU para refugia-
dos de 1951 instituiu o Alto Comissário das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR, 2015). Além da criação do ACNUR, a con-
venção estabelece o conceito de refugiados a ser adotado pelos Estados 
pactuantes e estabelece as proteções mínimas que deveram necessaria-
mente ser atendidas pelos Estados em que o indivíduo considerado 
refugiado, nos moldes da convenção, tenha pedido refúgio.

A Convenção de 1951, como se vislumbrou em tópico especí-
fico, determinou o conceito de refugiado, elencando suas principais 
características. Além do mais, a Convenção elenca os direitos e os 
deveres dos refugiados para como os países concedentes de refúgio, 
bem como dos Estados para com os indivíduos (ONU, 1951).

Nesse intento, o principal dever imposto pela Convenção da 
ONU para refugiados que buscam abrigo está elencado no art. 2º do 
referido diploma internacional, dispondo que todo refugiado tem o 
dever de se conformar com as leis e dos regulamentos adotados pelo 
país em que se encontra, bem como as medidas utilizadas para ma-
nutenção da ordem pública. (ONU, 1951).

A Convenção de 1951 engloba a proteção dos refugiados não 
apenas ao que concerne à vida, uma vez que elenca em seus art. 3º, 4º 
e 5º, expressamente, o direto de não serem discriminados, à liberdade 
de crença, bem como garante aos Estados partes discricionariedade 
para que ao incorporarem as normas previstas no instrumento inter-
nacional em seu regime interno, possam garantir outros direitos e 
vantagens não vislumbrados na referida norma (ONU, 1951).

No âmbito de salvaguardar a vida e a permanência do refu-
giado em segurança,a convenção estabelece o estatuto pessoal dos 
refugiados, trazendo os padrões mínimos à manutenção da vida com 
dignidade; tais como, direito ao emprego remunerado e à assistência 
social, receber documentos de identidade e documentos de viagem, 
além de transferir seus bens para o país onde seja admitido com o 
propósito de reassentar-se, promovendo ainda, apoio à naturalização 
e à assimilação de refugiados, o acesso aos tribunais, à educação, à 
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seguridade social, à habitação, e à liberdade de circulação.

O Brasil, após ratificar o tratado da ONU, criador do ACNUR, 
comprometeu-se com a comunidade internacional a modificar seu sis-
tema interno criando normas domésticas para garantir direitos, assim 
como medidas protetivas que visem acolher o refugiado e mantê-lo a 
salvo, para que não sejam obrigados a retornar ao país onde tiveram 
seus direitos humanos violados ou ameaçados.

Neste sentido, em 22 de julho de 1997, mais de 30 anos após o 
decreto Nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, foi publicada a Lei brasi-
leira referente aos refugiados, criando o CONARE – Comitê Nacional 
para os Refugiados, órgão interno destinado a assegurar os direitos e 
garantias previstos na convenção do ACNUR no âmbito nacional.

Todavia, como a criação de norma interna para efetivar a prote-
ção dos refugiados deu-se em prolongado lapso temporal, em 1977, o 
ACNUR instalou-se na cidade do Rio de Janeiro sob a supervisão de 
sua Oficina Regional para o Sul da América Latina. (LEÃO. 2003).

Com a criação do CONARE, o ACNUR perdeu seu poder 
decisório, tendo o governo brasileiro ficando na dianteira das decisões 
quanto as questões de concessão de refúgio através de seus órgãos, 
tornando as funções do ACNUR somente de supervisão dos atos do 
governo em relação aos refugiados, (MOREIRA, 2014).

Neste diapasão, o ACNUR consolidou o seu propósito de 
implantar instituto de proteção aos refugiados, de forma que ao mo-
bilizar a sociedade civil a proteção dos refugiados, instituindo políticas 
de governo neste sentido, bem como a criação de órgão específico, 
CONARE, consolida a estrutura tripartite que já estava sendo molda-
da desde meados de 1970, proporcionando autonomia ao ente estatal 
de lidar com a questão envolvendo os refugiados, (LEÃO, 2003).

Criado pela Lei que regulamenta a proteção aos refugiados no 
Brasil, Lei 9.474/97, o Comitê Nacional para os Refugiados é um 
órgão composto por ministérios, com incumbências decisórias em re-
lação aos refúgios. É de competência do CONARE o reconhecimento 

da condição de refugiado no Brasil.

Outrossim, o artigo 2º da Lei 9.474 de 1997, amplia a mesma 
proteção concedida aos solicitantes de refúgio, aos seus familiares, na 
medida em que dispões que os efeitos da condição de refugiados são 
extensivos ao cônjuge, aos descendentes, aos ascendentes, bem como 
aos demais membros do grupo familiar, contanto que haja depen-
dência econômica e estejam em território nacional, (BRASIL, 1997).

Conforme exposto, após a sua implementação os pedidos de 
refúgio passaram a ser analisados pelo CONARE. Neste sentido, a Lei 
9.474/1997 em seu artigo 7º dispõe que o pedido de refúgio poderá 
ser direcionado a qualquer autoridade migratória que se encontre na 
fronteira, o qual deverá fornecer as informações necessárias quanto ao 
procedimento. O referido dispositivo legal, faz uma ressalva impor-
tante em seu parágrafo primeiro, onde garante que o solicitante de 
refúgio de maneira alguma será deportado para a fronteira do país ao 
qual sua vida ou liberdade corram riscos, (BRASIL, 1997).

5. DA COMPATIBILIDADE DA LEI 9.474 DE 1997 COM 
A CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFU-
GIADOS DE 1951

A Lei brasileira referente aos refugiados, Lei 9.474/1997, foi 
inovadora tendo em vista seu caráter protecionista do referido diplo-
ma. A Lei além de abranger as definições de refugiados contidas na 
convenção de 1951 e seu protocolo em 1967 em seu artigo 1º, inciso 
III, estabeleceu que também seriam considerados refugiados aqueles 
que “devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país,” (BRASIL, 1997).

Desta forma, é possível abranger uma gama muito maior de 
refugiados, uma vez que a concessão de refúgio pode ser direcionada 
a contingente maior do que o previsto no instrumento internacional.

Muito embora a Lei 9.474/1997, tenha caráter protecionista 
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ampliado de direitos em relação a convenção de 1951 e seu protocolo 
em 1967, a lei nacional é silente em relação a garantias previstas no 
instrumento internacional, uma vez que não menciona regulamenta-
ção em relação aos temas de propriedade móvel e imóvel, propriedade 
industrial e intelectual, direitos de associação, direito de estar em 
juízo, profissão não assalariada, profissões liberais, racionamento, 
alojamento, educação pública (ensino primário), assistência pública, 
legislação do trabalho e da previdência social.

Desta forma, não existido lei específica nacional que trate dos 
referidos temas, os refugiados ficam sujeitos a Convenção de 1951 e 
seu protocolo em 1967.

6. A EFETIVIDADE DOS DIREITOS CONSAGRADOS 
NAS NORMAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS A PAR-
TIR NA ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO REALIZADA 
NO MÊS DE MAIO/2016 COM OS GANESES RESIDEN-
TES NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, ATENDIDOS PELA 
CASA DE PASSAGEM

Em Criciúma, a acolhida aos refugiados tem sido feita pela So-
ciedade Civil e pela Secretaria da Assistência Social. A Sociedade Civil 
tem acolhido os refugiados através das organizações religiosas e pela 
Cáritas. Em relação a Secretaria da Assistência Social realiza a acolhida 
e assistência dos refugiados através da Casa de Passagem São José.

A Casa de Passagem São José iniciou suas atividades em 19 de 
agosto de 1982, na época, o então Albergue São José fazia a acolhida 
e orientação de moradores de ruaque já não possuíam laços familiares. 
(Secretaria da Assistência Social de Criciúma – Santa Catarina).

Em 2011, a prefeitura municipal de Criciúma assumiu a ad-
ministração do albergue através da secretaria da assistência social, que 
transformou o albergue São José na Casa de Passagem São José. Hoje a 
casa de passagem é mantida totalmente pelo município, todavia ainda 
recebe doações da sociedade civil as quais são revertidas aos assistidos 

pela casa. As doações se resumem a roupas de cama, produtos de hi-
giene pessoal, alimentos, entre outros produtos de necessidade básica. 
(Secretaria da Assistência Social de Criciúma – Santa Catarina).

O albergue São José foi criado para dar assistência aos morado-
res de rua e continuou nessa perspectiva quando fora assumido pela 
prefeitura quando e convertido para casa de passagem. Em meados 
de junho e julho de 2014, fora registrado um grande número de 
refugiados chegando em criciúma, inicialmente os refugiados se diri-
giram a polícia federal para regularizar sua situação no Brasil, de onde 
eram encaminhados para a Casa de Passagem onde os funcionários 
realizavam as traduções. A casa de passagem, em 2014, quando da 
chegada dos africanos, contava com capacidade para 25 pessoas. Os 
primeiros a chegar em criciúma alugaram casas onde os próximos a 
chegar foram acolhidos, todavia as lotações dessas casas chegaram 
a níveis demasiadamente elevados. Uma reportagem do Fantástico 
registrou 50 africanos residindo em um porão no bairro pinheirinho 
em Criciúma. Os africanos justificaram a superlotação na quantidade 
de imigrantes que chegavam no município e não possuíam lugar para 
ficar. (Secretaria da Assistência Social de Criciúma – Santa Catarina)

Após a divulgação do referido fato, a municipalidade obri-
gou-se a tomar providência quanto a moradia dos imigrantes. Dessa 
forma, eles foram removidos da casa onde residiam e abrigados na 
Casa de Passagem. Todavia, a capacidade na época era para apenas 
25 pessoas, na oportunidade a casa de passagem chegou a abrigar 80 
estrangeiros. Por conta da superlotação da casa de passagem, a pre-
feitura alugou 02 casas para abrigar os imigrantes. Sendo assim, os 
moradores da casa de passagem foram distribuídos entre as 25 vagas 
da casa de passagem e as casas alugadas pela prefeitura. (Secretaria 
da Assistência Social de Criciúma – Santa Catarina)

Com o intuito de proporcionar melhores condições aos soli-
citantes de refúgio, a casa de passagem foi ampliada, passando sua 
capacidade para 50 pessoas, recebendo reforma quanto a sua estrutu-
ra, hidráulica, elétrica, e etc. A casa de passagem atualmente funciona 
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com o auxílio de 12 servidores. A casa já foi abrigo para aproxi-
madamente 763 imigrantes africanos, que atualmente residem no 
município de criciúma. Segundo informações prestadas, os imigrantes 
estão em constante migração pela região de criciúma. (Secretaria da 
Assistência Social de Criciúma – Santa Catarina)

7. RESULTADO DA PESQUISA DE CAMPO
A pesquisa de campo foi realizada no mês de maio de 2016, 

contou com assistência da casa de passagem São José, tendo sido 
acompanhada pelo responsável em relação a assistência aos africanos 
assistidos pela instituição, Frei Jonas Santana Moreira. Foram entrevis-
tados 18 ganeses residentes em Criciúma que, de alguma forma, foram 
assistidos pela casa de passagem. Parte dos entrevistados não chegou 
a residir de fato na instituição, no entanto, todos foram beneficiados, 
seja na instrução em relação ao pedido de refúgio, por intermédio 
das traduções realizadas na casa de passagem, ou no encaminhamen-
to para solicitação de documentos, entre outros encaminhamentos 
realizados pela instituição.

As perguntas foram feitas diretamente aos entrevistados, 
individualmente, sendo que o termo de consentimento e livre es-
clarecimento foi traduzido de forma que todos tomassem ciência da 
finalidade da pesquisa realizada.

Conforme relatado, os entrevistados foram em sua totalidade 
ganeses, Estado de origem República do Gana, residentes no Município 
de Criciúma e já assistidos pela casa de passagem São José. Todos os en-
trevistados eram do sexo masculino. Conforme informações fornecidas 
pela casa de passagem, a grande maioria dos africanos que imigraram 
para o Brasil são do sexo masculino em idade para o trabalho. A facha 
etária variou de 24 anos de idade a 69 anos de idade, sendo que 44,44% 
tinham entre 24 a 30 anos, 44,44%, de 30 a 40 anos de idade, 5,55% 
de 40 a 50 anos de idade e 5,55% de 60 a 69 anos.

Os entrevistados informaram, em sua grande maioria, terem 
vindo para o Brasil em busca de oportunidade de emprego, de forma 

que a chance por uma vida melhor, em condições mais favoráveis as 
proporcionadas no Estado de origem, foi o grande motivador da vinda 
dos africanos para o Brasil, e em especial, Criciúma. Questionados 
sobre suas famílias, todos os pesquisados informaram possuir família 
em Gana, bem como informaram que enviam a maior parte de seus 
ganhos no Brasil para Gana. Outrossim, 94% dos entrevistados infor-
maram que pretendem trazer seus familiares para o Brasil, em outros 
6% dos casos, os entrevistados informaram estarem indecisos quanto a 
vinda de seus familiares para o Brasil. No entanto, em nenhum caso os 
solicitantes de refúgio já conseguiram trazer seus familiares para o país.

O roteiro das perguntas fora elaborado no sentido de, da forma 
mais simples possível, tendo em vista a dificuldade encontrada por 
conta do idioma, verificar se os direitos concedidos pela Convenção de 
1951, e seu protocolo em 1967, e pela Lei 9.474/97 são de fato conce-
didos aos africanos residentes em Criciúma. Ressalta-se que a presente 
pesquisa não fora realizada com finalidade jus-social, não tendo como 
objetivo constatar os fatos sociais motivadores da migração contem-
porânea dos imigrantes residentes em Criciúma. O objetivo funda-se 
unicamente em, conforme se explicitou nos capítulos antecedente, 
identificar quem são os refugiados em âmbito internacional, explicitar 
quais as normas que os protegem bem como os direitos assegurados 
a estes e, no presente momento, averiguar se o Brasil tem cumprido 
com os Acordos e Convenções Internacionais dos quais é signatário.

Dados os devidos esclarecimentos, passa-se a análise das respos-
tas aos questionamentos.

7.1. Acesso à educação
Conforme ilustrou-se no capítulo anterior, a Convenção de 1951 

garante que todo refugiado tem direito, no Estado concessor do refú-
gio, ao acesso à educação. Todavia, a Lei 9.474/97 não regulamentou o 
direito a educação, em especial o acesso as universidades pelos refugia-
dos. Devido a esta lacuna, no Município de Criciúma não existe um 
projeto direcionado para acesso ao ensino superior. Dos entrevistados na 
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pesquisa de campo realizada, 11,1%, o que corresponde a 02, possuem 
acesso à educação, o que compreende a escola técnica e ensino superior 
em português pelas instituições, SENAC e UNISUL.

Vale ressaltar que o Brasil não é um país modelo no quesito 
educação. Em pesquisa realizada pela ONU o Brasil possui 13,9 mi-
lhões de pessoas que ainda não sabem ler, ficando da 53º colocação 
entre 60 países analisados, que não atingiram as metas de educação 
formuladas pela ONU. (ONU, 2015).

Outrossim, o grande objetivo dos imigrantes que chegam em 
criciúma é por oportunidade de emprego, são raros os casos em que 
os solicitantes de refúgio tenham interesse em estudar. Segundo in-
formações obtidas na pesquisa de campo, os pesquisados informaram 
que tinham acesso à educação em seu Estado de origem. Ressalta-se 
que conforme informações obtidas na casa de passagem, grande parte 
dos africanos que vieram para o Brasil possuem ensino superior com-
pleto, todavia não tinham oportunidades de emprego em seu Estado 
de origem. Outrossim, a remuneração para uma pessoa com curso 
superior é menos que a metade da remuneração de uma pessoa com 
as mesmas qualificações desenvolvendo a mesma função no Brasil.

Neste sentido, verifica-se que a deficiência na prestação do acesso 
à educação aos refugiados não é um problema inerente a condição de 
refugiados, mas sim um problema social enfrentado por toda a popula-
ção brasileira. Todavia, ainda não sendo este o alvo da presente pesquisa, 
segundo informações prestadas pela casa de passagem, os solicitantes de 
refúgio que chegaram no Brasil com suas famílias, ou ainda, que seus 
filhos tenham nascido no Brasil, são disponibilizadas creches e escolas 
primarias, cumprindo com o determinado na Convenção de 1951.

A convenção criadora do ACNUR determina que o Estado con-
cessor do refúgio deve conceder ao solicitante e ao refugiado, escolas 
primárias e, dar o mesmo tratamento concedido aos nacionais enquanto 
ao ensino superior. (ONU, 1951). Das respostas obtidas na pesquisa 
de campo realizada, pode-se concluir que, em relação ao acesso à edu-
cação, o Brasil tem cumprido com as determinações estabelecidas na 

convenção sobre o tema. Pode-se afirmar que em relação a tratativa com 
os solicitantes de refúgio e aos refugiados, o Município de Criciúma tem 
se tornado modelo, uma vez que vem cumprindo com as determinações 
da Convenção de 1951 e seu protocolo em 1967, assim como com as 
normas internas sobre o tema, uma vez que, ainda que os refugiados e 
solicitantes de refúgio não tenham acesso direto a educação, o Brasil tem 
desempenhado o mesmo tratamento concedido aos nacionais.

7.2. Acesso ao Trabalho Assalariado E Previdência Social
A procura por emprego e melhores condições de vida foi fator 

motivador da vinda de grande parte dos refugiados para Criciúma. 
O mercado de trabalho local fomentado pela presença de grandes in-
dústrias na região foi o atrativo para que Criciúma virasse o destino 
dos refugiados. Segundo a pesquisa de campo realizada, 94,4% dos 
entrevistados possuíam emprego em seu Estado de origem, todavia, 
a remuneração recebida não era suficiente para garantir as necessi-
dades básicas do trabalhador e de sua família.

Os entrevistados relataram que Gana não é um país fácil de se 
viver. Os ganeses entrevistados são pertencentes da classe C e pos-
suíam empregos comuns, tais como: motorista, carpinteiro, ferreiro, 
comerciante, entre outros.

Atualmente, 77,7% dos pesquisados estão trabalhando com 
carteira assinada, a grande maioria trabalha no setor de produção de 
grandes empresas, como frigoríficos e cerâmicas.

Os entrevistados informaram que assim que chegaram no 
Município de Criciúma, fora mais fácil a obtenção de emprego, 
todavia, atualmente a busca por uma vaga no mercado de trabalho 
está mais acirrada, o que, naturalmente, dificulta a obtenção de 
emprego. Dos refugiados residentes em Criciúma, todos possuem 
carteira de trabalho, sendo que todos os empregos obrigatoriamente 
são registrados na carteira.

Os refugiados, reconhecidamente refugiados, ou aguardando a 
análise do pedido de refúgio, necessariamente trabalham com carteira 
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assinada. Dessa forma, todos têm acesso ao Regime da Previdência 
Social, sem qualquer objeção quanto a nacionalidade, garantindo aos 
refugiados, ou aqueles que ainda tenham pendente o pedido de refúgio 
tratamento igual ou da forma mais favorável possível. A Previdência 
Social foi uma grande novidade para os estrangeiros, tendo em vista 
que em seu Estado de origem não contavam com regime previdenciário.

Todos os entrevistados relataram que contribuem para previ-
dência, bem como para o sindicato de suas categorias. O fato é que 
100% dos pesquisados têm acesso a previdência social, no entanto 
22,2% dos pesquisados informaram que já foram beneficiados pela 
previdência, sendo que outros 77,70% relataram não terem buscado 
a concessão de benefícios por não terem necessitado. Os 22,2% dos 
beneficiados receberam auxílio doença, outros benefícios como seguro 
desemprego também já foram concedidos aos refugiados. Os entrevis-
tados relatam ainda, que não tiveram qualquer tipo de dificuldade na 
obtenção dos benefícios por conta de serem estrangeiros.

Os pesquisados informaram que, em regra, não sofrem qual-
quer tipo de discriminação por conta de ser refugiado ou solicitante de 
refúgio, no entanto, é comum a ocorrência de situações desconfortá-
veis em seus ambientes de trabalho. Alguns relatam que nos intervalos 
para lanches ou higiene pessoal o tempo desempenhado pelos mesmos 
é controlado com a máxima exatidão, entretanto, o mesmo não ocorre 
com os brasileiros, que acabam usufruindo de intervalos maiores.

Segundo informações fornecidas pela casa de passagem, bem 
como pelos entrevistados, não foi verificado variação salarial que res-
salte diferença entre os salários percebidos pelos estrangeiros e pelos 
brasileiros que desempenhem a mesma função. A casa de passagem in-
formou ainda que existe no Brasil refugiados que se tornaram micros 
empresários, nas mesmas condições que os nacionais, assim como 
profissionais autônomos.

Os imigrantes ressaltaram que vieram para o Brasil para traba-
lhar e que, “você só é realmente livre quando seu governo lhe garante 
condições de trabalho com dignidade, onde você possa sustentar sua 

família e viver em paz.” (O.I)

7.3. Acesso à Saúde
A Convenção de 1951 e seu protocolo em 1967, garante aos 

refugiados uma gama de direitos básicos à pessoa humana de forma 
a auxiliar os indivíduos solicitantes de refúgio a ter acesso a uma vida 
com dignidade do Estado concessor do refúgio. É neste sentido que o 
Estado concessor do refúgio deve proporcionar aos refugiados acesso 
a saúde da melhor maneira possível, igualmente ao concedido aos 
naturais do Estado concessor. (ONU, 1951).

No Brasil, a saúde pública concedida aos refugiados se dá 
através do SUS (Sistema Único de Saúde), desta forma, segundo in-
formações prestadas pelos agentes da casa de passagem São José, ao 
recepcionar os refugiados estes são encaminhados para dar entrada no 
pedido de refúgio, junto a Policia Federal e munidos do protocolo 
emitido pela Policia Federal são encaminhados para fazer o cartão do 
SUS bem como, o CPF. Desta forma, os entrevistados relataram já 
ter necessitado de algum tratamento médico. O fato é que 93,5% dos 
pesquisados relataram ter utilizado os serviços de saúde pública, sendo 
atendidos no Hospital São José e nos postos de saúde dos bairros, 
enquanto cerca de 7% dos entrevistados não necessitaram, apesar de 
ter os serviços de saúde pública disponíveis.

Segundo informações obtidas com a casa de passagem São 
José, foram registrados casos de internações hospitalares, tratamen-
tos continuados, entre outros procedimentos médicos realizados. Fica 
demonstrado que, além dos atendimentos em hospitais na região de 
Criciúma, 88,8% dos pesquisados informaram ter necessitado de 
medicamentos, sendo que 72,1% dos pesquisados tiveram o forneci-
mento dos medicamentos gratuitamente pelos postos de saúde.

Conforme informações prestadas pela casa de passagem, já hou-
veram filhos de solicitantes de refúgio nascidos em Criciúma, sendo 
que fora prestada assistência a gestante em relação a exames pré-na-
tais bem como na hora do parto, assim como, posteriormente ao 
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recém-nascido. A saúde pública prestada aos refugiados residentes em 
Criciúma se dá nos mesmo moldes que a saúde prestada aos nacionais, 
tendo em vista que, segundo a pesquisa realizada, somente 11.1% dos 
pesquisados informaram ter tido dificuldades ao acesso à saúde por 
conta de sua nacionalidade, o que corresponde a dois entrevistados.

O tratamento médico gratuito recebido pelos refugiados fora 
uma das grandes diferenças encontradas pelos mesmos. Segundo re-
latos dos entrevistados, em seu Estado de origem o acesso à saúde é 
limitado a classes sociais com poder aquisitivo, ou seja, só recebe tra-
tamento médico aquele que pode pagar pelos procedimentos, sendo 
que grande parte da população que não têm como arcar com os custos 
de tratamento médico acabe vindo a óbito por doenças comuns.

7.4. Pedidos de refúgio
Conforme exposto no capítulo anterior, a concessão do status de 

refugiados depende do pedido formal realizado pelo estrangeiro que 
pretende ser reconhecido como refugiado. (BRASIL, 1997i).

Para que seja possível a concessão o status de refugiado, não é 
lavado em consideração a maneira que se deu a entrada do estrangeiro 
no Brasil, o que significa, que mesmo entrando ilegalmente em terri-
tório nacional, ao indivíduo ainda é possível a concessão do status de 
refugiado, desde que o estrangeiro manifeste sua vontade de ser reco-
nhecido como refugiado a autoridade competente. (BRASIL, 1997j).

A Resolução Normativa Nº 18 do CONARE de 30 de abril de 
2014, determina que, a emissão do protocolo, quando do pedido de 
refúgio, não é condicionado a presença dos requisitos do art. 1º da Lei 
9.474/1997, que dispõe sobre os requisitos para a concessão de refúgio. 
Tal prerrogativa amplia a possibilidade de pedidos de refúgio, tendo em 
vista que, segundo a resolução nº 18 do CONARE, qualquer estran-
geiro pode solicitar refúgio no Brasil. Dessa forma, o acesso aos direitos 
previstos na Convenção de 1951, e seu protocolo em 1967, bem como, 
previstos na Lei 9.474/97, não depende que o solicitante seja vítima de 
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 

ou opiniões políticas ou possua temor de regressar a seu país de origem 
por conta de violação dos direitos humanos.

A prerrogativa criada pela resolução Nº 18, não alterou o 
conceito de refugiados entendido pelo Brasil, tão pouco, assegura a 
concessão de refúgio para aqueles que não estão de acordo com o art. 
1º da Lei 9.474/97, ela meramente cria um mecanismo que regula-
menta a permanecia dos estrangeiros que entraram em massa no Brasil 
devido aos vistos emitidos na Copa do Mundo de 2014.

A pesquisa de campo realizada demonstrou que 100% dos en-
trevistados realizaram o pedido de refúgio, sendo que somente 11,1% 
dos solicitantes já tem concedido o status de refugiado. Os dados mos-
tram que, o volume de pedido de refúgio supera e muito, a quantidade 
de deferimento do status de refugiado, o que confirma a tese de que, a 
resolução normativa criou uma forma legal de acolher os solicitantes 
de refúgio que não se enquadram na concepção de refugiados enten-
dida pela comunidade internacional, a partir da Convenção de 1951, 
assim como o entendimento da Lei 9.474/97.

Os pesquisados relataram não ter encontrado dificuldades em 
realizar o pedido de concessão de refúgio, sendo a única reclamação 
é o prolongado tempo de espera entre o pedido e a concessão. A 
grande maioria dos solicitantes de refúgio estão aguardando a decisão 
do pedido de refúgio a aproximadamente 02 anos, sem ter qualquer 
garantia que seu pedido de refúgio será deferido pelo Brasil.

As normas internas e externas que tratam da temática dos refu-
giados asseguram que, ao fazer o requerimento de refúgio os solicitantes 
têm direito ao auxílio da Defensoria Pública da União, todavia, ocorre 
que 83,2% dos solicitantes de refúgio não tiveram tal assistência.

A pesquisa realizada demonstra ainda que, cerca de 17% dos 
solicitantes de refúgio encontraram impedimentos pelas autoridades 
quando no requerimento e na emissão do protocolo, como demora 
na concessão de refúgio e dificuldades burocráticas.

Todavia, apesar disso todos os entrevistados relataram que ao 
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final conseguiram a emissão do protocolo e da carteira de trabalhos 
junto a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho, respectivamente.

7.5. Acesso à Moradia/Alojamento
Os direitos previstos aos refugiados e aos solicitantes de refúgio 

pela Convenção de 1951 e seu protocolo em 1967, têm a finalidade de 
que, na medida do possível, o Estado concessor do refúgio desempenhe 
tratamento ao solicitante de refúgio e ao refugiado igual aos naturais do 
Estado concessor, na medida em que não fira seu ordenamento interno. 
(ONU, 1951). Tal prerrogativa é no sentido de promover a interação 
social sem discriminação. O direito à moradia é um direito social fun-
damental previsto na Constituição Federal de 1988.

A pesquisa de campo realizada destacou que todos os solicitan-
tes de refúgio e refugiados entrevistados tiveram acesso a moradia, 
todavia, somente 27,7% dos entrevistados relataram ter residido em 
alojamentos fornecidos pelo município. Outros 66,8% relataram 
que quando chegaram ao Brasil foram recebidos em casas de amigos, 
sendo que somente 5,5% alugou residência por conta própria.

Segundo informações prestadas pela casa de passagem, os afri-
canos residentes em Criciúma atualmente residem em casas alugadas 
pelo município e administradas pela casa de passagem, chamadas 
de repúblicas. Outros residem em comunidades onde dividem as 
despesas entre os moradores. Essas casas são alugadas diretamente 
com os proprietários ou por intermédio do município, através da 
casa de passagem. As ‘repúblicas’ como são chamadas as casas alu-
gadas pela prefeitura, são constituídas de, em média, 10 moradores. 
Os aluguéis, bem como despesas com água e energia são custeados 
pelo município, tendo em vista que o acolhimento deveria ser feito 
na casa de passagem, no entanto, como a estrutura não comporta o 
acolhimento de todos os africanos e os nacionais moradores de rua. 
As demais despesas ficam a cargo dos moradores.

As ‘repúblicas’ são residências de caráter provisório, sendo que, 
quando os africanos chegam em Criciúma e fazem o pedido de refúgio 

junto a Policia Federal são encaminhados para a casa de passagem, 
onde recebem toda a assistência e encaminhamentos necessários.

A ideia, segundo Frei Jonas, responsável pelas traduções e en-
caminhamentos na casa de passagem é proporcionar uma primeira 
acolhida aos solicitantes de refúgio até que seja deferido o status de 
refugiado com a emissão da carteira de identificação do estrangeiro, 
possibilitando a permanecia definitiva no Brasil. Ocorre que, a grande 
maioria dos ganeses espera a concessão do status acerca de dois anos, 
sem saber se será concedido ou não. Este motivo tem sido empecilho 
para os solicitantes de refúgio que têm interesse de construir sua vida 
no Brasil. O fato é que 88,8% dos entrevistados manifestaram vontade 
de fixar residência definitiva no Brasil, contra cerca de 11% que infor-
maram não ter certeza quanto suas intenções de residência futura.

7.6. Acesso a Religião
A norma internacional e a norma interna, preveem a persegui-

ção religiosa como motivo determinante para a concessão de refúgio. 
No entanto, motivos de crença religiosa não foram os motivos deter-
minantes para a vinda dos ganeses para Criciúma, sendo que em seu 
Estado de origem, República do Gana, eles não sofrem qualquer tipo 
de perseguição religiosa.

Todos frequentam a mesquita em criciúma e relatam nunca 
terem sido privados de exercer sua religião, ou terem sofrido precon-
ceito por conta da fé que propagam. A liberdade de culto assegurada 
aos ganeses residentes em criciúma permite que toda sexta-feira à tarde 
seja o dia sagrado de visitar a mesquita local. Não houveram relatos de 
problemas em relação a religião, ou com as vestimentas tradicionais 
utilizadas nas mesquitas. Todos os entrevistados eram mulçumanos.

Um caso em particular chamou atenção: um ganes mulçu-
mano com duas esposas residentes em Gana encontra dificuldades 
para trazê-las para o Brasil, juntamente com seus seis filhos. Muito 
embora a concessão de refúgio garante a extensão do status de refu-
giado a família do beneficiário, a legislação sobre o tema dispõe que 
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gozam deste benefício a família e aos pertencentes do grupo familiar 
que comprovadamente dependam financeiramente do refugiado. 
Todavia, o Brasil não reconhece o casamento com mais de uma 
esposa, desta forma o refugiado em questão está tendo dificuldades 
para comprovar o vínculo afetivo com suas duas esposas. Segundo 
relatos do entrevistado, a sua religião mulçumana e a República 
do Gana permitem a poligamia, no entanto, este está encontrando 
dificuldades em trazes sua família para o Brasil.

7.7. Acesso à Justiça
Promover a interação entre os refugiados, solicitantes de refúgio 

com a sociedade civil, repudiando qualquer forma de preconceito, 
não seria completa se, a aqueles que buscam por proteção no país não 
fosse concedido o direito de adentrar ao judiciário para fazer valer 
seus direitos. A pesquisa de campo realizada constatou que grande 
parte dos ganeses residentes em Criciúma ainda, que tenham acesso 
ao judiciário, não precisou mover ação judicial. Somente 11,1% dos 
entrevistados relataram já terem movido processos judiciais, sendo 
que em todos os casos os entrevistados preferiram manter sigilo em 
relação aos processos adentrados.

7.8. Perguntas Complementares Conclusivas
Os fatos decisivos para que os imigrantes africanos buscassem 

refúgio no Brasil, conforme demonstrado destoa dos motivos que leva-
ram a edição da norma pátria sobre o tema, Lei 9.474/97, bem como 
da Convenção de 1951. Isso porque, em 100% dos casos não foram 
encontradas as circunstâncias que definem os termos do refúgio de 
acordo com os sistemas legais internos e externos. Isto demonstra que 
o Brasil tem alargado ainda mais a normas protecionista quanto ao 
pedido de concessão de refúgio. De acordo com os dados colhidos da 
pesquisa realizada, somente 11.1% dos entrevistados têm a concessão 
do pedido de refúgio, mostrado que a concessão de refúgio, propria-
mente dita, permanece nos termos da lei nacional, ou seja, o refúgio 
é concedido aqueles que atendam os requisitos estabelecidos pela Lei 

9.474/97. Todavia, notoriamente, os requisitos para o pedido de refúgio 
não são os mesmos para a concessão da referida garantia, tendo em vista 
que, ainda que não cumprido os requisitos do art. 1º da Lei 9.474/97, 
é possível o imigrante fazer o pedido de refúgio e gozar das garantias e 
proteções previstas nos sistemas jurídicos internos e externos.

Dessa forma, sabe-se que, conforme já mencionado em mo-
mento oportuno, a dispensa da pré-constituição de prova quanto ao 
cumprimento das condições previstas no Estatuto dos Refugiados se 
deu a partir da edição da Resolução Nº 18 do CONARE. No entanto, 
para a concessão do direito, de fato, se faz necessário a comprovação 
dos requisitos contidos na norma. Sendo assim, uma vez que a pesquisa 
de campo demonstrou que os africanos não cumprem os requisitos da 
norma legal e considerando ainda que todo o processo de concessão 
de refúgio é totalmente sigiloso, segundo disposição no art. 25 da Lei 
9.474/97, não é possível averiguar sobre qual fundamento se deu a con-
cessão de refúgio aos imigrantes residentes no Município de Criciúma.

A pesquisa de campo ainda demonstrou que: 66,6% dos 
entrevistados relataram que a maior dificuldade no Brasil fora se 
adaptar ao idioma; 5,55%, o que corresponde a um entrevistado, 
informou que sua maior dificuldade fora em relação a documenta-
ção; 11,1% informaram ter dificuldade em se adaptar com a cultura 
brasileira; 5,5% informaram que sentiram dificuldades para encon-
trar emprego; 5,5% informaram que tiveram dificuldades por terem 
sido vítimas de preconceito.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A problemática envolvendo a questão dos refugiados tem 

chamado a atenção da comunidade internacional desde a Liga das 
Nações. Com a Criação da ONU e o ACNUR, o mundo teve um 
novo olhar para as pessoas que necessitam da proteção de um Estado, 
uma vez que não pode mais se valer da proteção de seu de origem. 
O conceito de refugiado sofreu inovações e ampliação no decorrer 
das eras, sendo que cada Estado parte da Convenção de 1951 e seu 
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protocolo em 1967, tem discricionariedade para ampliar a proteção 
aos refugiados garantida no acordo internacional, o que gera distinção 
de conceituação em lugares diferentes do globo.

Internamente, o Brasil tem-se mostrado condizente com a 
norma internacional, sendo que incorporou o tratado firmado com 
o ACNUR alargando a conceituação de refugiados, reafirmando e 
regulamentando os diretos garantidos pela Convenção de 1951 e seu 
protocolo em 1967.

É neste sentido que o Brasil vem acolhendo os imigrantes afri-
canos que procuram abrigo no país. A grande parte dos solicitantes de 
refúgio chegaram no Brasil através das facilitações na emissão de vistos 
devido a Copa do mundo de 2014. Todavia grande parte dos estran-
geiros africanos que vieram para o Brasil, teoricamente por conta do 
evento esportivo, não retornaram ao seu Estado de origem, criando 
uma comunidade africana residindo no país de forma ilegal

Conforme resultados da pesquisa de campo, os ganeses, na-
cionalidade alvo da pesquisa, vieram para o Brasil com intuito de 
condições melhores de vida, não porque sofriam violação dos seus di-
reitos humanos, mas sim porque não viam na profissão que exerciam 
resultado financeiro capaz para sustentar suas famílias. Sendo assim, 
não há identidade entre a conceituação trazia pela norma interna, re-
gulamentadora do acordo firmado pelo Brasil, com o resultado obtido 
da pesquisa de campo. Dessa forma, não há respaldo legal, atualmen-
te, para que se consiga enquadrar os ganeses como refugiados, ainda 
que a pesquisa de campo realizada tenha demonstrado já haverem 
concessão de refúgio aos ganeses.

No entanto, pode-se observar que vem sendo garantidos a 
esses, pelo menos da grande maioria dos casos, os direitos que lhes 
são consagrados pelos instrumentos internacionais e o ordenamento 
jurídico interno.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA: UMA ANÁLISE DE SEU PAPEL 
DEMOCRÁTICO

Sabrina D. Staats1

Fausto Santos de Morais2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Constituição Federal de 1988, por prezar o Estado De-

mocrático de Direito, ao passo que marcou a volta da democracia 
ao país, positivou diversos direitos e institutos que nutrem o ideal 
democrático. Um dos mais importantes elementos consagrados na 
Constituição é a separação dos poderes em Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Os poderes devem ser individuais e harmônicos entre 
si (artigo 2º da CF) e cada um deve exercer sua função típica, e em 
casos específicos, sua função atípica.

O presente trabalho, através do método dedutivo, se propõe a 
estudar o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar e, mais 
especificamente, o desenvolver do processo legislativo com a parti-
cipação das Comissões Parlamentares, em especial a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, na fase de controle constitu-
cional preventivo das normas.

A compreensão do papel desempenhado pelo CCJC dentro 
do processo legislativo e do controle de constitucionalidade está 
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sedimentado, no entanto, o mesmo entendimento não é possível 
quando se busca saber a respeito da normatividade da decisão da 
CCJC. Em outras palavras, os pareceres dessa comissão teriam um 
condão opinativo ou normativo? Poderiam os pareceres emitidos pela 
CCJC obstar a votação de um determinado projeto de lei tido como 
inconstitucional? Investigar essas questões envolve tanto um estudo da 
legislação federal em regência sobre o CCJC quanto problematizá-la 
sobre o viés de um rearranjo institucional do seu papel no âmbito 
legislativo federal. Com essa pesquisa, pretende-se apresentar a forma 
de estruturação, o funcionamento e a competência atribuída à CCJC, 
especialmente, à natureza vinculante do seu posicionamento.

Para a pesquisa proposta realizar-se-á revisão bibliográfica, in-
vestigando a legislação federal e a literatura sobre a matéria com o uso 
do método dedutivo.

2. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E O PA-
PEL DAS COMISSÕES PARLAMENTARES

O primeiro passo para se compreender a papel das comissões 
parlamentares no controle de constitucionalidade das normas é enten-
der quais são os tipos desse controle em nosso ordenamento jurídico. 
Assim, o controle de constitucionalidade se divide em: Controle 
difuso ou concentrado, controle preventivo ou repressivo e controle 
político ou jurídico.

O controle difuso é realizado pelo Poder Judiciário, sendo legí-
timo para tal todos os órgãos desde 1ª instância até chegar ao Supremo 
Tribunal Federal e em qualquer demanda que chegue frente aos juízes 
(NOVELINO, 2016, p. 173), já o controle concentrado é feito so-
mente pelo Supremo Tribunal Federal, que tem legitimidade privativa 
para isso, e é demandado através das ações específicas constitucionais, 
qual seja a ADI, ADC, ADO e ADPF.

Quanto ao momento de controle, o controle exercido pelos 
juízes é repressivo da inconstitucionalidade, sendo posterior à 

existência da lei, a qual nasce da sanção ou da derrubada do veto. 
(BRANCO, 2012, p. 1005) O controle preventivo se realiza dentro 
do processo de produção normativa, ou seja, no processo legislati-
vo, antes da norma entrar em vigor. Podendo ser exercido, no Poder 
Executivo, pelo veto do presidente, no Poder Judiciário pelo controle 
judicial preventivo realizado in concreto no julgamento de mandado 
de segurança impetrado por parlamentar, invocando direito líquido 
e certo e buscando a defesa das cláusulas pétreas que não podem ser 
alteradas (FERNANDES, 2017, p.1067), e por último, pelo Poder 
Legislativo, este que nos interessa neste trabalho eis que é realizado 
na atividade legislativa por meio das Comissões de Constituição e 
Justiça, objeto deste estudo.

O controle de constitucionalidade é, então, realizado, no pro-
cesso legislativo, preventivamente pela Comissão de Constituição e 
Justiça quando o projeto de lei chega a esta comissão para o exame de 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (AZEVEDO, 
2001, P. 121) O controle realizado pela CCJC é preventivo e interno. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 101). Preventivo pois é feito antes da entrada 
em vigor da norma jurídica e interno porque é integrante do órgão 
encarregado do procedimento que acarretará a conformação do texto 
normativo, ou seja, do processo legislativo.

O estudo da CCJC, portanto, procura trazer clareza sobre os 
limites de atuação desse órgão do poder legislativo nas instâncias de-
cisórias parametrizadas (SANTIAGO, 2017, p. 167) pelo respeito e 
proteção aos Direitos Fundamentais (MORAIS, 2016, p. 169) seja na 
discussão sobre a viabilidade da sua extensão ou na avaliação sobre a 
possibilidade de sua restrição. (MORAIS, 2017, p. 131)

2.1. O processo legislativo e o papel do CCJC no controle de 
constitucionalidade preventivo

O processo legislativo tem início quando alguém ou algum 
ente toma a iniciativa de apresentar uma proposta de criação de novo 
direito. O projeto de lei deve ter início na Câmara dos Deputados, se 
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não resulta de iniciativa de Senador, de comissão do Senado, ou pelos 
constitucionalmente legitimados. (FERNANDES, 2017, p. 1057)

Dentro dessa sistemática, uma vez apresentada a matéria no 
Plenário da Câmara dos Deputados por um parlamentar, ou junto 
à Mesa, há um juízo inicial de admissibilidade, regimentalmente a 
cargo do Presidente da Câmara, o qual para não permitir o pros-
seguimento da proposição, poderá arguir, dentre outros motivos, a 
sua evidente inconstitucionalidade. (OLIVEIRA, 2006, p. 99) Da 
decisão que negar seguimento à proposição, caberá recurso de seu 
autor, ao Plenário, ouvida, necessariamente a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

O fato de dever ser a CCJC necessariamente ouvida em caso 
de recurso contra a decisão que não admite a proposição, nos permite 
entender que, em verdade, o ato do Presidente da Câmara, a despeito de 
possuir juízo de admissibilidade em termos de adequação constitucional 
da proposição normativa apresentada, não pode ser entendido como 
integrante do arcabouço instrumental do nosso sistema de controle 
preventivo de constitucionalidade (OLIVEIRA, 2006, p.100), eis que 
é, embora dotado de eficácia terminativa, haja vista que seu acatamento 
ocasiona o arquivamento da proposta, em regra dependente do posicio-
namento da CCJC e, em juízo final, do Plenário da Casa.

Compreende-se que o recebimento da proposição pelo Pre-
sidente da Casa, que a despachará, dando curso à tramitação, há a 
presunção mínima de constitucionalidade, regimentalidade e adequa-
ção à competência institucional da Casa. Tal despacho definirá não 
só o regime de tramitação (se conclusivo ou não), mas também a que 
Comissão será distribuída, de acordo com a sua pertinência temática. 
(AZEVEDO, 2001, p. 21) Isso porque nas comissões, os projetos 
podem ser apreciados sob três ângulos diferentes. Na maioria deles, 
o que se examina é o mérito da matéria. Mas pode haver dois outros 
tipos de apreciação que apenas duas comissões estão autorizadas a 
fazer, são eles: o exame dos aspectos de compatibilidade e adequação 
da medida proposta às leis orçamentárias em vigor, que é feita somente 

pela Comissão de Finanças e Tributação (BRASIL, 1989) e o exame 
da adequação e compatibilidade com a ordem constitucional e jurí-
dica do País, o chamado exame de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, que é feito, exclusivamente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. (BRASIL, 1989a)

Sendo a proposição admitida a trâmite, será esta despachada, 
em razão da matéria, à respectiva Comissão técnica da respectiva Casa 
para análise e deliberação. É, assim, iniciada a tramitação do projeto 
que, observado o artigo 24, II do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (RICD), poderá se dar pelo chamado regime conclusivo 
de tramitação (BRASIL, 1989b), no qual é dispensada a apreciação da 
matéria pelo Plenário, tramitando a proposição apenas pelas Comissões 
técnicas, que assumem, pois, caráter deliberativo, e não meramente 
opinativo, funcionando o Plenário como instância recursal e soberana.

O controle fica reservado, de fato, ao Plenário, pois, ainda que 
a comissão competente ou o chefe do Executivo entendam por in-
constitucional uma proposição, poderá aquela instância, sem qualquer 
justificativa, aprovar a matéria, que entrará para o mundo jurídico até 
que o Judiciário, provocado, manifeste- se. (SIMÕES, 2007, p.24)

Assim, o órgão responsável pela análise da constitucionalida-
de dos projetos e proposições em tramitação no Senado Federal é a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), e Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação na Câmara dos Deputados. A 
competência de ambas as comissões está estabelecida no artigo 101 do 
Regimento Interno do Senado Federal e no artigo 32 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

O art. 32, III, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados criou a comissão de constituição e justiça e de redação, 
estabelecendo seu campo temático e sua área de atividade em as-
pectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnicas 
legislativas de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à aprecia-
ção da Câmara ou de suas comissões, para efeito de admissibilidade 
e tramitação. (BRASIL, 1989c)
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Já o Regimento Interno do Senado Federal prevê a competên-
cia da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para opinar 
sobre a constitucionalidade das matérias que lhe forem submetidas 
(BRASIL, 1970). Se houver emissão de parecer pela inconstitu-
cionalidade, a proposição será considerada rejeitada e arquivada 
definitivamente, por despacho do Presidente do Senado e se não for 
unânime o parecer, admite-se recurso de um décimo dos membros 
do Senado no sentido de sua tramitação, conforme o artigo 101, §1 
(BRASIL, 1970a) No Senado Federal, diferentemente da Câmara 
dos Deputados, qualquer comissão que analisar o mérito, também 
poderá opinar sobre a constitucionalidade da proposição em apreço. 
Só passam pela CCJC, proposições terminativas ou não, cujo assun-
to de que tratarem for de competência da CCJC, que estão dispostos 
no art. 101 RI. Se não, só serão objeto de deliberação das demais 
comissões componentes para sua análise, conforme o Regimento.

O fato de no Senado Federal não passarem todas as matérias 
pelo CCJC apresenta uma problemática. Eis que o papel essencial do 
CCJC é o controle de constitucionalidade, devendo, assim, todas as 
matérias serem analisadas por este.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronun-
ciará, sempre em último lugar conforme o disposto na Resolução nº 
10/1991. Como observa Cristiano de Carvalho (2002), as comissões 
possuem o poder de examinar e dar parecer sobre as proposições que 
lhes são enviadas, recomendando ao Plenário a sua aprovação, com ou 
sem emendas, ou sua rejeição. Os pareceres das comissões são de mérito 
e manifestam o entendimento dos órgãos técnicos sobre a temática apre-
sentada. Quando os pareceres de mérito são emitidos pelas comissões, 
eles possuem um efeito decisório (CARVALHO, 2002, p.83), ou seja, 
apontam conclusivamente para a aprovação ou rejeição de proposições.

Sendo, pois, instância necessária, constata-se que o caráter 
de seus posicionamentos se apresenta com notada força dentro 
do processo legislativo, podendo considerá-la, então, parte inte-
grante do controle preventivo de constitucionalidade. A isso se 

acrescente o caráter terminativo das decisões da CCJC, o qual im-
plica o arquivamento da proposição sempre que seu parecer for pela 
sua inconstitucionalidade. (BRASIL, 1989d)

Reforça esse entendimento a previsão de que, nos casos em 
que ocorrer a tramitação pelo regime conclusivo, dada a sua lógica, 
as proposições serão transformadas em lei por conta do trabalho de-
senvolvido nas Comissões.

O papel fundamental das comissões no processo legislativo é 
o de analisar previamente as propostas de lei e emitir parecer sobre 
elas, orientando a deliberação final que será tomada pelo conjunto 
dos parlamentares em plenário. A partir da Constituição de 1988, 
em seu art. 58, § 2º, I, elas ganharam poder decisório sobre deter-
minadas matérias, podendo aprovar ou rejeitar projetos de lei, sem 
a necessidade dos mesmos passarem pelo Plenário. (BRASIL, 1988). 
É o chamado poder conclusivo das comissões.

3. O CARÁTER TERMINATIVO OU CONCLUSIVO DOS 
PARECERES

A Constituição brasileira de 1964, e através da Emenda Cons-
titucional n.1/67, introduziu disposição de grande importância 
sobre a carga decisória dos pareceres da CCJC e que se mantém na 
Constituição em vigor, qual seja, o efeito terminativo dos pareceres 
da Comissão. Assim, se dois terços de qualquer Turma ou se as maio-
rias absolutas da composição total julgassem inconstitucionais uma 
determinada proposição ou parte relevante da mesma, a matéria 
seria imediatamente remetida ao Plenário da Casa para discussão 
prévia. Se o Plenário confirmasse a decisão da Comissão ocorreria o 
arquivamento. (AZEVEDO, 2001, p. 41). Se ocorresse o contrário, 
a matéria voltaria a tramitar normalmente.

Oriundo da Resolução nº 17, de 2009, o texto atual mante-
ve o caráter terminativo do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (artigo 54, I), quanto à constitucionalidade e 
juridicidade da matéria, bem como, no seu artigo 139, determina que 
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a proposição legislativa seja distribuída obrigatoriamente à CCJC.
O mesmo escopo tem o art. 101, §2º, do Regimento Interno 

do Senado Federal, que diz:
Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e in-
juridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada 
e arquivada definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, 
salvo, não sendo unânime o parecer, recurso interposto nos termos 
do art. 254. (BRASIL, 1970)

A exceção do artigo acima mencionado se dá nos termos do art. 
254 do RISF ou se a inconstitucionalidade for parcial, a Comissão 
poderá oferecer emenda corrigindo o vício. Nessa mesma linha, os pa-
receres negativos das Comissões de Constituição e Justiça costumam 
ser terminativos, acarretando a rejeição e o arquivamento do projeto. 
Os próprios Regimentos Internos da Câmara e do Senado, porém, 
admitem que os projetos rejeitados pelas comissões sejam levados para 
votação se o plenário der provimento ao recurso, com a representação 
de um décimo dos membros da casa respectiva.

Ressalte-se, como afirma Azevedo (2001), que, sob a regência 
do atual regramento do processo legislativo, poucos recursos foram 
interpostos contra as decisões da CCJC, sendo também poucos os 
casos de acolhimento dos recursos por parte do Plenário.

Alguns posicionamentos debatem que com as decisões terminati-
vas das comissões pelos seus titulares, é que há uma realidade excludente 
do debate em plenário. Por conta disso, algumas leis que vão interferir 
no dia-a-dia das pessoas acabam sendo aprovadas por um número res-
trito de congressistas, os titulares das respectivas comissões, fazendo da 
democracia um discurso entre especialistas. (DEL NEGRI, 2003, p. 82)

No entanto, considerando o critério quantitativo utilizado 
por Del Negri (2003) as comissões são inegavelmente menores em 
número de componentes que o Plenário, porém tal fato não as es-
vaziam de representatividade, tendo em vista serem compostas por 
membros legitimamente eleitos para desempenhar a função pública.

O fato de que regime conclusivo ocorre pela sistemática 

outorgada às comissões não constitui, propriamente, um impedi-
mento a esta permeabilidade (OLIVEIRA, 2006, p. 104), desde que 
compreendido dentro do fenômeno procedimental, como um todo, 
onde a abertura à participação dos sujeitos situados externamente às 
comissões constitui pressuposto necessário.

3.1. A Distinção entre Pareceres Conclusivos e Terminativos
Como já exposto, sabe-se que o Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados enumera, em seu art. 24, as hipóteses em que se faz 
imprescindível a deliberação de matérias pelo Plenário, o que se pode 
prever, por exclusão, as hipóteses em que as comissões poderão delibe-
rar com poder decisório. Nesta toada, cada comissão poderá analisar 
o projeto, dentro de sua área de competência, e sobre ele elaborar 
um parecer. Convencionou-se chamar os pareceres destas comissões, 
que analisam o mérito do projeto, subtraindo-se a deliberação pelo 
Plenário, de pareceres conclusivos.

O art. 54 do RICD estabelece que serão terminativos os 
pareceres da CCJ, em que se analisam a constitucionalidade e a 
juridicidade da matéria; da Comissão de Finanças e Tributação, em 
que se analisa a adequação financeira ou orçamentária da proposi-
ção; e das Comissões Especiais (art. 34, II, do RICD) em que se 
analisam ambas as preliminares citadas.

Em dois aspectos o parecer é tido como terminativo: no que 
concerne à constitucionalidade e à juridicidade da proposição. Relem-
brando que em qualquer caso, tramite conclusivamente ou não, as 
matérias devem ser apreciadas pela CCJR, que se pronunciará sobre 
sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (BRASIL, 
2017, Regimento Interno da Câmara dos Deputados). Outros dis-
positivos regimentais confirmam essa missão de se examinarem os 
requisitos de admissibilidade, a exemplos dos artigos 53 e 139.

De fato, no Senado Federal, a acepção do vocábulo “ter-
minativo” diz respeito ao que na Câmara chama-se “conclusivo” 
(ANCHIETA, 2003, p. 25), isto é, no sentido do poder dado às 
comissões para deliberar sobre as proposições sem a necessidade de 
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remetê-las ao Plenário da Casa. Isso indica que a terminologia “con-
clusivo” e “terminativo” não está consolidada no Congresso Nacional.

Sobre pareceres terminativos, Amaral (2001) afirma que todo 
e qualquer projeto deve ser apreciado quanto a constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, pela 
CCJ, segundo o art. 139. Todos esses aspectos são analisados, mas 
os que ocasionam parecer terminativo são somente os referentes a 
constitucionalidade e juridicidade (art. 54) (AMARAL, 2001, p. 44). 
Essa conclusão torna-se evidente diante do que estabelece o art. 145.

De fato, o parecer terminativo pode encerrar o processo, no 
caso da negativa e no caso de não haver recurso. Entretanto, ressalte-se 
que, de qualquer maneira, seja positivo ou negativo, o parecer encerra 
a instância de apreciação daqueles pressupostos de admissibilidade 
pela Comissão competente, no caso a CCJR. (ANCHIETA, 2003, p. 
26) Assim, se em ambos os casos se encerra a instância de apreciação 
da matéria pela CCJR, não se pode prosseguir considerando termi-
nativo apenas o parecer negativo.

Ademais, a distinção entre pareceres conclusivos e terminativos 
não é evidente se considerada pela terminologia estabelecida: terminar e 
concluir possuem, basicamente, a mesma acepção. Ambos os pareceres, 
terminativos e conclusivos, são finais dentro das Comissões, só sendo 
submetidos a Plenário, na atual prática, em caso de haver recurso de 
no mínimo um décimo do total de membros da Câmara. O conclusivo 
diz respeito ao mérito, e o seu conteúdo é no sentido de aprovar ou 
rejeitar uma matéria; já o terminativo diz respeito a preliminares, que, 
caso favorável, permitirá o prosseguimento de uma proposição ou, caso 
desfavorável, determinar seu arquivamento. (ANCHIETA, 2003, p. 27)

O certo é que, embora o Regimento não tenha sido eficiente na 
tarefa de exprimi-la, alguma diferença entre os dois institutos efetiva-
mente existe, residindo no objeto sobre o qual incidem. Enquanto o 
poder conclusivo exercido pelos órgãos técnicos substitui a deliberação 
do Plenário sobre o mérito da matéria, o poder terminativo substitui a de-
liberação do Plenário apenas quanto aos aspectos de constitucionalidade 

ou compatibilidade e adequação financeira e orçamentária.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão do presente estudo é que a CCJC exerce um papel 

opinativo ao trâmite dos projetos de lei em âmbito federal, não pos-
suindo, consequentemente, uma natureza normativa. Se assim o fosse, 
posicionando-se, a comissão pela inconstitucionalidade da matéria, 
não se poderia admitir que um projeto com parecer contrário da 
CCJC fosse levado à votação em plenário.

Assim, embora exista previsão no Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados de decisão terminativa, esta não determina 
o arquivamento da proposição. Isso porque, sendo atribuído parecer 
pela inconstitucionalidade de uma proposição, há ainda o poder do 
plenário analisá-la preliminarmente e entender pela sua constitucio-
nalidade, conforme preceitua o artigo 145 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados.

Por sua vez, resta perquirir sobre a possibilidade de reforço 
institucional do posicionamento da CCJC para que tenha o efetivo 
poder de rejeitar e mandar arquivar proposição tida como inconsti-
tucional. Havendo essa modificação, a hipótese quanto à natureza 
normativa do parecer seria positiva. Todavia, tal questionamento exige 
investigação própria, além dos propósitos do presente estudo.
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ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM DEFICIÊNCIA

Gabriel de Almeida1

Lívia Copelli Copatti2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A adoção, em épocas remotas da civilização, era considerada 

forma de solucionar o problema de casais que por algum motivo 
não poderiam ter filhos, não olvidando a atender as necessidades das 
crianças e adolescentes destinadas para a adoção. Com o passar dos 
tempos e com a evolução social, percebeu-se a constante preocupação 
legislativa e doutrinária para mudarem o foco.

Observa-se que houve mudanças bastantes significativas em 
relação, sendo que, essas mudanças alcançam o objetivo de dar todas 
as garantias possíveis à criança e ao adolescente. Nos dias atuais, a 
adoção passa a ser entendida não mais como simplesmente corretora 
da impossibilidade de casais gerarem filhos legítimos, mas sim como 
forma de proteger a criança e o adolescente, visando dar-lhes um 
lar e uma família, em uma verdadeira condição justa e capaz, com a 
finalidade de trata-los com o máximo afeto possível.

Desprovida de um lar e de afeto, uma criança, acaba sofrendo 
desde o seu nascimento e durante o seu desenvolvimento, sobretudo 
ao comparar-se com aquelas crianças e adolescentes cercados de 
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amor por seus genitores. Nesse sentindo, muitas crianças aguardam 
durante anos, muitos até a maioridade, sem nunca encontrar uma 
família que os queira adotar.

Essa triste realidade se agrava mais ainda quando se tratam 
de crianças ou adolescentes com necessidades especiais ou doenças, 
sejam elas de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, 
além obstruir seu desenvolvimento pleno, dificultam na igualdade de 
condições com as demais crianças em relação a adoção.

Existe um número inimaginável de crianças nessas condições, 
que, desemparadas, aguardam por alguém que as queira. O problema 
é que elas não são, nem de perto, o que os pretendentes almejam, a 
acintosa busca por bebês recém-nascidos, completamente saudáveis 
ou de olhos claros, tornam a adoção muito complexa, e por isso, de-
nota-se um dos maiores entraves para a adoção, o preconceito.

A adoção não pode ser vista como a busca incessante de um 
estereótipo, um padrão. Adotar, é um ato que exige ato de amor, e esse 
amor é revelado em atitudes como a de adotar e amar incondicional-
mente uma criança que possua necessidades especiais, posto que, ter 
na mente adotar uma criança recém nascida, branca, saudável e bonita 
é fácil, difícil mesmo é vencer a barreira do preconceito.

Dentro desse contexto, com base em toda a pesquisa científi-
ca realizada, o presente trabalho buscará demonstrar os objetivos e 
conquistas que foram alcançados pelas novas legislações durante os 
anos. Será feito um levantamento histórico dos institutos da família, 
da adoção e da adoção especial.

Iniciar-se-á o estudo do presente trabalho pela análise his-
tórica do instituto da adoção, procurando entender o histórico da 
adoção, resgatando sua evolução lado a lado com o contexto fami-
liar, partindo de quando a adoção possuía caráter simplesmente 
corretora da impossibilidade de casais gerarem filhos, até os dias 
atuais, onde a adoção passa a ser vista como forma de proteção à 
criança e ao adolescente, após, seus avanços legislativos, traçando o 

atual sistema jurídico que rege o instituto.

Depois, serão analisados alguns aspectos pertinentes referen-
tes aos diferentes tipos e classificações de deficiências e, por fim, no 
terceiro momento, será analisada a adoção especial, descrevendo o 
forte peso que a exclusão social carrega, traçando as principais bar-
reiras e o preconceito que as crianças aptas para a adoção enfrentam, 
estabelecendo levantamento de dados junto ao Cadastro Nacional de 
Adoção no que cabe a adoção especial. E ao final, registra-se as práticas 
de abandono e a institucionalização envolvendo a vida de crianças e 
adolescentes em condição de especialidade, e partir daí, apresentar-se 
à iniciativas importantes para conscientizar e informar a sociedade 
sobre a importância e relevância do tema.

2. A ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
O instituto da adoção, passou por profundas mudanças, o que 

de fato, teve que ser aprimorado e aperfeiçoado por longo tempo para 
alcançar a modernidade, e, mesmo assim, na atualidade, o enfoque 
da adoção é tratado com muita amplitude e crítica, por diferentes 
universos, jurídicos, sociais, de saúde, entre outros.

Dessa forma, imprescindível faz-se, para o trabalho, abordar o 
contexto histórico da adoção, bem como a importância das influências 
legislativas que o instituto sofreu a longo do tempo.

Cumpre destacar que, inicialmente, a adoção possuía em sua 
origem a necessidade da continuidade da família, favorecendo as pes-
soas sem filhos. Utilizava-se na antiguidade como forma garantidora 
de perpetuar o culto da família, isso porquê, na religião daquela época, 
predominava de forma acintosa o dever de evitar a desgraça represen-
tada pela morte do pai sem deixar ascendentes que perpetuassem o 
nome da família e assegurassem o culto familiar.

Há notícias de que a adoção foi introduzida por meio dos povos 
orientais e que na Grécia desempenhou elevada relevância na função 
social e política. Todavia, foi no direito romano que o instituto se 
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expandiu de forma notória frente à disciplina e ordenamento sistemá-
tico que lhe foram conferidos (GONÇALVES, 2010, p. 364).

Nessa linha, importa destacar o trecho em que Bordallo (2015, 
p. 282), faz referência ao apogeu do instituto em Roma:

No direito romano, a adoção teve seu ápice, vindo a ser mais bem 
disciplinada. Os romanos, além da função religiosa, davam à adoção 
papel de natureza familiar, política e econômica. A religião exigia, de 
forma imperiosa, que a família não se extinguisse e, quando a natureza 
não permitia que o cidadão romano concebesse filhos, poderia fazer 
uso do instituto da adoção. Os efeitos de natureza política faziam com 
que obtivesse a cidadania romana, transformando-o de plebeu em 
patrício, sendo também uma forma de preparar para o poder (Nero 
foi adotado por Augusto, transformando-se, posteriormente, em im-
perador). Vislumbrava-se a finalidade econômica quando era utilizada 
para deslocar de uma família para outra a mão de obra excedente.

Nesse contexto, o princípio básico do instituto antigo era no 
sentido de que a adoção deveria imitar a natureza: adoptio naturam 
imitatur. Isso quer dizer que o adotado assumia o nome e a posição 
do adotante e herdava seus bens como consequência da assunção do 
culto. Ademais, em relação ao direito sucessório, permitia-se exclusiva-
mente pela linha masculina, também como corolário da continuidade 
do culto familiar (VENOSA, 2009, p. 269).

Partindo dos pressupostos centrais descritos, cumpre destacar 
que, através do direito romano incorporou-se duas modalidades de 
adoção: a adoptio, forma conhecida como a mais moderna, consistia 
em um ato puramente privativo entre os que estavam sob a relação do 
pátrio poder, a adrogatio possuía em seu conteúdo, a necessidade de 
intervenção na forma de comícios que eram exercidos pelos pontífices 
da época, demonstrando, assim, o interesse do Estado na relação da 
adoção (VENOSA, 2009, p. 269/270).

O instituto da adoção caiu em desuso na Idade Média, sob 
novas influências religiosas e com preponderância exercida pelo Di-
reito Canônico, tendo em vista que a família cristã repousava no 
sacramento matrimonial (GONÇALVES, 2010, p. 364). Além disso, 

a influência contrária da Igreja era “[...] porque a constituição de um 
herdeiro adotivo prejudicaria as doações pós-óbito, deixadas pelos 
ricos senhores feudais que morriam sem deixar descendentes” (MA-
DALENO, 2013, p. 627).

Há de se destacar conforme refere Bordallo, (2015, p. 284), 
que o Rei Napoleão foi um dos grandes defensores da inserção da 
adoção no Código Civil então em elaboração, devido à sua limitação 
em ter filhos com a imperatriz, já que pensava em adotar. E, foi com 
advento do Código que levou o seu nome que o instituto da adoção 
voltou e passou a inserir-se em todos os diplomas legais ocidentais, 
haja vista a grande influência do Código Francês nas legislações 
modernas dos demais países.

Sendo assim, no Brasil, inclusive, frente a sua ausência limitada 
de regulamentação, em que pese haja notícia de que a adoção sempre 
possuiu previsão, coube aos juízes a obrigação de incorporá-la nas 
decisões a fim de suprir a falta de ordenamento.

No Brasil, foram instituídos orfanatos localizados em Santas 
Casas de Misericórdia, bem como, em conventos. A legislação deter-
minava que esses locais cuidassem das crianças que se encontrassem 
em condições de abandono ou de orfandade. Esses dois locais serviam 
de sede para as chamadas Rodas dos Expostos, assim, Bordallo (2015, 
p. 285) menciona como era a maneira que funcionava essas rodas:

Era uma mesa giratória que ficava com sua abertura virada para a 
via pública; na parte aberta da roda era colocada a criança e a pessoa 
que a levava girava a alavanca, fazendo com que a mesa girasse para o 
interior do prédio, fechando a parte externa. Após ser a roda girada, 
tocava-se um sino para acordar o funcionário ou a freira que ficava 
de plantão, que retirava a criança da mesa e a encaminhava ao orfa-
nato. Todo o procedimento visava evitar a identificação da família 
que não queria a criança, tanto que as rodas eram localizadas em vias 
de pouco movimento. No Brasil, ficou muito conhecida a Roda dos 
Expostos da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

Contudo, essa forma de adoção perdurou até a primeira metade 
do século XX, e partir daí passou a ser considerada nula, invocando-se 
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assim, a necessidade de elaboração de um conjunto de leis que vi-
sassem estabelecer assistência e proteção aos menores. De tal modo, 
diversos ordenamentos foram instituídos.

Com isso, a evolução do instituto da adoção passou a desem-
penhar papel de inegável importância, transformando-se ao longo dos 
anos, em instituto filantrópico, de caráter acentuadamente humani-
tário, destinado não apenas a dar filhos a casais impossibilitados pela 
natureza de tê-los, mas também a possibilitar que um maior número de 
crianças desamparadas, pudessem ter um novo lar e, consequentemente, 
uma nova família com a adoção (GONÇALVES, 2010, p. 365).

A partir de então, a adoção difundiu-se e passou a ser aderida por 
quase todas as legislações, mudando o enfoque, tendo em vista que o 
caráter inicial contemplava a adoção com a finalidade da manutenção 
do culto familiar por aquele sem herdeiro, e, nos dias atuais, é marcada 
por grandes modificações que se acentuam na importância da criança 
ou adolescente a ser adotado de ter afeto, carinho, cuidado e um lar.

Com a evolução, o instituto da adoção passou a desempenhar 
papel de inegável importância, na medida em que a legislação buscou 
aprimorar o seu alcance no que se refere aos direitos da criança. No 
próximo momento do trabalho serão analisadas as previsões legais 
acerca da adoção partindo-se de uma análise acerca da construção 
histórica da mesma no Brasil.

Primeiramente, importa destacar que a legislação do Brasil 
passou por profundas mudanças em matéria de adoção e direitos dos 
filhos adotivos até a entrada em vigor da Constituição Federal de 
1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando houve uma 
consolidação de direitos e proteção.

A primeira disciplina deu-se com o advento do Código Civil 
de 1916, onde a adoção era regulada por dez artigos e, apesar disso, 
foi motivo de discussões para sua exclusão do ordenamento jurídico. 
Partindo disso, Venosa (2009, p. 273) esclarece o que estabelecia o 
antigo Código em matéria de adoção: “A adoção, no Código Civil 

de 1916, lei eminentemente patrimonial, visava proeminentemente 
à pessoa dos adotantes, ficando o adotado em segundo plano, aspecto 
que já não é admitido na moderna adoção”. Isso quer dizer que o 
Código Civil apoiou uma tendência internacional, dando filhos aos 
que não poderiam ter por meio biológico.

Considerando que a ideia da adoção no Código Civil de 1916 
era atender interesses pessoais de pessoas que não poderiam ter filhos 
biológicos, somente era possível aos casais com idade superior a 50 
anos realizar o procedimento (BRASIL, 1916). Por esta questão, en-
tendia o legislador que, ao chegar nessa idade e não sendo possível 
concretizar a satisfação da vontade do casal, deveria abrir-se a possi-
bilidade da adoção a fim de suprir uma falta natural destes.

Tal solução foi derrubada pela Lei nº 3.133/57, que ficou 
conhecida como a primeira importante modificação trazida pelo le-
gislador, no campo da adoção (BRASIL, 1957). A lei reestruturou o 
instituto, trouxe transformações profundas, isso porque, dentro da 
estrutura tradicional, o escopo da adoção era atender o justo interesse 
do adotante, passou a ter, na sua forma, uma finalidade assistencial, 
ou seja, a de ser, principalmente, um meio de melhorar a condição 
do adotado. (RODRIGUES, 2004, p. 336/337).

A fim de atualizar o instituto, e, com o intuito de fazer com que 
este tivesse maior aplicabilidade, a Lei nº 3.133/57 permitiu a adoção 
por pessoas com 30 anos de idade (BRASIL, 1957), independente-
mente de ter ou não prole, eliminando assim, o que até então era uma 
exigência obrigatória, e consequentemente, passou a possibilitar a rea-
lização da adoção por casais jovens. (RODRIGUES, 2004, p. 337).

Embora a referida lei permitisse a realização de adoção por 
casais com filhos legítimos, determinou a não equiparação dos ado-
tivos a estes, isso porque, os excluía da sucessão hereditária, sendo 
que essa relação perdurou até o advento da Constituição de 1988, a 
qual em seu artigo 227, § 6º concedeu tratamento igualitário entre 
os filhos, proibindo qualquer diferença de tratamento e designações 
discriminatórias (BRASIL, 1988).
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Outra novidade importante em relação ao instituto da adoção 
veio com a promulgação da Lei nº 4.655/65 que teve como ca-
racterística principal a solidificação da proteção do, então, menor 
abandonado, além disso, implementou no ordenamento brasileiro 
diversas modificações que representaram grandes avanços ao instituto, 
dentre elas, estabeleceu a possibilidade de se permitir uma relação 
entre o adotante e o adotado, comparável como a de um filho con-
sanguíneo. Com efeito, essa ligação, traduziu-se na possibilidade de 
ao filho ser concedido o nome e o prenome que os pais adotivos 
possuíam e desejavam (BRASIL, 1965).

Anos mais tarde, a lei foi revogada em sua totalidade pela en-
trada em vigor da Lei nº. 6.697/79, que dispôs sobre o Código de 
Menores, substituindo a legitimação adotiva pela adoção plena que 
tinha características semelhantes à lei revogada (BRASIL, 1979).

Nesse período, existia a adoção simples, regida pelas normas es-
tabelecidas no Código Civil, a qual existia vínculo de parentesco entre 
adotante e adotado, contudo, restrita na forma civil, uma vez que esta 
corroborava para a permanência de vínculo de parentesco natural do 
adotado. Ao contrário do que subsistia na anterior, a adoção plena 
apagava os indícios de parentesco natural do adotado, que entrava na 
família do adotante como se fosse filho consanguíneo. Seu assento 
de nascimento era alterado, bem como os nomes dos progenitores e 
dos avós paternos eram substituídos, de modo que, aquele parentesco 
passava a ser o único existente (GONÇALVES, 2010, p. 366).

Assim, nesse momento histórico, pacificou-se o entendimento 
que todas as adoções dos chamados menores em situação irregular 
respeitariam a forma plena, em exceção às adoções realizadas em situa-
ção regular, que seriam aplicados os termos vigentes do Código Civil.

Ainda que as mencionadas leis tenham praticado importan-
tes inovações em relação ao instituto, as mais profundas ocorreram 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que passou a vigorar no 
ano de 1990.

Assim, percebe-se notadamente que o Estatuto sofreu influências 

advindas da Constituição Federal, ao reafirmar o que já estabelecia a 
Carta Magna em determinados dispositivos. Também, é nesse sentido 
o que refere Madaleno (2013, p. 628):

[...] o instituto da adoção sofreu profundas e consistentes alterações 
na legislação brasileira, passando a proteger integralmente o infante e, 
finalmente, a inseri-lo no ventre de uma família substituta, se malgra-
dos os esforços na manutenção e sua reintegração na família natural 
ou extensa, fazendo desaparecer definitivamente as variações adotivas 
que cuidavam de discriminar o infante, com sua adoção simples, e não 
integral, como se o afeto pudesse merecer gradação protegida por lei.

Dessa forma, confirmando o que determinava a Constituição, 
a adoção do ECA passou a constituir-se por ato complexo e a exigir 
sentença judicial para a sua concretização, a redação dada pelo art. 
227, § 5º da Constituição, repetiu-se no ECA ao estabelecer em seu 
art. 47 que: “o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, 
que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se 
fornecerá certidão” (BRASIL, 1990).

Dessa maneira, a adoção não mais estampou o caráter de ato 
contratual praticado por adotante e adotado, isto porque em conso-
nância com o preceito constitucional mencionado, através das regras 
ditadas pelo legislador, o Poder Público deve dar assistência aos atos de 
adoção. Como também sucede no casamento, dois aspectos tornam-se 
observados: o de sua formação, representado por um ato de vontade 
submetido aos requisitos peculiares, e o do status que gera, preponde-
rantemente de natureza institucional (GONÇALVES, 2010, p. 364).

Ainda, cumpre destacar que com o advento do Código Civil de 
2002, passou-se a ter um regime jurídico único para a adoção: o judi-
cial. Como o Código trazia um Capítulo que disciplinava o instituto 
da adoção, repetindo, inclusive, redações análogas de artigos dispostos 
no ECA, a Lei nº 12.010/2009, conhecida por Lei da Adoção, tratou 
de revogá-lo quase que por completo, restando apenas dois artigos, 
em que o primeiro, o artigo 1.618, dispõe que a adoção de crianças e 
adolescentes será regida elas normas constantes do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. O segundo, artigo 1.619, cuida da adoção de 
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pessoas maiores de 18 anos, determinando que sua constituição se dê 
por meio de processo judicial e que serão aplicadas, no que couber, 
igualmente as regras constantes no Estatuto. (BRASIL, 2002).

Assim, a adoção voltou a ser regida apenas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente e, portanto, confere a prevalência das regras 
estabelecidas no Estatuto pois estas atendem, de forma criteriosa, ao 
melhor interesse de quem necessita de proteção. Ademais, agora a 
adoção significa muito mais que a busca e uma família para uma 
criança. Foi abandonada a concepção tradicional, em que prevalecia 
sua natureza contratual e que significava a busca de uma criança para 
uma família, conforme ensina Dias (2011, p. 426).

E, por fim, cumpre destacar que por meio da atual previsão 
legal da adoção no Brasil, entende-se que ela não trata mais de um ato 
de atender aos interesses do adotante, frente a sua impossibilidade de 
ter filhos, bem como de um ato de caridade em relação ao adotado. 
A adoção, atualmente, conforme Carvalho (2013, p. 05), significa 
a busca de uma família para uma criança e uma criança para uma 
família, não se trata apenas de pais que adotam o filho, mas sim, uma 
via de mão de dupla, em que filhos e pais se adotam.

Ademais, a adoção contemporânea busca uma convivência 
entre o adotado e adotante solidificado os vínculos moldados no afeto, 
amor e respeito pela pessoa e sua dignidade, estabelecendo dessa forma 
uma relação com base em princípios, que atenderão principalmente 
as necessidades do adotado, e que será construída através de um ato 
bilateral jurídico, partindo do preenchimento de requisitos estabele-
cidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante disso, em regra, sempre haverá a pretensão da prevalência 
da criança na família natural, ou, promover a reintegração do menor na 
família biológica, serão considerados como metas primárias, somente na 
impossibilidade dessas duas circunstancias de convivência familiar da 
criança ou do adolescente é que a sua colocação em acolhimento insti-
tucional ou familiar poderá ser necessário. E, portanto, somente após 
a destituição do poder familiar, a criança estará apta para ser adotada.

3. ASPECTOS SOBRE AS DEFICIÊNCIAS
Inegavelmente, a história descreve um forte peso de exclusão 

social, bem como de inferiorização em relação as pessoas que enfrentam 
alguma espécie de deficiência, e que de fato, hodiernamente, ainda 
enfrentam diversas barreiras, especialmente, de inclusão social e parti-
cipação com igualdade nas atividades desenvolvidas em diversos setores.

De acordo com Fonseca (2012, p. 24) essas barreiras sociais 
dizem respeito a aspectos econômicos, culturais, tecnológicos, po-
líticos, arquitetônicos e comunicacionais. Surge, a partir desses 
pressupostos, uma ideia de prevalência cultural de que toda pessoa 
surda, cega, paraplégica, amputada, ou com qualquer desses impedi-
mentos foge dos padrões universais e por isso tem um “problema”, 
que não diz respeito à coletividade.

Trata-se da relevância da discriminação que impera desde os 
povos bárbaros nômades, os espartanos, os romanos e outros que 
eliminavam as crianças com deficiência em rituais religiosos ou com o 
apoio legal, conforme previa a própria lei romana. Já na Idade Média 
estabelecera-se a crença de que a deficiência era fruto do pecado, tanto 
dos pais que geravam filhos, quanto da própria pessoa que adquiria 
deficiência ao longo do tempo (LEITE, 2010).

Piovesan (2012, p. 289/290) explica que construção dos di-
reitos humanos das pessoas com deficiência passa por quatro fases, 
sendo elas: na primeira, “a deficiência simbolizava impureza, pecado 
ou mesmo castigo divino”; o segundo marco foi a “invisibilidade das 
pessoas com deficiência”; posteriormente, surgiu uma “ótica assis-
tencialista [...] de que a deficiência era uma “doença a ser curada”, 
sendo o foco centrado no indivíduo “portador da enfermidade””; e, 
por fim e a mais recente, a fase do “paradigma dos direitos humanos”, 
reconhecendo direitos e a inserção social da pessoa com deficiência, 
valorizando a sua relação com o meio em que vive e a eliminação de 
obstáculos que impeçam seus direitos.

Dessa forma, desenvolveram-se diversos avanços ao longo dos 
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anos e, os poucos, a sociedade está mudando sua forma de olhar para 
as deficiências, encontrando-se em constante evolução. Trata-se de 
movimentos sociais, de ações afirmativas, políticas públicas que vêm 
assegurando e garantindo direitos a essas pessoas de forma a inte-
gralizá-las e inclui-las na sociedade, rompendo assim, o paradigma 
histórico de depreciação e exclusão apresentado.

Importante, para o estudo, abordar de forma sucinta esse con-
texto histórico, bem como analisar a classificação das deficiências, 
para melhor compreender e partir daí, inserir no campo da adoção 
de crianças com deficiências.

Sabe-se que as pessoas com alguma deficiência encontram muitas 
adversidades, seja pelas limitações físicas, sensoriais, intelectuais ou 
mentais, seja pelas dificuldades de inserção social. Por tais motivos faz-se 
imprescindível observar cada deficiência de forma separada, até mesmo 
para possibilitar uma melhor compreensão das características de cada 
uma, o que é necessário para o sucesso de uma adoção especial.

Assim, em um primeiro momento, cabe salientar que anterior-
mente à Constituição Federal de 1988 a legislação brasileira até então 
expressava em palavras como “inválidos”, “incapazes”, “pessoas deficien-
tes”. Logo, além de tratar de palavras indesejáveis, nelas se fez nefasta 
ideia de que os impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais 
acarretavam imediata exclusão dos cidadãos que os apresentavam. Dessa 
forma, a Carta Magna pretendendo avançar, adotou a expressão “pessoa 
portadora de deficiência” (FONSECA, 2012, p. 22).

Dentre as previsões constitucionais sobre a pessoa portadora 
de deficiência está o que dispõe o art. 227, parágrafo 1º, inciso II, 
sobre a necessidade de serem desenvolvidas políticas públicas com 
programas destinados ao atendimento especializado de deficientes, a 
integração social do adolescente e jovem deficiente e, o rompimento 
de obstáculos de acesso a serviços e qualquer forma de discriminação 
pela sua condição (BRASIL, 1988).

No contexto histórico e com grande impacto no Brasil é 

possível mencionar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, adotada em 13 de dezembro de 2006 pela Organização 
das Nações Unidas por meio da Resolução da Assembleia Geral nº 
61/106 e que entrou em vigor em 03 de maio de 2008, que representa 
um marco na defesa dos direitos dos deficientes (ONU, 2006).

Piovesan (2012, p. 291), comenta sobre a importância da 
Convenção:

A Convenção surge como resposta da comunidade internacional 
à longa história de discriminação, exclusão e desumanização das 
pessoas com deficiência. É inovadora em muitos aspectos, tendo 
sido o tratado de direitos humanos mais rapidamente negociado e 
o primeiro do século XXI. Incorpora uma mudança de perspectiva, 
sendo um relevante instrumento para a alteração da percepção da 
deficiência, reconhecendo que todas as pessoas devem ter a oportu-
nidade de alcançar de forma plena o seu potencial.

Assim, buscando dar maior efetividade, por meio de emenda 
constitucional3, em 30 março de 2007, o Brasil ratificou a Conven-
ção da Organização das Nações Unidas que trata sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência, a qual adotou a expressão “pessoa com 
deficiência”. É importante frisar que o tratado em preço, que foi pro-
mulgado por meio do Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, além 
de estabelecer nova e atual expressão, buscou condições mínimas de 
dignidade, autonomia e independência (BRASIL, 2009).

Embora a abordagem desses direitos tenha sido de extrema 
importância no ordenamento jurídico brasileiro, o termo “pessoa por-
tadora de deficiência” trazia consigo notória divergência conceitual. 
Diante disso, concluiu-se que o termo “portar” não poderia ser o mais 
adequado para referir-se a uma pessoa com deficiência, a explicação 
para tanto se dava pelo fato de que uma pessoa com deficiência não 
poderia dispor de sua deficiência se assim a quisesse como se fosse um 
objeto. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

3 Art. 5º §3º: Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem apro-
vados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
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foi magistral em adotar o termo “pessoa com deficiência”.

Nesse sentido, Fonseca (2012, p. 23) disciplina a esse respeito:
A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 
adotou a expressão “pessoa com deficiência”. Partia-se da palavra 
de ordem: nothing about us whithout us4. O profundo significado 
dessa parêmia reside na radical ruptura com as políticas de cunho 
tutelar e assistencialista, que impunham às pessoas com deficiência 
a condição de coadjuvantes em todas as questões que lhe diziam 
respeito diretamente.

Assim, o conceito das pessoas com deficiência passou a ter uma 
emancipação, sobretudo procurou-se dar maior aplicabilidade, de modo 
a proteger e promover respeito e dignidade para essas pessoas, retirando 
o caráter assistencial que antes era frequente, e diante disso, faz-se im-
prescindível frisar que a expressão predomina até os dias atuais.

E, além disso, a Convenção reconhece que a deficiência é um 
conceito em construção, devendo ser “vista como o resultado da in-
teração entre os indivíduos e seu meio ambiente e não como algo que 
reside intrinsecamente no indivíduo” (PIOVESAN, 2012, p. 291).

O Estatuto da Pessoa com Deficiência considera que pessoa 
com deficiência é toda aquela que “tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em in-
teração com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas” (BRASIL, 2015).

Dessa forma, pode-se observar que o propósito maior da Con-
venção e do Estatuto é a inclusão da pessoa com deficiência em 
seu meio social, para que as pessoas vejam tal situação como uma 
condição humana, e não como preconceito, muito embora fique 
claro que essas limitações acarretam numa perda ou anormalidade 
evidente de suas funções.

Portanto, para o estudo, faz-se imprescindível analisar a 

4 Tradução do autor: “nada a nosso respeito sem a nossa participação”.

classificação das principais deficiências. Assim, dentre as principais 
legislações brasileiras que conferem direitos à pessoa com deficiência, 
importante fazer referência, inicialmente, ao Decreto nº 3.298 de 20 
de dezembro de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como consolida 
normas de proteção (BRASIL, 1999) e ao Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, Lei nº 13.146/2015 (BRASIL, 2015).

De acordo com o Decreto (BRASIL, 1999), as espécies de de-
ficiências podem ser de natureza físicas, auditivas, visuais e mentais, 
conforme teor constante no artigo 4º:

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se en-
quadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tripa-
resia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 
de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativa-
mente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; e)  saúde e segurança; 
f ) habilidades acadêmicas; g)  lazer; e h) trabalho; V - deficiência 
múltipla – associação de duas ou mais deficiência.
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Trata-se de definições totalmente práticas, que visam padro-
nizar o entendimento sobre as espécies de deficiência. Nessa lógica, 
busca-se que essas limitações sejam publicamente reconhecidas e acei-
tas pela sociedade, de modo a possibilitar um melhor tratamento à 
pessoa com deficiência.

No que refere se a deficiência física, o mencionado artigo de-
monstra em seu conteúdo as formas em que pode se apresentar e, por 
essa premissa, basta analisá-lo para poder concluir que a deficiência 
física na sua grande maioria pode ser de fácil percepção. Isso porquê 
é aquela em que há um evidente comprometimento de função física, 
consistente em falta de membro ou má formação deste, bem como 
uma deformação do corpo do indivíduo, e no cenário das crianças e 
adolescentes, isso pode impactar severamente o exercício de direitos 
fundamentais, diante da vulnerabilidade natural da idade.

Kirk (2000) ao comentar sobre as características das crianças 
com deficiências físicas diz que essa categoria refere-se a uma variedade 
de condições que afetam o bem estar da criança, exigindo intervenção 
no que diz respeito à mobilidade, vitalidade física e auto-imagem. 
Nessa ampla categoria, estão incluídas as más formações congênitas, 
as distrofias musculares, a paralisia cerebral, quando não associadas a 
outras deficiências.

Diante disso, importa destacar que, existem diversas espécies de 
deficiência física, e para o estudo, faz-se necessário abordar de forma su-
cinta algumas delas. Assim tem-se por exemplo à paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, tetraplegia tetraparesia, triplegia, hemiplegia e a hemipa-
resia. Todas elas consistem em uma perda de funções, seja de forma 
parcial ou total, algumas mais graves que as outras, mas que, inquestio-
navelmente todas carregam limitações permanentes (BRASIL, 2006a).

Com relação ao período temporal da deficiência, dependerá de 
cada caso, todavia, utiliza-se de um documento emitido pelo Minis-
tério da Educação, que faz a referência ao tipo, bem como estipula 
perspectiva de melhora ou não (temporária, recuperável, definitiva ou 
compensável) (BRASIL, 2006b, p. 9).

Ao mesmo lado, pode ainda a deficiência ser causada por rela-
ção do histórico familiar, ou seja, na questão Hereditária, quando é o 
resultado de doenças transmitidas por familiares ou também, quando 
está ligada a gestação. Denomina-se congênita, aquela que pode ser 
detectada comumente durante a fase intra-uteriana, e também ao 
nascer. E, por último, a Adquirida, que é quando ela ocorre após o 
nascimento em decorrência de infecções, traumatismos ou intoxica-
ções (BRASIL, 2006b, p. 9).

Portanto, percebe-se que a deficiência física decorre de perda 
parcial ou total de funções motoras, e por isso apresenta-se de dife-
rentes formas. Nesse contexto, algumas deficiências físicas podem 
afetar de forma mais acentuada a vida das pessoas, levando-se em 
conta a questão da criança, uma deficiência definitiva por exemplo, 
pode afetar a sua vida desde o seu nascimento, o que poderá requerer 
intervenção permanente.

No que refere deficiência auditiva, tem por característica a 
redução ou ausência da capacidade de ouvir sons. De acordo com 
Redondo e Carvalho (2000, p. 05), a deficiência auditiva traz muitas 
limitações para o desenvolvimento do indivíduo pois, considerando 
que a audição é essencial para a aquisição da linguagem falada, sua 
deficiência influi no relacionamento da mãe com o filho e cria lacunas 
nos processos psicológicos de integração de experiências, afetando o 
equilíbrio e a capacidade normal de desenvolvimento da criança.

Redondo e Carvalho (2000, p. 09), afirmam, ainda que, a 
surdez é diagnosticada por avaliação profissional e, idealmente, de-
veria ser diagnosticada o mais cedo possível, todavia, não acontece 
na maior parte das vezes. Diante disso, quanto mais tempo se passa, 
maiores são as dificuldades de desenvolvimento e, por isso, o diag-
nóstico precoce permite que a família seja orientada desde o primeiro 
momento, recebendo as informações de profissionais para cuidar do 
desenvolvimento da criança.

E se não for diagnosticada por meio de exames, torna-se ne-
cessária a atenção da família na interação da criança com o meio e os 



GABRIEL DE ALMEIDA  -  LíVIA COPELLI COPATTI 141140 PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES DO DIREITO

familiares para que seja facilmente identificada essa deficiência, sendo 
extremamente importante o papel da família.

Com relação a visão, considera-se que desempenha papel rele-
vante e soberano na questão dos sentidos, bem como ela é a responsável 
por delinear todas as formas de percepção, e por isso é considerada 
estimuladora dos demais sentidos. Entretanto, quando sua capacidade 
por algum motivo se encontrar prejudicada, pode ocasionar a perda 
da visão, dando ensejo a baixa visão ou até mesmo a cegueira.

Conforme o entendimento de Lázaro (2005), o termo defi-
ciência visual diz respeito a ocorrência irreversível de diminuição da 
visão, mesmo que da utilização de óculos ou que seja realizado um 
tratamento ou procedimento cirúrgico. Essa diminuição acarreta em 
uma visão subnormal ou a cegueira. Nesse contexto, o autor ainda diz 
que a diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, 
profunda, compondo o grupo de visão subnormal ou baixa visão e 
ausência total da resposta visual, a cegueira.

Nessas condições, percebe-se que a baixa visão possui limitação 
em relação a intensidade de atingimento, seu modo de interferência 
é tido como parcial, enquanto que, na cegueira, a gravidade é maior, 
na medida em que afeta totalmente a condição da visão.

Por fim, tem-se a deficiência intelectual, que até pouco tempo 
era chamada doença mental. A evolução conceitual partiu da Asso-
ciação Americana sobre Deficiência Intelectual do Desenvolvimento, 
pautando-se na ideia de que a deficiência não se trata de uma doença, 
trata-se de uma condição que atrasa o desenvolvimento da pessoa, 
inexistindo a figura do comprometimento cognitivo.

A deficiência intelectual aparece geralmente nos primeiros dias 
de vida, porém a maior parte dos casos só é possível identificá-los na 
infância. Hodiernamente, com os avanços tecnológicos, bem como os 
progressos da medicina, algumas espécies dessa natureza, podem ser 
descobertas ainda durante a gestação, é o caso da Síndrome de Down5.

5 Alteração genética que ocorre na formação do bebê, no início da gravidez. O grau de defici-

Diante desse contexto, percebe-se que a deficiência intelectual é 
provocada por fatores genéticos relacionados a gestação, dificuldades 
no parto ou também após o nascimento, sendo imprescindível que a 
mãe faça regulamente o acompanhamento médico desde os primeiros 
momentos de sua gestação, realizando cuidados básicos com relação 
a fatores capazes de provocar danos ao feto.

É importante referir que em 2016 entrou em vigor a Lei nº 
13.146 de 06 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
que trouxe a igualdade, ao menos jurídica, às pessoas com deficiência 
em relação às pessoas com plena capacidade (BRASIL, 2015).

Entretanto, não raras vezes, isso não ocorre e muitas gestantes 
que possuem vícios como tabagismo, alcoolismo, ou que possuem 
alguma doença, não deixam de lado algumas posturas impróprias para 
a gestação, que podem acarretar em problemas para o filho, entre eles, 
o comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor.

Agregando-se a isso e agravando ainda mais a situação, al-
gumas mães por medo de cuidar de uma criança com esse perfil, 
acabam entregando para a adoção, essa tendência liga-se ao histórico 
da exclusão implementado pela sociedade porque fogem do padrão 
da normalidade, embora fique evidenciado que as mesmas necessi-
tem de um amparo ainda maior, que possa lhes assegurar cuidado e 
atenção para além do normal.

4. DAS PRÁTICAS DE ABANDONO À ADOÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA

A adoção trata-se de um instituto que possui elevada impor-
tância social, alcançando-se esse reconhecimento através da postura 
de pessoas que por algum motivo, buscam inserir uma criança des-
conhecida dentro de sua família, tornando-se, assim, pais ou mães.

ência intelectual provocado pela síndrome é variável, e o coeficiente de inteligência (QI) pode 
variar e chegar a valores inferiores a 40. A linguagem fica mais comprometida, mas a visão é 
relativamente preservada. As interações sociais podem se desenvolver bem, no entanto podem 
aparecer distúrbios como hiperatividade, depressão, entre outros. (APAESP).
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Geralmente, essas crianças encontram-se em condições de aban-
dono, e por isso, é também considerada como um gesto de grandeza 
ímpar, na medida em que supre uma necessidade de essas crianças 
encontrarem uma família baseada no amor e no afeto.

Olhando por essa perspectiva, adoção parece ser além de um 
ato brilhante, ato simples e objetivo. Todavia, existem alguns fatores 
que tornam a adoção muito mais complexa do que se possa imaginar, 
a começar, por uma análise acerca do número de pretendentes em 
relação ao número de crianças e adolescentes habilitados para adoção.

Assim, cumpre destacar que de acordo com o Conselho Na-
cional de Justiça existem cerca de 44.070 pretendentes inscritos no 
Cadastro Nacional de Adoção, e um total de 8910 entre crianças 
e adolescentes aptas para serem adotadas6. Percebe-se que existem 
cerca de cinco vezes mais o número de pretendentes em relação ao de 
pretendidos. (CNJ, 2018a).

Todavia, indaga-se o que pode ter de tortuoso nesse contexto, 
que faz com que crianças passem anos esperando por um lar, mesmo 
diante desse dado impressionante?

Veja-se enquanto que, para muitos pretendentes, a adoção sig-
nifica a escolha de uma criança cujo perfil foi traçado quando estes se 
cadastraram para a adoção, para a criança, por sua vez, não se detém 
o poder de escolher, apenas o poder de aguardar aquilo que seria a 
oportunidade de ter uma família, de superar os traumas do abandono 
ou, se for o caso, dos anos vividos em uma instituição. (FÔNSECA, 
SANTOS e DIAS, 2009).

Frente a isso, denota-se um dos principais entraves na adoção, 
referenciado na busca incessante e predominante por adoções clás-
sicas e pré-estabelecidas, onde a preferência maior é caracterizada 
por crianças do sexo feminino, de cor branca, que estejam entre 0 a 
2 anos de idade, saudáveis e que sejam fisicamente semelhantes aos 
adotantes (CNJ, 2018a).

6 Os dados foram acessados em 16 de julho de 2018.

Diante disso, crianças e adolescentes que não se enquadram 
nesse contexto encontram muitas dificuldades para serem adotadas, 
trata-se das adoções necessárias, que possuem grau de dificuldade 
para realização, na medida em que as crianças inseridas nesse meio, 
são consideradas por algum motivo, anormais ou indesejadas, como 
o caso das crianças com deficiência.

Portanto, segundo Fonseca, Santos e Dias (2009), é de funda-
mental importância informar a sociedade quanto às características das 
crianças e adolescentes que necessitam ser adotados e sobre a impor-
tância do apoio familiar para essas crianças com deficiência. Esse é um 
problema que envolve toda a sociedade e o Estado, mas infelizmente, 
percebe-se certo descaso com relação a essas crianças.

Entretanto, em que pese com todas as restrições, o número 
de adoções de crianças e adolescentes com algum tipo de doença ou 
deficiência têm aumentando no Brasil, os dados são elaborados pelo 
Conselho Nacional de Justiça estão disponíveis no Cadastro Nacional 
da Adoção (CNJ, 2018a), que existe desde o ano de 2008, e é consi-
derado uma ferramenta que possui elevada importância. Ao pesquisar 
junto a essa ferramenta, que se encontra disponível no site do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), é possível ter acesso a diversos dados, 
os quais serão analisados na sequência.

Corroborando com esse avanço, em pesquisa realizada recente-
mente no site do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que entre os 
anos de 2013 a março de 2018 foram adotadas 942 crianças ou ado-
lescentes com algum tipo de deficiência ou doença. Em contrapartida, 
foram adotadas 6.456 crianças ou adolescentes saudáveis (CNJ, 2018b)

Mesmo levando-se em conta o alto índice de crianças aptas para 
adoção que se inserem nesse quadro, denota-se um crescimento bastante 
significativo, e desta forma, é um número que pode ser comemorado.

Atualmente, 8910 crianças e adolescentes estão cadastrados 
junto ao Cadastro Nacional de Adoção, sendo que, de tal número, 
323 possuem deficiência física, (representando 3,63%), 755 com 
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deficiência mental, (representando 8,47%) e 1128 que possuem um 
outro tipo de doença detectada, (representando 12,66%). Ademais, o 
Cadastro ainda emite relatório sobre aquelas crianças com o vírus do 
HIV, que são 109 (representando 1,22%) (CNJ, 2018a).

Ao verificar os números, percebe-se que somadas juntas, re-
presentam um total de cerca 25,98% crianças com alguma doença 
ou deficiência, o que de fato, conforme estreitado, é um número 
ainda considerável.

Por outro lado, e contrapondo, tem-se a relação dos preten-
dentes, de um total de 44070 cadastrados, 2721 aceitam crianças 
com deficiência física, (representando 6,17%), 1.466 aceitam 
crianças com deficiência mental, (representando 3,33%), 15.137 
aceitam crianças com outro tipo de doença detectada, (representan-
do 34,35%) (CNJ, 2018a).

Com base nesses dados, percebe-se o quanto é difícil encontrar 
uma pessoa disposta a adotar uma criança que possui essa espécie de 
deficiência, e quando se trata de um adolescente, pelo fator da idade, 
diminui ainda mais.

Mais preocupante que isso é o percentual de pretendentes 
dispostos a adotar uma criança com essas condições. Dados do Ca-
dastro mostram que 62,78% não aceitam crianças e adolescentes 
com doenças ou deficiências. E, da parcela que aceita, a maioria só 
permite doenças que sejam tratáveis ou que seja de menor gravidade, 
isso sem levar em conta outros subjetivismos, como a idade, cor de 
pele, sexo, entre outros. Outro dado relevante, revela que apenas 
4,79%, por exemplo, se colocam como futuros pais de uma criança 
com HIV (CNJ, 2018a).

A explicação para tanto baseia-se na falta de informação, no 
medo e no preconceito das pessoas, e por isso, poucos querem adotar 
essas crianças e, assim, essa porcentagem preocupa, na medida que 
condenam grande parte das crianças com o vírus nos abrigos.

Assim, pode-se perceber um crescimento constante e mais aberto 

em relação à importância de se adotar crianças especiais no país, sendo 
que os movimentos têm a intenção de informar e conscientizar as pes-
soas de que essas crianças merecem ser olhadas da mesma forma que 
as crianças normais. Para isso, utiliza-se, muitas vezes dos mecanismos 
digitais, pois esses se mostram mais atrativos para o público em geral e 
podem passar mensagens importantes, como o caso das novelas.

Não obstante a esse contexto, entendendo a urgência de encon-
trar um lar para essas crianças e adolescentes, em 2014 foi sancionada 
a Lei nº 12.955 de 05 de fevereiro, que estabelece prioridade de trami-
tação aos processos de adoção em que a criança ou adolescente tenha 
deficiência ou doença crônica (BRASIL, 2014). Posteriormente, em 
2017, a Lei nº 13.509, em seu artigo 50, § 15º trouxe o seguinte: 
“ Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em 
adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica 
ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos”.

Pode-se concluir que mesmo havendo crescimento dessas ini-
ciativas, seja por parte do Estado em apresentar políticas públicas para 
que esse número mude, bem como o papel midiático para informar a 
necessidade e sobretudo conscientizar sobre a importância da adoção 
especial, os números encontram-se irrisórios frente a realidade encon-
trada nas casas de acolhimento.

Isso quer dizer, em outras palavras, que é preciso mais, princi-
palmente no que refere ao amparo familiar, por isso a realidade social 
dessas famílias deve ser levada em consideração, deve ser trabalhada e 
amparada, que na maioria das vezes, sem ter condições alguma, sem 
amparo, acabam abandonando a criança com necessidades especiais 
quando tomam conhecimento.

O instituto da adoção especial é bastante complexo, e por isso, 
pode-se afirmar que ele não se esgota apenas à história de crianças que 
esperam a oportunidade de ter uma família ou de pais que desejam 
adotar crianças com necessidades. Nesse contexto, existem aspectos im-
portantes que muitas vezes não são levados em conta, talvez, por serem 
anteriores ao próprio processo adotivo, e por isso acabam passando 
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despercebidos, mas que são determinantes e inerentes a espécie.

Para exemplificar essa premissa, é de fundamental importância 
considerar aspectos muito específicos, a começar pela influência das 
relações familiares.

De acordo com Fiamenghi e Messa (2007), essa influência é clara 
em famílias com filhos deficientes, pois se trata de uma experiência 
inesperada, de mudança de planos e expectativas dos pais, por isso, 
geram-se alterações sentidas pelos pais em diversas esferas de suas vidas.

Isso se traduz em uma tendência que os pais têm no início de 
uma gestação, na medida em que os pais projetam uma criança em 
suas mentes, e, desde o princípio fantasiam sobre o sexo do bebê, o 
desempenho na escola, a carreira e a orientação sexual que irão ter, 
ou seja, o lugar da criança na família é determinado pelas expectativas 
que os pais têm sobre ela. (FIAMENGHI E MESSA, 2007).

Assim, percebe-se que a realização de ter um filho se relaciona 
diretamente com a realização de desejos dos pais. Todavia, quando 
esses desejos e expectativas são acometidos por situações inesperadas, 
como o caso da descoberta de que a criança possui alguma especialida-
de, desencadeia-se um processo semelhante ao luto. Segundo Casarin 
(1999), trata-se de luto pela perda da fantasia do filho perfeito, da 
criança sadia. Diante disso, confronta-se toda a expectativa dos pais 
e os planos de futuro para essa criança serão totalmente abdicados.

É a partir desse impacto inicial que surge um processo de não 
aceitação dos pais com relação a criança, esse processo pode durar 
muito tempo ou nem mesmo ocorrer, irá depender de cada caso, do 
grau de instrução dos pais, de experiências prévias, de aprendizados, 
bem como a personalidade de seus membros serão extremamente 
importantes e determinantes para isso.

Vale ressaltar que esses aspectos não se esgotam pois, atrelan-
do-se a essa realidade, tem-se a pobreza, a falta de apoio familiar e 
condições de violência, bem como a falta de amparo do Estado que 
são fatores que lamentavelmente podem ser desencadeantes para a 

decisão de abandonar o filho.
Nesse sentido, Fônseca, Santos e Dias (2009) esclarecem que se 

os pais não se sentem em condições de criar a criança é melhor que, 
ao invés de rejeitá-la, maltratá-la ou ignorá-la, a entregue, abrindo a 
possibilidade de adoção.

Portanto, percebe-se a gravidade que essas situações carregam 
para a vida de uma criança, ainda mais, quando se trata de uma 
criança com necessidades especiais, e, portanto, são esses fatores que 
determinam que os pais a abandonem seus filhos.

E, par tanto, imprescindível, antes de discorrer sobre a adoção 
especial, faz-se necessário resgatar o impacto que a prática do aban-
dono realizou na sociedade brasileira, isto porque a história da adoção 
decorre genericamente de um abandono.

De acordo com Moura (2008), a prática do abandono esteve 
presente desde a antiguidade, assim, os primeiros registros de aban-
dono de crianças se deram no decorrer do século XVII, onde as 
crianças eram postas nas chamadas “famílias substitutas”, situação 
em que as mães abandonavam as crianças em frente a residências, 
hospitais e também igrejas.

Assim, denota-se que as principais causas que levavam as mães 
a praticarem o abandono, diziam respeito às condições da pobreza 
enfrentada naquele período, bem como atreladas a falta de amparo 
por parte do Estado, que desprovia de medidas assecuratórias que 
pudessem inibir a prática.

Já na Idade Média, por meio das influências sofridas pela 
Igreja Católica, as crianças e adolescentes abandonados, passaram 
a ser assistidos por hospitais, surgindo nesse período, a chamada 
“Roda dos Expostos”, consistindo em um dispositivo onde eram dei-
xadas crianças que se queriam abandonar (RIBEIRO, ZEBINATTI 
e LEOPACI, 2010).

Posteriormente a esse momento, meados do século XIX, diver-
sos profissionais, sobretudo da saúde, iniciaram um movimento para 
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extinguir as rodas existentes no Brasil, supostamente preocupados 
com o alto índice de abandonos que se formavam e a consequente 
taxa de mortalidade infantil, tendo instituído, com a ajuda do Poder 
Judiciário, movimentos para a elaboração de leis de proteção e amparo 
a essas crianças (MOURA, 2008).

Contudo, essas preocupações estavam atreladas ao interesse do 
Estado, na medida em que, visava à retirada dessas crianças e adoles-
centes das ruas, justificadas na manutenção da ordem social e na má 
imagem que o país poderia estampar, deixando de lado a importân-
cia de preocupar-se aos interesses das crianças que se encontravam 
sob essas condições. Era o chamado movimento higienista, de lim-
peza social. Assim, tal mudança paradigmática contribuiu para que a 
criança passasse a ser vista como uma criança sem assistência familiar. 
(RIBEIRO, ZEBINATTI e LEOPACI, 2010).

Por conta disso, a adoção passou a ser vista pela ótica do pre-
conceito. Nesse contexto, predomina a busca por adoções clássicas, 
tendo em vista uma maior procura por crianças de cor clara, saudáveis, 
recém-nascidas e fisicamente semelhantes aos adotantes. Assim, tais 
preconceitos são responsáveis pelo aumento da espera por parte de 
crianças e adolescentes negras, com doenças, ou com alguma espécie 
de deficiência, já que estas não se inserem no quadro dos perfis pré-
-estabelecidos. (RIBEIRO, ZEBINATTI e LEOPACI, 2010).

Assim, Fonseca, Santos e Dias, (2009) referem que:
É importante destacar que, de maneira geral, todas as crianças aban-
donadas em instituições têm características especiais, que devem 
ser levadas em consideração: podem ter sofrido maus tratos, abuso 
sexual, complicações no parto, adquiriram doenças infantis que não 
foram diagnosticadas a tempo, entre outras. Essas crianças precisam 
de apoio, de uma segunda chance para reverter esse quadro, e ser 
adequadamente tratadas para viver com dignidade.

Dessa forma, percebe-se claramente que muitos adotantes 
acabam rejeitando crianças com necessidades especiais e por isso, elas 
acabam permanecendo por muito mais tempo institucionalizadas, 

ou seja, privadas afeto e dos cuidados especiais que necessitam para 
se desenvolver, e quanto mais tardio isso ocorrer, mais difícil será a 
sua adaptação.

Outro ponto a ser colocado, refere-se às explicações que acar-
retam os pais a cometer o abandono de uma criança que possui 
necessidades. Segundo o que estabelecem Ribeiro, Zebinatti e Leo-
paci, (2010), geralmente, tratam-se de pais que carregam consigo sua 
própria história de carência e abandono, aliados a insegurança em 
relação ao futuro dessas crianças, questões que os levam a deixar seus 
filhos nessas instituições.

Diante disso, percebe-se que os pais também necessitam de um 
amparo mais eficaz pretendido pelo Estado, a razão para tanto é jus-
tificada na responsabilidade que o Estado tem em tutelar os direitos e 
garantias necessárias para o desenvolvimento de seus cidadãos em geral.

Dessa forma, então, indaga-se, o que leva a pessoas a adotarem 
crianças com necessidades especiais, se um filho nessas condições é 
considerado indesejado?

Nesse sentido, Col (2003, p. 28), aponta para os aspectos posi-
tivos da adoção de uma criança especial para a vida de quem adotar, 
desmistificando-a, ao afirmar que o fato de o filho ser especial não é 
bom nem ruim, é apenas um fato. Ele pode ser positivo, dependendo 
da forma como os pais lidam com isso. Para a autora um diagnóstico 
é apenas um diagnóstico, a criança especial é apenas um fato. O que 
realmente fará diferença são os, os pais, que podem escrever e reescre-
ver esse script com a qualidade e o valor que quiserem.

Atrelando-se a isso, Neblett (2001) enumera algumas razões que 
podem levar as pessoas a adotá-las. Algumas criaram seus filhos e não se 
sentem mais necessárias ou se sentem maduras para assumir tal respon-
sabilidade, outras o fazem por impulso religioso, filosofia de vida, ou 
porque querem de dedicar a esta causa por acharem útil e gratificante, e, 
algumas querem ser uteis a alguém que ninguém mais poderia assumir.

Por isso, torna-se necessária a propositura de uma preparação 
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preventiva realizada por meio de políticas públicas, bem como de traba-
lhos direcionados ao instituto da adoção, para que seja possível orientar, 
informar, preparar e conscientizar a sociedade em geral em relação ao 
abandono e a adoção de crianças com necessidades (MOURA, 2008).

Para tentar mudar essa realidade, alguns movimentos têm sido 
feitos na sociedade, especialmente, pelos movimentos sociais, pelas 
ações afirmativas e pelas políticas públicas. Com base nisso, importa 
destacar a importância que esses movimentos trazem para crianças 
e adolescentes.

Em Porto Alegre, o Instituto Amigos de Lucas é uma Organi-
zação Não-Governamental que luta para garantir o direito de toda 
criança ter uma família, trabalhando em prol da conscientização dos 
candidatos a pais em relação ao HIV, além de discutir o tema em en-
contros dos casais incluídos no Cadastro Nacional de Adoção, com a 
intenção de diminuir a distância, o medo, e promover a atração das 
pessoas com as crianças com o vírus (COSTA, 2015).

Outro movimento importante, ocorreu com o apoio do Pro-
grama Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), e 
a novela “Totalmente Demais” da Rede Globo, que recentemente pro-
moveu a adoção de crianças vivendo com HIV, pois na trama, Carolina, 
vivida por Juliana Paes, luta para conseguir adotar Gabriel, interpretado 
por Ícaro Zulu, mesmo sabendo que vive com HIV (ONUBR, 2016).

Além disso, um movimento que tem tomado corpo é a publici-
zação pelos Tribunais de Justiça dos Estados de listas contendo o perfil 
de crianças e adolescentes que estão disponíveis para serem adotados 
e são de difícil colocação, incluindo, especialmente, crianças e ado-
lescentes em adoção tardia, com alguma deficiência ou com alguma 
doença. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a campanha 
desenvolvida chama-se Busca-Se (R). (TJRS, 2018).

Dessa forma, conclui-se que é fundamental informar a so-
ciedade quanto à importância relacionada à adoção de criança com 
necessidades especiais, e sobre a importância do apoio familiar para 

essas crianças. Esse é um problema que envolve toda a sociedade, 
posto que adoção remete sempre às questões do abandono, da insti-
tucionalização e do futuro dessas crianças, que, por razões diversas, 
não foram adotadas por seus pais biológicos.

Diante disso, fez-se necessário compreender o cenário que en-
volve as adoções de crianças com deficiência no Brasil, bem como os 
meios oferecidos pelo Estado na erradicação de tal prática.

Assim, o presente trabalho teve o escopo de analisar a adoção 
e suas perspectivas atuais, com fundamento na análise acerca dos 
pretendentes e das crianças e adolescentes com doença e deficiência 
habilitados para adoção.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista desse breve panorama ora apresentado, pode-se inferir 

que a preocupação pública relacionada à garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes tem ganhado cada vez mais destaque. Nessa 
ampla tarefa, a Constituição brasileira de 1988 visa a proteção integral 
da criança e adolescente, no exercício de seus direitos humanos funda-
mentais, acrescidos pelo direito à vida, à saúde, ao lazer, à educação, 
à alimentação, do direito ao afeto e ao amor, imprescindível para o 
desenvolvimento de qualquer criança.

O mesmo ocorre no campo da adoção, onde o instituto 
passou por profundas mudanças, que de fato, teve que ser aprimo-
rado e aperfeiçoado por longo tempo para alcançar a modernidade, 
e, mesmo assim, na atualidade, o enfoque da adoção é tratado com 
muita amplitude e crítica, por diferentes universos, jurídicos, so-
ciais, de saúde, entre outros.

Diante disso, como já sinalizado, trata-se de uma pauta com-
plexa, e que conjuga uma série de vulnerabilidades. Assim, importante 
é o dever que o Estado tem em tutelar direitos e garantias necessárias 
para o desenvolvimento das crianças inseridas no contexto da adoção.

Na adoção especial, essa responsabilidade é ainda mais 
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importante, e, não pode falhar, a ausência do Estado revelada na falta 
de proteção efetiva traz contornos negativos e consequências desastro-
sas. É necessário incentivo, esclarecimentos, apoio, informações, ações 
afirmativas para conscientização, entre outros, em relação a sociedade 
para que conseguimos descartar a visão rasa que muitos têm, de que a 
adoção é a possibilidade de escolher o filho que se deseja.

Assim, tornar realidade a concretização das adoções livres de 
preconceito, para que propicie para todas as crianças e adolescentes, 
sem exceção, as mesmas chances de integrarem uma nova família e 
conhecerem carinho, afeto e cuidado, é tarefa árdua, mas possível.

A plena inclusão de crianças com deficiência ou doença está longe 
de ser uma realidade no Brasil. A começar por muitos preconceitos que 
precisam ser revertidos. Considerando esse cenário, é preciso ter em 
vista que um desafio fundamental é a mudança de comportamentos e 
percepções em relação as pessoas que pretendem adotar uma criança, 
e é por isso que a atuação do Estado torna-se evidente e fundamental.

Por isso, conclui-se que a adoção de crianças especiais precisa 
ser considerada como um modo de se formar uma família com as 
mesmas características de quem já possua filhos biológicos ou de uma 
adoção normal. A diferença traçada na especialidade não pode ser 
considerada como fator impeditivo de laços afetivos.

De maneira geral, pôde-se apreender através da análise apresenta-
da, que há uma necessidade de mudança na cultura da adoção indicada, 
acompanhando o cenário de progressivos avanços da própria família, 
para que ela seja considerada como um instrumento capaz de revolucio-
nar a vida daqueles que desejam adotar uma criança nessas condições, 
na medida em que sintam-se apoiados e ajudados nessa busca, e acima 
de tudo, trazer o brilho nos olhos dessas crianças transparecendo através 
de cada ato de amor. E para isso, é preciso que elas sejam reconhecidas 
e tratadas com dignidade e respeito, como cidadãs, sempre.
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A POLÍTICA PÚBLICA MÚLTIPLAS PORTAS DE 
TRATAMENTO1 DO CONFLITO2

Luthyana Demarchi de Oliveira3

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O mundo moderno ainda sofre as consequências do sistema 

capitalista globalizado e os conflitos existentes são resultados, em sua 
maioria, do contexto de exaurimento do sistema estatal. Nesse senti-
do, a participação da sociedade e o fortalecimento da cidadania são 
os caminhos encontrados para enfrentar muitos desses problemas.

1 Cabe explicar que se utilizará a expressão “tratamento” em vez de “resolução” de conflitos, 
justamente por entender que os conflitos sociais não são “solucionados” pelo Judiciário no 
sentido de resolvê-los, suprimi-los, elucidá-los ou esclarecê-los. Isto porque “a supressão dos 
conflitos é relativamente rara. Assim como relativamente rara é a plena resolução dos confli-
tos, isto é, a eliminação das causas, das tensões, dos contrastes que os originaram (quase por 
definição, um conflito social não pode ser “resolvido”).” (BOBBIO, Norberto; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. Tradução de Carmem C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, 
João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cascais e Renzo Dini. 12. ed. Brasília: Universidade de 
Brasília, 2004, p. 228, BOLZAN DE MORAIS, José Luiz; SPENGLER, Fabiana Marion. 
Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008 e 
SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento 
dos conflitos. Ijuí: UNIJUÍ (2010).Nesse sentido, a expressão “tratamento” torna-se mais ade-
quada enquanto ato ou efeito de tratar ou medida terapêutica de discutir o conflito buscando 
uma resposta satisfativa.

2 O presente texto foi elaborado a partir de pesquisa realizada junto ao projeto intitulado Mul-
tidoor courthouse system – avaliação e implementação do sistema de múltiplas portas 
(multiportas) como instrumento para uma prestação jurisdicional de qualidade, célere e 
eficaz financiado pelo CAPES/CNJ do qual são pesquisadoras as duas autoras. Os tribunais 
multiplas portas, denominado em inglês de MultiDoor Courthouse System é um sistema onde 
se disponibiliza mecanismo de tratamento e solução do conflito para processos trazidos até o 
Poder Judiciário. Preliminarmente, faz-se uma avaliação, por meio de pessoal especializado a 
fim de identificar, às partes ou interessados, qual instrumento de tratamento ou resolução de 
demandas (ou “porta”) será mais adequado à causa.

3 Doutoranda em Filosofia pela PUC/RS. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz. 
Bolsista CAPES/CNJ junto ao projeto Multidoor courthouse system – avaliação e imple-
mentação do sistema de múltiplas portas (multiportas) como instrumento para uma pres-
tação jurisdicional de qualidade, célere e eficaz. Especialista em Direitos Humanos pelo 
Instituto de Filosofia Berhier/ Passo Fundo/RS. Especialista em Direito Civil pela Imed/Passo 
Fundo/RS. Advogada. Mediadora Judicial. Endereço eletrônico: luthyoliveira@hotmail.com
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LuTHyANA DEMARCHI DE OLIVEIRA 157156 PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES DO DIREITO

No mesmo contexto de exaurimento, explodem os conflitos so-
ciais, principalmente pela garantia dos direitos. Essa explosão perpassa 
também pelo sistema jurisdicional que não consegue dar resposta aos li-
tígios demandados, resultado da morosidade da prestação jurisdicional, 
do acúmulo de ações, bem como da falta de servidores e magistrados.

Nesse sentido, a política dos tribunais multiplas portas, deno-
minado em inglês de MultiDoor Courthouse System é um sistema onde 
se disponibiliza mecanismo de tratamento e solução do conflito para 
processos trazidos até o Poder Judiciário. Preliminarmente, faz-se uma 
avaliação, por meio de pessoal especializado a fim de identificar, às 
partes ou interessados, qual instrumento de tratamento ou resolução 
de demandas (ou “porta”) será mais adequado à causa. Nasce, assim, 
como uma alternativa para enfrentar o problema de exaurimento do 
sistema e de modo a incentivar e adotar, ainda, mecanismos consen-
suais de tratamento do conflito.

O presente estudo faz uma análise da importância dessa política 
para o sistema, traçando através de revisões bibliográficas e coleta de 
dados, o alcance desses mecanismos para a sociedade.

A metodologia empregada teve como método de abordagem 
o dedutivo4 no qual se pretendeu partir da abordagem de categorias 
consideradas fundamentais para o desenvolvimento do tema – tais 
como exaurimento da jurisdição, sistema jurisdicional, política pú-
blica, tratamento do conflito, múltiplas portas – para então enfrentar 
o problema propriamente dito. Como método de procedimento 
utilizou-se o comparativo, uma vez que se pretende investigar as seme-
lhanças e as diferenças entre a jurisdição e a sistemática das múltiplas 
portas, bem como a evolução da última no decorrer do tempo, tentan-
do-se, para tanto, demarcar as deficiências que identificam a jurisdição 
em meio à complexidade conflitiva atual. E aplicou-se como técnica 

4 Na lógica dedutiva parte-se de premissas para que se chegue ao resultado. Assim, se as pre-
missas forem verdadeiras, o resultado deverá ser verdadeiro, e, neste caso, estará apenas 
enunciando o que já havia sido expressado nas premissas, mas ainda não explicitado. Dessa 
maneira, pela lógica dedutiva trazem-se explicitações às informações trazidas pelas premis-
sas. (LAKATOS, E. M; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 92).

de pesquisa a pesquisa bibliográfica baseada em documentação indi-
reta que servirá de base teórica para o desenvolvimento do estudo.

Assim, a implementação da política pública de múltiplas 
portas de tratamento adequado dos conflitos, além de tornar efeti-
vo o princípio constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV da 
Constituição Federal) e a outros direitos, contribui para a constru-
ção de um novo paradigma para o sistema, ou seja, aquele voltado 
para o consenso e a pacificação social.

2. O CONTEXTO DE EXAURIMENTO DO SISTEMA JU-
RISDICIONAL

Os conflitos atuais são resultado de uma série de fatores que 
englobam o sistema de organização da complexa sociedade atual. Nor-
malmente, o conflito nasce das complexidades das relações sociais e o 
modo habitual de resolução se dá pela aplicação do Direito.

Assim, o Direito exerce a função de formular e aplicar prin-
cípios e regras de ordem social. A sociedade moderna é movida por 
conflitos, diante fatores que envolvem questões tecnológicas, políticas, 
econômicas e sociais. O conflito envolve uma disputa de interesses, 
ideias ou valores. Assim, para que haja um conflito “é preciso em 
primeiro lugar, que as forças confrontantes sejam dinâmicas, conten-
do em si próprias o sentido da ação, reagindo umas sobre as outras” 
(MORAIS; SPENGLER, 2008, p.45).

Em outras palavras, pode-se dizer que o conflito é o enfrenta-
mento, o litígio entre dois indivíduos ou grupos, por um determinado 
direito, algumas vezes, esse direito pode ser garantido através da violên-
cia. O Estado toma para si a legitimidade de regular as relações sociais, 
sendo que compete ao poder jurisdicional a resolução do conflito. “A 
legitimidade estatal de decidir os conflitos nasce, assim, do contrato 
social no qual os homens outorgaram a um terceiro o direito de fazer a 
guerra em busca da paz” (MORAIS; SPENGLER, 2008, p.65).

Por conseguinte, o sistema jurisdicional é exercido pelo 



LuTHyANA DEMARCHI DE OLIVEIRA 159158 PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES DO DIREITO

Judiciário, representado por uma pessoa investida de poder, que colhe 
as informações necessárias para análise e julgamento do conflito. Essa 
forma de resolução do conflito tornou-se o método tradicional, fazen-
do com que as pessoas buscassem essa prestação. Para Alberton (2009, 
p.119) “não se exaure na proteção de direitos, nem se identifica nessa 
proteção, mas na influência que esse atuar terá sobre a vida das pessoas 
pelo acesso à ordem jurídica justa”.

Nessa forma tradicional de resolução do conflito, as pessoas 
acessam o sistema jurisdicional, de modo a buscar “justiça” para seus 
problemas. Nas palavras de Cappelletti e Garth (1988, p.12) “O acesso à 
justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais 
básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”.

Consequentemente, a abertura das portas do judiciário é o 
resultado do crescimento da população mundial que sofre com 
o aumento dos conflitos. O acesso ao Judiciário torna-se, assim, 
um direito para o cidadão, fazendo com que cresça o número das 
demandas. A explosão de litigiosidade, em virtude das inovações 
modernas, fez com que as pessoas encontrassem nessa a estrutura a 
única forma válida de solução do conflito.

Nessa esteira, um dos pontos de exaurimento refere-se ao acesso 
da população ao sistema, ou seja, há um enorme desequilibro de 
acesso ao judiciário, seja porque as pessoas desconhecem seus direitos, 
seja porque talvez não provem de recursos financeiros para ajuizar 
uma ação. Assim,

Antes de dizer o Direito, incumbe ao juiz fazer conhecer o Direito. 
Pois na medida em que o conhecimento daquilo que está disponível 
constitui pré-requisito da solução do problema da necessidade jurí-
dica não atendida, é preciso fazer muito mais para aumentar o grau 
de conhecimento do público a respeito dos meios disponíveis e de 
como utilizá-los (NALINI, 2011).

Por conseguinte, os altos índices de litígios no Judiciário brasi-
leiro apontam que poucas são as pessoas ou instituições que utilizam 

intensamente o sistema, já que a maior parte não tem nem conheci-
mento de acesso ao meio formal. Existe um foco central de discussão 
pois “há um excesso de demandas judiciais que não decorre da de-
mocratização do acesso à Justiça, mas de sua utilização exagerada 
por poucos atores, dentre os quais o Poder Público, as empresas con-
cessionárias prestadoras de serviços e as instituições financeiras [...] 
A presença recorrente destes atores como réus ou autores na Justiça 
acarreta a multiplicação de feitos de igual teor, de conteúdo idêntico 
e repetido” (BOTINI apud CAMPOS, 2008, p. 12).

Consequentemente, o segundo ponto a ser ressaltado refere-se à 
pobreza. É evidente a negação de acesso à justiça para camadas mais 
baixas da população. A pobreza é uma barreira que impede a submissão 
de todos os conflitos à apreciação de um juiz imparcial. Mas considerada 
verdadeiramente trágica é a dimensão do acesso do pobre aos direitos. 
“Os despossuídos são privados até dos direitos fundamentais de primeira 
geração, para eles meras declarações retóricas, sem repercussão em sua vida 
prática” (NALINI, 2011). Assim, muita mais que enfrentar pobreza de-
ve-se igualmente erradicar a miséria, já que objetivo de uma Constituição 
dita Cidadã, é construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Outro aspecto de exaurimento a ser levantado é a questão de 
morosidade da prestação jurisdicional. A demora na prestação juris-
dicional não é privilégio brasileiro, já que uma das causas se dá pelo 
entulhamento dos grandes números, assim “o processo brasileiro não 
precisa humilhar-se no mundo. De qualquer forma, ninguém deixa de 
reconhecer que a demora da Justiça é também uma forma de injustiça” 
(NALINI, 2011).

Evidentemente, o aumento crescente do ajuizamento das ações 
gera um acúmulo enorme nos Cartórios, fazendo com que cresça 
igualmente a quantidade de trabalho, sem aumentar o número de 
pessoas para dar suporte ao aparelho. Nessa situação, acontece ainda 
o acúmulo do trabalho dos magistrados que dobram também o tempo 
na realização das audiências e assim, não conseguem agilizar e fun-
damentar suas decisões. Para Santos (2008, p.11) “Na maior parte 



LuTHyANA DEMARCHI DE OLIVEIRA 161160 PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES DO DIREITO

do século XX, nos países latinos americanos, o judiciário não figurou 
como tema importante em matéria de reforma, cabendo ao juiz à 
figura inanimada de aplicador da letra da lei emprestada do modelo 
europeu”. O quadro piora quando as ações coletivas não conseguem 
mais dar respostas à população em geral e há a reiterada prática de 
interposição de recursos de decisões já pacificadas no sentido prote-
latório de ganhar tempo.

Ainda, contribuindo para a situação, há o acúmulo de instân-
cias, a falta de preparo dos operadores, bem como dos servidores e 
magistrados frente aos mecanismos de agilidade dos procedimentos 
judiciais. Para Nalini (2011) existem juízes e são a minoria que não 
sensibilizam com a doutrina, que não se aproveitam das inovações 
normativas processuais e que, reiteradamente, atrasam a prestação 
jurisdicional. “O fenômeno existe em todas as instâncias. Não apenas 
magistrados novos, mas também antigos, conferem o seu próprio 
ritmo à profissão” (NALINI, 2011). Por fim, o escasso orçamento 
dedicado à máquina judiciária e consequentemente, a má-reputação e 
a descredibilidade da prestação jurisdicional, completam os problemas 
de exaurimento instaurado no sistema de justiça brasileiro.

Atualmente, as crises jurisdicionais podem ser assim resumi-
das: crise objetiva ou pragmática que é aquela referente a questões 
de linguagem técnico-formal utilizada nos trabalhos forenses e que 
acumulam burocracia e lentidão ao procedimento. A crise subjetiva 
ou tecnológica que se refere a (re)formulação das mentalidades, em es-
pecial as soluções buscadas para conflitos transindividuais. E a última, 
considerada paradigmática que é aquela que se refere aos métodos e 
conteúdos utilizados para a busca de um tratamento pacífico para os 
conflitos, ou seja, “a adequação do modelo jurisdicional para atender 
às necessidades sociais do final do século- e do milênio” (MORAIS; 
SPENGLER, 2008, p.79).

Desse modo, a noção de acesso à justiça sofre com os pro-
blemas, seja em nível estrutural, seja em nível conceitual, assim, 
salienta-se a proposta apresentada por Capelletti e Garth (1988, p.12) 

para enfrentar o exaurimento da prestação jurisdicional, mencionando 
três ondas de desafios. A primeira refere-se as reformas que dizem 
respeito a superação da pobreza e incorporação dos hipossuficientes 
na jurisdição, ou seja, a verdadeira jurisdição é aquela em que presta 
informações e assistência extrajudicial as pessoas desprovidas de ca-
pacidade econômica, antes do ajuizamento da ação e no curso dela, 
promovendo a assistência judiciária e a adequada representação legal.

Por conseguinte, na segunda se pretende uma reforma de uma 
concepção individualista para uma concepção pluralista, de modo a 
assegurar a necessária tutela por novos interesses difusos e de grupos, 
ou seja, transindividuais, deixando para traz a divisão entre público 
e privado e trazendo uma múltipla combinação e integração entre 
as duas esferas.

Na terceira onda, se promove uma nova concepção de acesso à 
justiça, procurando a aplicação de técnicas diferenciadas de modo a 
tornar a Justiça mais acessível, objetivando o tratamento do conflito, 
menos burocratização e um sistema jurídico e procedimental mais 
humano (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12).

Pode-se dizer que a identificação do exaurimento da jurisdição, 
“nada mais é do que o reconhecimento de uma transformação das 
organizações e das formas de tratamento dos conflitos. É a necessida-
de de reacomodação da sociedade para a convivência, decorrência da 
própria humanidade” (ALBERTON, 2009, p. 120).

Assim, o exaurimento é resultado também da própria concep-
ção de jurisdição. Normalmente, tem-se a jurisdição como sendo 
aquela autoridade estatal (Juiz), encarregado de resolver o conflito 
dos cidadãos, sendo que nesse sistema, para se ter “justiça”, tem-se 
um ganhador e um perdedor, ou seja há uma cultura que “privilegiou 
o paradigma ganhar-perder, que funciona com uma lógica determi-
nista binária, na qual a disjunção e a simplificação limitam as opções 
possíveis” (SCHNITMAN; LITTLEJOHN, 1999, p.17). Ressalta-se, 
ainda, que o conflito deve ser analisado como uma forma de mudan-
ça, ou seja, “os conflitos entre pessoas, sistemas ou subsistemas de 
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sistemas complexos podem ser percebidos como um aspecto inde-
sejável ou como uma oportunidade de mudança” (SCHNITMAN; 
LITTLEJOHN, 1999, p.17).

Desse modo, frente a esse quadro de exaurimento do sistema, 
iniciou-se um processo de reforma da justiça promovendo políticas 
que possam tratar do conflito, como é o caso da política americana 
“Múltiplas Portas” que será estudada a seguir.

3. A POLÍTICA DE TRATAMENTO DO CONFLITO “MÚL-
TIPLAS PORTAS”

Para o enfretamento do exaurimento jurisdicional, a política 
pública do sistema múltiplas portas nasce nos Estados Unidos, com 
mecanismos de tratamento do conflito, de forma a analisar essa de-
manda, diante de alguns critérios e encaminhar para o procedimento 
mais adequado. Nos estudos de Barbosa (2003, p.250), no ano de 
1948, a cidade de New York oferecia para as partes a possibilidade de 
julgamento do conflito por um árbitro com o direito a apelação a um 
juiz. Em 1952, as Cortes da Pensilvânia, nos Estados Unidos, estabe-
leceram programas os quais instituía a arbitragem como compulsória.

Nesse sentido, mesmo havendo naquela época um descontenta-
mento geral da população com a Administração da Justiça, o professor 
emérito Frank Sander da Universidade de Harvard, em uma confe-
rência no ano de 1976, intitulada “Varieties of Dispute Processing”, 
defendeu a ideia de introduzir no âmbito do Poder Judiciário ame-
ricano (Nunes, 2010, p. 217), a adoção de mecanismos alternativos 
de resolução e tratamento do conflito, antes do ajuizamento da ação 
ou mesmo no curso dessa. Assim, nascia o sistema múltiplas portas.

Em 1990, com o Civil Justice Reform Act houve uma grande 
ampliação do uso do sistema. No ato de reforma ocorreu a determi-
nação que toda a circunscrição federal deveria elaborar e promulgar 
um plano de redução de despesas e de morosidade da justiça. “Na 
grande maioria dos planos apresentados pelas comarcas, houve uma 

proposta de ampliar do uso de métodos alternativos nas cortes. Já em 
1992, estimativas apontavam que existiam 1.200 fóruns de múltiplas 
portas recebendo encaminhamento de cortes estaduais americanas” 
(BARBOSA, 2003, p.250).

No Brasil, o primeiro Tribunal a adotar o sistema, foi o Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal, que por meio da Resolução nº 
02, institui o Programa de Estímulo à Mediação, que dependendo 
do caso e suas características, é encaminhado pelo Juiz para o pro-
cedimento mais adequado.

Cabe salientar iniciativas pontuais existentes no Judiciário e 
em outros órgãos da Justiça, como o projeto “Conciliar é Legal” do 
Conselho Nacional de Justiça e o projeto “Pacificar” do Ministério da 
Justiça, além dos Núcleos de “Justiça Comunitária” como políticas de 
adoção de práticas de mediação e composição de conflitos.

Mais especificamente, o Projeto de Lei de Mediação (nº 94/03), 
já aprovado pelo Senado, e encaminhado para a Câmara de Depu-
tados, no qual institui e disciplina a mediação como método de 
prevenção e solução de conflitos, dando nova redação aos artigos 331 
e parágrafos do Código de Processo Civil.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, orgão encar-
regado da reforma, transparência e eficiência do Poder Judiciário, 
estipula através da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, 
uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de interes-
se, assegurando a todos à solução dos conflitos por meios adequados, 
atendendo sua natureza e peculiaridade.

Nesse sentido, ainda, menciona-se A Lei 13. 105, de 16 de 
março de 2015, que publica novas regras processuais civis, adota a 
conciliação e da mediação como mecanismos de tratamento consen-
suais de conflitos.

Para tanto, dentre as normas fundamentais do processo civil 
está a previsão de o Estado promover, sempre que possível, a solução 
consensual dos conflitos, estabelecendo, ainda, que a conciliação e a 
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mediação, bem como outros métodos deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Pú-
blico, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 2o e § 3o ).

Cabe salientar que a adoção desses mecanismos, especialmen-
te, pela lei, traz a institucionalização desses mecanismos. A Seção V, 
delimitada pelos artigos 165 a 175, desse diploma, regulamenta a 
função dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, sendo que os tri-
bunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, 
responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e 
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 
orientar e estimular a autocomposição (art. 165). Para tanto a me-
diação e a conciliação são “elementos fundamentais e, utilizando-se 
o termo do Projeto, preferenciais para a tarefa de resolver o conflito 
de forma autocompositiva” (MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 197).

Assim, na adoção do sistema múltiplas portas, o objetivo cen-
tral é oferecer o tratamento as peculiaridades da demanda, de forma 
efetiva, célere e de baixo custo. O sistema disponibiliza mecanismo de 
tratamento e solução do conflito para processos trazidos até o Poder 
Judiciário. Preliminarmente, faz-se uma avaliação, por meio de pessoal 
especializado a fim de identificar, às partes ou interessados, qual ins-
trumento de tratamento ou resolução de demandas (ou “porta”) será 
mais adequado à causa. “O profissional responsável pela condução do 
caso pode ser um negociador, um conciliador, um mediador, um ár-
bitro, ou um juiz. O importante é que se busquem métodos dirigidos 
especificamente ao problema identificado” (NUNES, 2010, p.217).

Os Tribunais Múltiplas Portas, denominado em inglês de 
MultiDoor Courthouse possuem uma característica fundamental no 
procedimento, uma vez que a pessoa ao chegar perante o tribunal/
Poder Judiciário passa por uma triagem para verificar qual possível 
procedimento seria mais recomendável para o conflito, sendo que o di-
recionamento pode ser primeiramente para a porta da Administração 
Pública ou para a porta dos conciliadores, antes de ser encaminhado 
à Justiça (SIFUENTES, 2006).

Assim, o sistema apresenta como procedimentos de resolu-
ção do conflito a mediação, a conciliação, a arbitragem, além do 
método tradicional e outros que poderiam servir as especificidades 
da demanda. Desse modo, a seguir analisa-se o funcionamento da 
política Múltiplas Portas.

4. O FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA MÚLTIPLAS 
PORTAS

Na política Múltiplas Portas o conflito é direcionado, após uma 
triagem inicial, para o mecanismo que melhor atenda o seu tratamen-
to. Assim, dependendo dos aspectos que envolvem o conflito, seja 
emocional ou financeiro, poderá ser encaminhado para a conciliação, 
ou, então, um processo que diga respeito a uma controvérsia extrema-
mente técnica, como a qualidade de uma turbina de avião, poderá ser 
encaminhado para um árbitro especialista em engenharia aeronáutica 
(BARBOSA, 2003, p.248).

No procedimento tradicional, o cidadão possuindo uma de-
manda procura o Poder Estatal/Poder Judiciário que através de um 
Juiz, pessoa estranha à lide e totalmente autônoma, colhe informações 
e provas, decidindo o caso com base na aplicação da lei à situação 
fática apresentada, o produto é um instrumento denominado senten-
ça, no qual possui efeito coercitivo para os envolvidos.

Os envolvidos A e B são postos entre parênteses porque nessa fase 
do conflito a sua presença é considerada quase supérflua: o papel 
principal é desenvolvido pelos advogados e pelo juiz, que debatem o 
problema em termos técnicos. O procedimento é formal e heterôno-
mo; a sentença foge do controle das partes (MORAIS; SPENGLER, 
2008, p.113).

Na conciliação, um terceiro interlocutor apresenta possíveis 
respostas ao conflito, sugerindo com que os envolvidos as aceitem 
ou não. Poderá haver o debate entre as partes, contudo o terceiro 
limitará as propostas de modo a conciliar o conflito. Para Egger 
(2008, p.64) “o conciliador faz sugestões incentivando as partes para 
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a realização do acordo”.

Nesse sentido, a arbitragem é o mecanismo pelo qual as partes 
escolhem um terceiro, denominado árbitro, sendo que esse terá au-
toridade para proferir decisão. Assim, “os titulares de interesse em 
conflito, por ato voluntário, nomeiam um (ou mais de um) terceiro, 
estranho ao litígio, conferindo-lhe poder para apresentar uma solu-
ção para aquela lide, solução está que lhe será imposta coativamente” 
(CÂMARA, 2005, p.10).

Em relação a mediação, nasce como um mecanismo que vem 
sendo apresentado, para conscientização do problema, transformação 
do conflito e abertura do diálogo, através sempre do agir comunicativo 
e do consenso. Num sentido mais amplo, esse mecanismo é entendido 
por alguns autores como fenômeno sociocultural ou uma política da 
cultura, pois a vida social existe somente através da diferença, já que a 
partir da interação, como processo universal, produzem e possibilitam 
as trocas, a comunicação e o intercâmbio. A prática da mediação, 
assim, permite essa interação com categorias sociais e níveis culturais 
distintos (VELHO; KUSCHNIR apud EGGER, 2008, p.46).

Cabe especificar que a mediação, normalmente é conduzida por 
uma pessoa denominada “mediador” que tem por objetivo auxiliar 
as partes em conflito a chegaram a um entendimento. A pessoa eleita 
para a mediação deve ser imparcial e deve objetivar a transformação 
do conflito. O mediador não julga e tampouco concilia, tarefa essa 
realizada por conciliador ou por um árbitro. A mediação não se con-
funde com a conciliação e a arbitragem. Nesta, o terceiro neutro, um 
árbitro, exercerá a função de juiz, enquanto na mediação os próprios 
mediandos assumem as responsabilidades do conflito e das decisões.

Difere-se, igualmente, da conciliação, pois nessa “o concilia-
dor faz sugestões incentivando as partes para a realização do acordo” 
(EGGER, 2008, p. 64). Para tal diferenciação explica Warat (2004, 
p. 67) que “nem sempre o que eu digo revela o que eu quero. Muitas 
vezes o que eu digo revela o que eu quero. Significa dizer que a 

sentença final nem sempre consegue sorver o que as partes quiseram 
dizer durante a lide, e ocorre igualmente a mesma situação no acordo 
judicial”. Assim, nem sempre o acordo é efetuado e lavrado com a 
real intenção dos envolvidos, já que em muitas ocasiões as pessoas não 
revelam verdadeiramente o que pensam ou sentem.

Assim, a mediação se caracteriza por ser um procedimento vo-
luntário, ou seja, a aceitação das partes tanto para o procedimento 
quanto para o mediador, para um bom tratamento do conflito, atra-
vés do consenso. Para Bacellar (2003, p.223) “a implementação de 
um modelo mediacional, complementar e consensual de solução de 
conflitos, o Estado estará mais próximo da pacificação social e da 
harmonia entre as pessoas”.

Dentre outros mecanismos do sistema múltiplas portas, pode-
se citar ainda, a negociação que “de regra, se faz diretamente entre 
os interessados na resolução da controvérsia (negociação direta), mas 
pode, excepcionalmente, contar com o auxílio de um terceiro (nego-
ciação assistida)” (BACELLAR, 1999, p.127). E ainda, a avaliação 
preliminar neutra, mecanismo pouco difundido no Brasil, mas que 
poderia servir como eficaz nas pequenas causas, já que por um parecer 
fundamentado, um advogado, um juiz ou um promotor, com sua 
experiência jurídica, encaminha a demanda para uma pessoa especia-
lizada para solucionar o conflito. Por conseguinte

Em outras palavras, oferece-se às partes uma avaliação do caso 
mediante uma opinião fundamentada, oral e não obrigatória (no 
sentido que não são compelidas a segui-la) de um avaliador neutro 
e experiente. Após esta informação, as partes retornam à negociação, 
orientadas agora por uma opinião especializada. Se a controvérsia 
não é solucionada, a avaliação é mantida em confidencialidade e o 
avaliador pode auxiliar as partes a lograr o procedimento mais sim-
ples e rápido no tribunal (BARBOSA, 2003, p.255).

Cabe salientar, que os referidos mecanismos não são únicos, 
podendo ser usados outros dependendo da peculiaridade e da natureza 
do conflito. No sistema múltiplas portas, através da triagem, analisa-se 
qual o procedimento mais adequado ao caso concreto. Assim “não há 
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hierarquia ou prevalência entre eles, nem entre eles e o Poder Judi-
ciário. A proposta é que se visualize a adequação ao caso concreto, ao 
conflito que por se caracterizar distinto requer mecanismos diversos 
de resolução” (NUNES, 2010, p.218).

Nesse sentido, através de uma pesquisa coordenada pela pro-
fessora Mariana Hernandez, da Universidade de St. Thomas, mas 
supervisionada pelo professor Frank Sander, da Universidade de Har-
vard e pelo Professor Lawrence Susskind, da Universidade de Harvard 
e do Massachusetts Institute of Technology, todos dos Estados Unidos, 
idealizou-se um estudo de aplicação das técnicas de construção do 
consenso nos países da América Latina, intitulada International ADR 
Research Network (NUNES; SALES, 2010, p. 223)5. Durante a 
pesquisa, discutiu-se a possibilidade de aplicação dos mecanismos 
do sistema múltiplas portas no Brasil, sendo avaliada a realidade e o 
sistema judicial brasileiro. O primeiro pesquisador brasileiro escre-
ver sobre o tema foi o professor Ivanio Machado Barbosa, membro 
do grupo de pesquisa sobre Arbitragem, Mediação e Negociação da 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, o qual produziu 
um artigo intitulado “Fórum de Múltiplas Portas: uma proposta de 
aprimoramento processual” (2003, p.241).

Nesse artigo, orientando o presente estudo, pode-se extrair o 
funcionamento do sistema Múltiplas Portas, já que a doutrina é quase 
inexistente no Brasil. Inicia-se com o encaminhamento da demanda, 
através de uma triagem, para alguns dos métodos de resolução do 
conflito. Nesse sentido, a sistemática pode variar de país e do tribu-
nal que o adotar, já que vai depender da cultura, do direito local e da 
disponibilidade de procedimento.

Uma questão a ser mencionada, é referente a obrigatoriedade 
ou voluntariedade do sistema. Salienta-se que quando obrigatório, 
estimula as partes a conhecer os procedimentos, de modo a resultar 

5 Informações disponível no site: THE UNIVERSITY OF ST. THOMAS. International al-
ternative dispute resolution (ADR) research network. Disponível em: < http://courseweb.
stthomas.edu/mdhernandezc/>. Acesso em: 11 de junho de 2011.

a voluntariedade. Quando voluntário, a sua utilização é reduzida, 
não possibilitando a redução de custos e de morosidade. Os adeptos 
do compulsório “aduzem ainda que a resposta das partes frequente-
mente é mais favorável à obrigatoriedade, pois elas são muitas vezes 
receptivas ao controle dos procedimentos pela corte” (BARBOSA, 
2003, p.256).

Cabe citar a existência de tribunais que utilizam o sistema de 
forma híbrida, sendo ora obrigatório, ora voluntário, dependendo da 
adequação do caso no procedimento. Ainda, relata-se que dependen-
do do tribunal o encaminhamento também pode ser diferenciado. 
“Em alguns tribunais este é realizado com base em categorias de con-
trovérsias, como valor da causa, tipo de disputa, etc., outros preferem 
a seleção caso-a-caso baseando-se no argumento de que a adequação 
da controvérsia ao procedimento depende de diversos fatores que a 
tornam única” (BARBOSA, 2003, p.257).

Nesse sentido, após apresentado funcionamento do sistema 
múltiplas portas que objetiva o direcionamento do conflito ao trata-
mento mais adequado, a seguir analisa-se a política pública múltiplas 
portas de tratamento do conflito.

5. A POLÍTICA PÚBLICA MÚLTIPLAS PORTAS DE TRA-
TAMENTO DO CONFLITO

A proposta de aplicação dos mecanismos do sistema múltiplas 
portas no Brasil, é nova sendo que o atual modelo de jurisdição não 
comporta os anseios da população. Assim, a política pública, nor-
malmente, é instituída tendo como base conceitual os problemas da 
esfera pública. A política pública diz respeito às questões coletivas, 
normalmente tem uma abrangência maior ou menor, mas indica um 
campo de atividade que ora é um propósito político concreto, ora é 
um programa de ações ou resultado.

Em uma política há sempre uma teia de decisões e ações que alocam 
(implementam) valores; uma instância que, uma vez constituída, vai 
conformando o contexto no qual as decisões futuras serão tomadas; 
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e, mais do que uma única decisão, o envolvimento e uma teia de 
decisões e o desenvolvimento de ações no tempo (SCHMIDT, 
2008, p. 2311).

Na implementação de uma política pública do sistema múl-
tiplas portas, estipula-se que a eficiência operacional, o acesso ao 
sistema de Justiça e a responsabilidade social poderiam alcançar os 
objetivos estratégicos do Poder Judiciário. E mais, com a efetivação 
dessa política, o direito de acesso à justiça, conforme o previsto no 
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, poderia viabilizar uma ordem 
jurídica justa. Salienta-se que a finalidade do poder judiciário é a 
pacificação social e, portanto, “independentemente do processo e do 
procedimento desenvolvido para a resolução dos conflitos no âmbito 
do que se denomina monopólio jurisdicional, também cabe ao Ju-
diciário incentivar mecanismos e técnicas que mais se aproximem o 
cidadão da verdadeira Justiça” (BACELLAR, 2003, p.222).

Na justificativa de uma política pública se considera o largo e 
crescente aumento dos problemas e conflitos jurídicos na sociedade, 
de forma a organizar e consolidar, em âmbito nacional, não somen-
te os serviços prestados nos processos judiciais, como também de 
outros mecanismos de tratamento de conflitos, em especial os consen-
suais, como propõem o sistema múltiplas portas, de forma eficaz, de 
qualidade e célere. Portanto, “desenvolvem-se novas políticas sociais 
referentes ao papel jurisdicional do Estado frente a essa explosão de 
litigiosidade, decorrente da complexidade socioeconômica moderna” 
(MORAIS; SPENGLER, 2008, p.113).

Assim, a jurisdição participação nasce de uma prática do con-
senso, que seguindo a teoria do Habermas (1992, p.500), só se dá pelo 
agir comunicativo. A ação comunicativa através do consenso gera com-
promissos numa estrutura social que caracterizada pela coerção/sanção 
já não serve como elemento do agir social das relações conflituosas. O 
Direito como promotor da paz e da inclusão social deve agir dessa forma 
como elemento de tratamento dos conflitos. Nesse sentido:

A proposta habermasiana da teoria discursiva do direito apresenta 

sua aplicabilidade à jurisdição. Isso porque temos na teoria do agir 
comunicativo uma efetiva inter-relação entre o direito e as relações 
do mundo dos fatos da sociedade civil. A validez se resolve na tensão 
entre faticidade social e legitimidade racional ou comunicativa que 
se realiza na participação democrática no discurso comunicativo dos 
atos decisórios (ALBERTON, 2004).

O consenso insere-se, assim, como prática para o tratamento 
dos conflitos. Nesse sentido, a proposta é ampliar o sentido de jurisdi-
ção como participação efetiva no atendimento dos conflitos no espaço 
público, sem afastar a jurisdição tradicional. É transformar o paradig-
ma do litígio, apresentando formas ou mecanismos de tratamento do 
conflito que promovam o consenso. A exigência é um comprometi-
mento com o social, uma compreensão dos fatos do mundo da vida 
e o reconhecimento de uma jurisdição que não se aplica somente a 
vontade normativa do poder do Estado. É “a possibilidade comuni-
cativa do entendimento como legitimadora da decisão consensual” 
(ALBERTON, 2009). Consequentemente

A justiça consensual surge como resposta ao disfuncionamento do 
modelo judiciário tradicional, resgatando um modo de regulação 
social que embora possa ser percebido como um instrumento de 
integração, apresenta-se como um procedimento geralmente infor-
mal, através do qual um terceiro busca promover a comunicação 
e, consequentemente, as trocas entre as partes, possibilitando que 
as mesmas se confrontem, em igualdade de posições, buscando o 
consenso. Essa busca pelo consenso ocorre mediante a apropria-
ção, pelas partes, do poder de tratar seus conflitos (SPENGLER; 
SPENGLER NETO, 2010, p. 3036).

Assim, uma prática comunicativa que gera a participação con-
sensuada, possibilita a transformação do tratamento do conflito e não 
o seu engessamento. Para chegar a mudança, a passagem deve permitir 
um modelo de jurisdição-participação, ou seja, não há somente uma 
jurisdição exclusiva de tomada de decisão, mas sim uma jurisdição 
que promova a prática do consenso e da participação.

Nas palavras de Favreto (2009, p.18) deve-se “trabalhar com 
a solução pacífica e negociada – portanto, mais preventiva do que 
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curativa – dos problemas que surgem na sociedade, visando à estru-
tura de um processo de formação de pacificação social no âmbito 
das lides- judicializadas ou não”. Nesse sentido, é plenamente viável 
adoção de instrumentos efetivos de pacificação social, de modo a 
tratar e prevenir os litígios.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O quadro de exaurimento resultou um processo de reforma no 

sistema estatal e jurisdicional, em que a adoção de políticas públicas 
foi o mecanismo encontrado para enfrentar os problemas e os confli-
tos jurídicos advindos das sociedades modernas.

A adoção de uma política pública de tratamento de conflito 
transforma o paradigma vigente do litígio, restaurando o diálogo e 
o entendimento dos envolvidos. Essa política, além, de restabelecer 
o consenso e a comunicação adota mecanismos de modo a tratar 
adequadamente o conflito. Nesse sentido, a aplicação de mecanis-
mos como mediação, conciliação e arbitragem no direito brasileiro, 
seguindo o modelo americano denominado “múltiplas portas” tor-
na-se uma política pública célere e eficaz de modo a enfrentar o 
exaurimento do sistema jurisdicional.

E mais, pelas experiências e programas já implementados no 
Brasil, percebe-se que esses mecanismos são aplicados de modo efi-
ciente e célere no modelo de jurisdição brasileiro, sendo que poderá 
realmente trazer uma nova concepção para a sociedade enfrentar os 
seus problemas de maneira autônoma e ter acesso a justiça.

Assim, a implementação de uma política pública de múltiplas 
portas de tratamento dos conflitos, através de mecanismos consen-
suais, transforma as relações não só dos envolvidos, mas contribui e 
muito para a mudança de paradigma de um sistema voltado para o 
consenso e a pacificação social.
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A SEGURANÇA PUBLICA E A POLÍTICA 
CRIMINAL POR UMA CONSTRUÇÃO DE UM 
SISTEMA DEMOCRÁTICO

José Roberto Wanderley De Castro1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O sistema penal2, integrado pelo Direito Penal e o Processo 

Penal, sempre teve como um dos alicerces a política criminal. Desde 
que Feuerbach escreveu sobre o tema em seu tratado e Direito Penal, 
que a importância da política criminal enquanto matéria de estudo 
tanto do sistema penal, quanto da criminologia. Claro que o Direito 
Penal é parte integrante da prática de segurança pública e do controle 
social dos Estados, mas não pode ser confundido com essa prática. 
Neste contexto, a política criminal tem um papel importante como 
termômetro da atuação dos sistemas de repressão estatal.

O presente artigo se propõe a abordar a importância da po-
lítica criminal e como a segurança pública contamina o sistema de 
política criminal e como consequência, interfere na política pública 
de repressão Estatal.

O método usado foi o dedutivo e a análise de obras bibliográ-
ficas com a finalidade de perceber como se desenvolve essa dinâmica 
de relações entre a política criminal e a prática da segurança pública. 

1 Doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em ciências da 
Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Professor do Centro Universitário Mau-
rício de Nassau (UNINASSAU) e das Faculdades Integradas Barros Melo (AESO). Advoga-
do Militante na área Criminal.

2 O conceito que se utiiza neste trabalho é o adotado por Hulsmann que define como Para nosotros 
el sistema penal es una forma específica de cooperación entre un cierto número de agencias como 
la policía, la justicia (en sentido amplio, esto es, no sólo los jueces, sino también los fiscales, los 
abogados, etc.), la probation y el servicio penitenciario, los departamentos de derecho penal y 
criminología en el mundo académico, el Ministerio de Justicia y el Parlamento (2000, p. 77)
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Será abordado o papel da política criminal no sistema penal, a ligação 
entre o controle social e a segurança pública, a deturpação do sistema 
penal e da política criminal e nas considerações finais, será abordada 
uma base para um sistema mais democrático e coerente.

2. O CONCEITO DE POLITICA CRIMINAL E O SEU 
PAPEL

O conceito de política criminal é algo muito conhecido no sis-
tema penal. Sabe-se que tanto a dogmática penal, quanto a política 
criminal influenciam e alimentam o sistema penal em qualquer país. O 
método da política criminal é empírico. Dessa forma, a política criminal 
surge da prática Estatal de erro e acerto de implementação de regras do 
Direito Penal, mas também do sistema de segurança pública do Estado.

Não por acaso, a definição de Baratta tenta abarcar essa com-
plexidade da política criminal.

Política criminal es, en primer lugar, un concepto complejo: mientras su 
finalidad es unívoca, su instrumental resulta indeterminable porque es 
definible sólo en terminus negativos, a través de instrumentos penales, de 
un lado, e instrumentos no penales, del otro. Para decir que la finalidad 
de la política criminal es unívoca debemos hacer una puntualización: 
hasta un pasado no muy lejano ésta se entendió constantemente como la 
finalidad de controlar la criminalidad, es decir, reducir el número de 
infracciones delictivas (2004, p. 152).

A ideia de controle social é essencial à prática da política crimi-
nal. O sistema penal é parte do controle social, de como as sociedades 
são controladas pela máquina estatal. Talvez essa meta de controle 
social, seja o que permeia a dogmática penal, a política criminal e a 
segurança pública. O que irá diferenciar os três, será o método usado, 
e seus objetivos. Enquanto a dogmática penal se volta a entender a 
aplicação dentro de um sistema de garantias, a política criminal e a 
segurança pública buscam a eficácia de medidas repressivas. Na busca 
por uma divisão entre a segurança pública e a política criminal, de-
ve-se atentar ao que preceitua Soler no conceito e atuação da política 
criminal, que deve ser pautada a aplicação das leis penais no plano 

concreto (1992, p. 59). Já a segurança pública não possui a vinculação 
apenas ao sistema penal, e muitas vezes, está mais ligada ao sistema da 
administração pública. A segurança pública é parte da administração 
pública e tem como meta a repressão à criminalidade.

Por isso que o conceito de política criminal já transcendeu bas-
tante o que preceituou Liszt em sua obra. Baratta deixa claro que a 
complexidade dos fatores que compõem a política criminal deixam 
sua definição enigmática, e muitas vezes essa tem suas funções infla-
das, como defende o autor

La política criminal no es solamente un concepto complejo; es también 
un concepto problemático. Si de los modelos prácticos más limitados de 
la criminología administrative salimos hacia aquellos más amplios de 
la criminología crítica, la riqueza y la variabilidad del instrumental de 
un control que asume siempre más dimensiones se aproximan a su inde-
terminación teórica. En sus niveles más altos de elaboración la política 
criminal, en cuanto género, es como un universo mucho más complejo 
de la especie “política penal”(2002, p. 49).

Quem observa essa advertência de Baratta, pode achar que o 
direito pode prescindir da política criminal. Eis aí um grande engano. 
Roxin defende que o direito não pode prescindir da política criminal. 
Afirma o autor que

La vinculación al Derecho y la utilidad político-criminal no pueden 
contradecirse, sino que tienen que conpaginaresne u na síntesis, delmis-
mo modo que el Estado de Derecho y el estado social no forman en verdad 
contrastes irreconciliables, sino una unidad dialecta. Un orden estatal 
sin una justicia social, na forma de un Estado material de Derecho, como 
tampoco un Estado planificador y tutelar, que no consigue la garantía 
de lalibertad como con el Estado de Derecho, no puede pretender el 
calificativo de constitucionalidad socioestatal (2002, p. 49).

Roxin defende que essa ligação entre dogmática penal e política 
criminal deve conter ainda a teoria do delito (2002, p. 51), mostrando 
o quanto é importante que o Direito Penal tenha os dados empíricos 
da política criminal. Isso impediria que o sistema penal fosse um sis-
tema meramente utópico e sem eficácia concreta (BATISTA, 2007, 
p. 18-20). Mas como fica o Direito Penal quando a política criminal 
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é contaminada por outros fatores?

3. O CONTROLE SOCIAL E A SEGURANÇA PÚBLICA
O Direito Penal é uma ferramenta de controle estatal, e tem 

como característica básica a violência. Isso é uma característica própria 
do sistema penal, mas também do controle social por meio da política 
criminal. Não diferente é a conclusão de Muñoz Conde, ao afirmar que

La violencia es, por tanto, consustancial a todo sistema de control social. 
Lo que diferencia al Derecho penal de otras instituciones de control social 
es simplemente la formalización del control, liberándolo, dentro de lo 
posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la 
subjetividad propios de otros sistemas de control social (1985, p. 18).

O Direito tem como base o controle das relações humanas, e 
busca a ordem social. Esse controle das relações humanas é por meio 
da coação, nos moldes do pensamento de Feuerbach, uma coação 
psicológica por meio da ameaça da aplicação de uma pena. Desse 
modo, o sistema penal é parte do controle social que o Estado exerce. 
O conceito de controle social “… abarca cualquier cosa que garantice 
el orden social, como el sistema educativo, el sistema sanitario y asistencial 
del Estado y, en general, todo el sistema de organización social” (RAMI-
REZ, e MALARÉE, 1997, p.15).

Outra definição de controle social é apresentada por Muñoz 
Conde, que afirma que:

El control social es una condición básica de la vida social. Con él se 
aseguran el cumplimiento de las expectativas de conducta y los intereses 
contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 
estabilizándolas contrafácticamente, en caso de su frustración o incum-
plimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma 
o procedimiento (16). El control social determina, pues, los límites de 
la libertad humana en la sociedad, constituyendo, al mismo tiempo, un 
instrument de socialización de sus miembros (1985, p. 36).

Dentre as instituições de controle social, o direito está sobre a 
sociedade como maior ferramenta de controle, mas, por consequência 
do princípio da legalidade, a atuação do Estado é lastreada pela lei. 

O conceito de segurança pública é associado ao bem-estar de uma 
sociedade, e compreende a paz social e o combate a criminalidade. 
Neste ponto, a Constituição Federal regula a forma como o Direito 
entende a segurança pública. Primeiramente, a Constituição observa 
a segurança pública como direito e obrigação da sociedade. No artigo 
144, institui a polícia como uma instituição estatal responsável pela 
manutenção da segurança. Apesar dessa limitação da lei, pode-se dizer 
que o Sistema de Defesa Social é integrado por uma gama ainda maior 
de instituições como as polícias, o Poder Judiciário, o Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública e o sistema prisional.

Por outro lado, a segurança pública pode ser compreendida 
como uma política pública, ou uma política de estado. Depende di-
retamente de como a administração pública distribui sua atuação em 
prol dessa segurança, designando funções, buscando incriminação de 
condutas, incentivos sociais, etc.

Como meta da administração pública, a segurança pública, 
por muitas vezes, é desempenhada sem previsibilidade ou estratégia, 
visando apenas objetivos midiáticos ou imediatistas, dificultando a 
coerência do sistema. Assim, as instituições que compõem o sistema 
penal ou a administração púbica não cooperam nem se interligam, 
gerando um sistema caótico e ineficaz,

La mayoría de las actividades de la policía, por ejemplo, no ocurren dentro 
del marco de esa especial forma de cooperación. Igualmente, la mayoría de 
las actividades de los juzgados no se realizan dentro del maco referencial 
del sistema penal. A menudo, estas organizaciones actúan en el marco refe-
rencial de la justicia civil o administrative (HULSMANN, 2000, p. 78).

Desse modo, o as instituições adquirem vida própria, e cada insti-
tuição tem sua própria lógica e interesses. A criminalidade orienta como 
a administração pública ira direcionar sua atividade na repressão, como 
administrará o aparato policial e as demais instituições de repressão ao 
crime. Mas, os países de criminalidade crescente (como exemplo dos Es-
tados Unidos da América e o Brasil), a mídia desempenha uma função 
peculiar ao apresentar a criminalidade de forma exacerbada. A mídia 
espetaculariza a criminalidade com a finalidade de obter demandas e, 
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claro, lucro. Christie deixa isso claro ao afirmar que:
As sociedades de tipo ocidental enfrentam dois problemas principais: 
a distribuição desigual da riqueza e do trabalho assalariado. Os dois 
problemas são fontes potenciais de intranqüilidade. A indústria do 
controle do crime destina-se a enfrentá-los. Esta indústria fornece 
lucro e trabalho e, ao mesmo tempo, produz o controle sobre os que 
de outra forma poderiam perturbar o processo social. (1998, p.01)

A demanda criada pela ausência de segurança é uma demanda 
de lucro e atividade laboral, o que gera um sistema cíclico de demanda 
e criação de demanda. Nunca se investiu tanto em segurança quanto 
está se investindo agora. Esse crescente investimento abriu flanco para 
o surgimento de dois fatores:

O surgimento de milícias urbanas e rurais com a finalidade 
de oferecer a segurança as comunidades onde o aparato estatal não é 
capaz de alcançar. Essas milícias agem na ilegalidade, mas ofertam as 
comunidades um serviço que a administração pública não ofereceu, se 
tornando uma demanda lucrativa e um labor real para os envolvidos.

O aumento da demanda de serviços legalizados de segurança, 
gerando uma forma de privatização da segurança. Os condomínios 
fechados, as câmeras de vigilância, a criação de espaços privados se-
guros, se tornam uma crescente nas cidades ocidentais, criando uma 
demanda de serviços e produtos.

Assim, a segurança pública ineficaz alimenta o sistema eco-
nômico e cria uma demanda para si mesma, demanda esta que não 
pode ser abarcada pelo aparato da administração pública, e recai na 
indústria privada da segurança, quer seja lícita ou ilícita.

A indústria do medo3 gerada pela sensação de ausência de se-
gurança resulta em um efeito perigoso nas sociedades democráticas. 
Gera o radicalismo penal e um desempenho da atividade de repressão 

3 Interessante o pensamento de Zaffaroni sobre o medo e sua presença na teoria da criminologia. 
Zaffaroni mostra que “ … en el miedo está la clave de la permanencia de todos los discursos 
criminológicos creados a lo largo de la historia, porque: a) el miedo al dolor y a la muerte 
violenta siempre acompaña a lo humano; b) y este miedo transita a lo largo de toda la historia, 
polarizándose según se considere más cercana o probable su producción por la barbarie, que 
se imagina producto del desorden total o del orden del Estado absolute”(2005, p. 05).

ao crime mais violenta e violadora de direitos fundamentais, se dis-
tanciando das garantias e dos direitos humanos.

Esse contexto de mudanças na política pública é percebido na 
atuação do Estado e de seus membros e reflete na produção de normas 
de controle e na forma de aplicação dessas normas. O legislativo, impul-
sionado pelo clamor social, inicia a mudança de conjectura do sistema 
penal, com leis penais invalidas (já que não podem coexistir com o 
sistema penal de garantias) e o judiciário aplica essas leis contrariando o 
sistema, gerando uma gama de decisões ilógicas mais populares. A mídia 
e o sistema televisivo se transforma em um espetáculo muito semelhante 
ao suplício, e o sistema penal se confunde com um sistema policial, que 
é apoiado pela população e pelas instituições estatais.

4. O EXCESSO DO SISTEMA PENAL COMO CONSE-
QUÊNCIA DA DETURPAÇÃO DA BUSCA PELA SEGU-
RANÇA PÚBLICA

Não se pode negar o papel da mídia nesse processo. As in-
formações geradas pelos meios de comunicação são a maior forma 
de informação que a população pode ter. Essa infração depende de 
uma demanda, onde se escolhe a violência como meta. A violência, 
apresentada de forma ininterrupta pela mídia, leva ao medo. Neste 
ponto, Zaffaroni afirma que:

[...] são os meios de massa que desencadeiam as campanhas de ‘lei 
e ordem’ quando o poder das agências encontra-se ameaçado. Estas 
campanhas realizam-se através da ‘invenção da realidade’ (distorção 
pelo aumento de espaço publicitário dedicado a fatos de sangue, 
invenção direta de fatos que não aconteceram), ‘profecias que se 
auto-realizam’ (instigação pública para a prática de delitos median-
te metamensagens de ‘slogans’ tais como ‘a impunidade é absoluta’, 
os menores podem fazer qualquer coisa’, ‘os presos entram por uma 
porta e saem pela outra’, etc; publicidade de novos métodos para 
a prática de delitos, de facilidades etc.). ‘produção de indignação 
moral’ (instigação à violência coletiva, à autodefesa, glorificação de 
‘justiceiros’, apresentação de grupos de extermínio como ‘justicei-
ros’, etc.)( ZAFFARONI, 1991. p. 129).
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Esse movimento de enrijecimento do Direito Penal é comum em 
várias partes do mundo. Nos E.U.A surgiu o movimento lei e ordem, na 
cidade de Nova York, com base na teoria das janelas quebras e na práti-
ca do tolerância zero. Esse movimento é percebido em várias partes do 
mundo, e tem como característica o aumento da repressão do aparato legal 
e da atuação das instituições (MAZZILLI NETO, 2007, P.19). Outro 
exemplo muito difundido é o sistema alemão apresentado por Jakobs, o 
direito penal do inimigo. Neste sistema, tem-se que o direito penal deve 
eleger seus inimigos e trata-los de forma diferente, mais rigorosa, e por 
ser funcionalista, Jakobs defende que essa perspectiva de pensamento 
serve para preservar o sistema penal. Criam-se norma penais mais severas 
e mitiga-se o direito fundamental do inimigo, visando a manutenção do 
sistema (e da segurança pública da população, claro). O interessante é 
que esse sistema se assemelha muito com o que foi defendido na escola 
de Kiel, na Alemanha. Todos esses movimentos surgem com a intenção 
de manutenção da ordem, ou da segurança das pessoas.

Esse movimento punitista é muito comum. A vingança foi (ou 
é) a marca do Direito Penal. No início, uma vingança privada era a 
lógica, onde a vítima se vingava e seu limite era a satisfação pessoal. 
Com o surgimento das cidades, surge a vingança divina, que tinha 
como base o tabu, uma justificativa sócia para a punição. O ato cri-
minoso seria um atendado aos deuses e como tal, deve ser punido 
para evitar a ira divina. Com o processo de formação dos Estados 
modernos, surge a vingança estatal, usado com a finalidade de impor 
o medo, com a adoção do suplício como forma de punição.

No medievo, os sistemas inquisitoriais aplicaram penas severas 
e ajudaram ainda mais a disseminar o medo como ferramenta de 
controle. Não por acaso o iluminismo se mostra um momento im-
portante para o Direito Penal. O contrato social passa a ser a lógica 
das reações com o Estado, uma legítima limitação desse terror penal. 
Esse movimento gerou a escola clássica das ciências criminais, com 
Becarria, Pagano, Filangieri, com uma forma raciona de punição, e 
na limitação das decisões jurídicas ao texto legal (o que seria o grande 

método do positivismo, o silogismo jurídico). No século XIX, novos 
paradigmas são assentados no sistema de codificação se tornando 
direito positivo real e atuante (MANTOVANI, 2000, p.05). Esse 
sistema gerou o impulso dogmático na Itália e na Alemanha. As ciên-
cias criminais se desenvolveram por maio da observação da aplicação 
das leis e princípios derivados do sistema legalista da escola clássica.

Todavia, a escola clássica é acusada de ser alheia a realidade 
social, voltando-se apenas para a lei (BRUNO, 1977, p.12-13). Por 
isso as ciências criminais se voltaram tanto para a criminologia. A 
criminologia, por ser uma ciência hermenêutica, se utiliza de vários 
métodos para entender o fenômeno do crime. Seu método é o dedu-
tivo. Por isso a política criminal é tão importante nesse processo. Ela 
deve ser escutada, pois fornece dados para a compreensão da realidade. 
A questão é a busca por uma segurança pública a qualquer preço.

Na Itália do fim do Século XIX, Lombroso inicia um movimen-
to de analise empírica da criminalidade que modificou toda a lógica 
do Direito Penal. A escola positiva Italiana tem como maior funda-
mento a defesa social. A defesa social é a tese de que a sociedade deve 
se defender do criminoso (BRUNO, 1977, p. 12), o que é legítimo. 
Mas dessa lógica, surge a tese de perigosidade, em que o perigo residia 
no próprio criminoso (conceito que já era visto na obra de Feuerbach). 
Garofalo inicia esse movimento com sua tese de temibilidade, que 
preceitua que a perversidade do delinquente e a quantidade de mal 
previsto que se deve temer por parte do mesmo delinquente, e a pena 
deve ser determinada por essa temibilidade (BRUNO, 1977, p.13).

O grande problema é com considerar ou quem considerar peri-
goso. Essa escolha é uma escolha política, e muitas vezes (quase sempre!) 
irracional e anacrónica. Neste ponto o medo e a ansiedade pela se-
gurança pública eficaz, leva ao surgimento de um sistema penal mais 
acelerado (ou de terceira velocidade como afirma Muñoz Conde). Já no 
início do século vinte, no Congresso da União Internacional do Direito 
Criminal, em Copenhague, em 1913, foram escolhidos como perigo-
sos os reincidentes, os alcoólicos, os deficientes de qualquer espécie, os 
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mendigos e os vagabundos (BRUNO, 1977, p. 17). Essa influência 
pode ser vista na Lei de contravenções Penais brasileira que incriminava 
a conduta de vadiagem e de mendicância. Esse é o grande ponto da 
teoria da perigosidade: quem será perigoso? O mestre Pernambucano 
apresenta alguns critérios de aferição, como as condições físicas e men-
tais do agente, o fato criminoso, os motivos e as circunstâncias, a vida 
antecedente do agente, seu comportamento durante o fato e posterior 
ao fato, e as condições do meio familiar e social que se formou e que 
vive (BRUNO, 1977, p. 31). Ademais, a aplicação desse sistema no 
sistema penal deve se iniciar após a implementação de algumas medidas, 
como a transformações da penitenciárias, formação técnica dos juízes 
e profissionais, criação de comissões técnica-criminológicas, criação de 
clínicas criminológicas nos estabelecimentos prisionais e a criação do 
departamento de assistência social (BRUNO, 1977, p.39). Não é difícil 
perceber que essa teoria influenciou o sistema brasileiro que incluiu o 
exame criminológico e na sua Lei de Execuções Penais adota várias das 
preceituações de Anibal Bruno.

Todavia, a criminalidade moderna e a forma de populariza-
ção da criminalidade, gera uma sociedade com medo, e isso é muito 
preocupante. A caracterização de perigoso passa a ser uma escolha 
política, e o Sistema Penal passa a ser um sistema de punição de au-
tores e não de fatos.

Os mais afetados sempre são os mais pobres. Nessa massa está 
o grande percentual da criminalidade e das estatísticas da política Cri-
minal. São sempre os casos que aparecem nos programas televisivos. 
Nesse contexto, importante a afirmação de Wacquant sobre como a 
desigualdade social pode interferir no sistema penal, já que

[...] o recorte de hierarquia de classes e da estratificação etnorracional 
e a discriminação baseada na cor, endêmica nas burocracias policial e 
judiciária. Sabe-se, por exemplo, que em São Paulo, como nas outras 
grandes cidades, os indiciados de cor ‘se beneficiam’ de uma vigilân-
cia particular por parte da polícia, têm mais dificuldade de acessa a 
ajuda jurídica e, por um crime igual, são punidos com penas mais 
pesadas que seus comparsas brancos. E, uma vez atrás das grades, 

são ainda submetidos às condições de detenção mais duras e sofrem 
as violências mais graves. Penalizar a miséria significa aqui ‘tornar 
invisível’ o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe 
um aval de Estado (WACQUANT, 2001. p. 9-10).

Quando as instituições do sistema penal são contaminadas pelo 
afã de uma segurança pública a qualquer custo, a aplicação de garan-
tias é postas de lado. Some-se isso ao fato de que se busca aplicar no 
sistema brasileiro institutos sem a adequação ao sistema normativo, 
como a colaboração premiada efetuada com agentes presos por prisão 
preventiva. O instituto da delação premiada é embasado na volunta-
riedade do acusado, que de forma espontânea, procura o Estado para 
ajudar a elucidar fatos e combater o crime organizado. Contudo, 
usando-se o instituto da prisão preventiva como meio de coação para 
garantir a adesão da colaboração, que deixa de ser voluntária.

Esses excessos estão presentes nessas sociedades em que o medo 
corrompe a racionalidade e viola-se o princípio da Ultima Ratio e do 
Humanismo Penal, na intenção de uma segurança pública, mais que 
gera mais violência e desigualdade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU A BUSCA POR UM 
SISTEMA MAIS HUMANO E DEMOCRÁTICO)

A conclusão passa por duas premissas:
a) O sistema penal como uma ferramenta de proteção e de sanção 

deve existir e ser aplicado em conformidade aos princípios e 
regras democráticas presente na dogmática penal e nas leis penais 
e constitucionais, bem como nos tratados de direitos humanos;

b) O movimento por segurança público é legítimo, mas deve ser 
dentro dos limites legais.

Por isso que deve-se adequar de forma racional, a política 
criminal e a dogmática penal, evitando uma alienação teórica dos 
profissionais das instituições, e a alienação da realidade dos teóricos.

A busca pela efetiva segurança pública não pode justificar a mani-
pulação e fragmentação de direitos fundamentais ou princípios basilares 
do Direito Penal. De certo, a realidade está longe de ser a ideal, mas o 
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sistema penal (garantidor) ainda é um sistema em construção, e essa 
construção prudente e funcional, depende e sempre dependerá da for-
mação dos aplicadores do Direito e dos administradores públicos.
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A TUTELA PENAL DO MEIO AMBIENTE E 
A QUESTÃO AMBIENTAL COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL

Douglas Ribeiro1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A proteção penal ambiental é uma das áreas do Direito Penal 

moderno configurada através de normas criminais em branco, cujo 
objetivo é a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, 
isto é: flora, fauna, solo, ar ou água. Em suma, o ambiente em que 
a vida se desenvolve.

O termo sustentabilidade foi ganhando cada vez mais espaço em 
diversas esferas e campos de doutrinas. Uma vez que esse termo se liga 
diretamente ao meio ambiente onde se torna impossível não existir um 
elo dinâmico entre sustentabilidade e proteção ambiental. Uma vez que 
essa proteção precisa ser resguardada por leis efetivas, o Direito forma 
uma tríade nesse cenário: sustentabilidade – Direito – Meio ambiente.

Surge, a necessidade de proteção legal cuja importância é in-
discutível. Por outro lado, e como já foi dito, o tratamento correto 
desse setor do direito penal exige o recurso a regulamentos extrape-
nais em matéria ambiental, pois são tipos, isto é, normas criminais 
em branco. A este respeito, e como uma estrutura supranacional, 
desde os anos 70, pelo menos, já se foram, além de declarações, 
protocolos e estratégias, convenções e tratados que ligaram todos 
estes problemas com temas ligados para a sociedade global do 

1 Mestrando em Direito da Faculdade Meridional de Passo Fundo – IMED. Graduado em Di-
reito pela Universidade de Passo Fundo. E-mail: douglasribeiroadvogado@gmail.com
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nosso tempo e para o que constituem as principais preocupações da 
atual ecologia, que são: as mudanças climáticas, o desenvolvimento 
sustentável e a proteção da saúde das pessoas. É inquestionável a 
visibilidade de questões ligadas ao meio ambiente nos últimos anos. 
Durante muito tempo propagou-se a ideia de que os bens naturais 
– todos os recursos naturais – eram inesgotáveis, gratuitos e eternos.

Por outro lado, é inegável que o uso desses recursos naturais é o 
suporte essencial ao desenvolvimento econômico. Sendo uma questão 
historicamente recente, tem merecido a atenção dos doutrinadores 
referente ao domínio científico do direito ambiental, dada toda a 
complexidade da questão. Vive-se, hoje, numa sociedade cada vez 
mais insustentável aliada a um modelo econômico que cultua o alto 
consumo, subestimando os recursos ambientais. Isso passa a exigir 
uma nova compreensão da estrutura jurídica e social em nome do 
sistema ambiental circundante em crise e em permanentes conflitos.

E como é matéria em que o Estado possui competência exclu-
siva em relação à legislação básica sobre proteção do meio ambiente, 
sem prejuízo dos poderes das comunidades autônomas para estabe-
lecer padrões adicionais de proteção, a resposta aos ataques contra o 
meio ambiente, se configuram com a descrição de um comportamen-
to repreensível, cujo significado, como são regras criminais vazias, 
deve ser encontrado em regulamentos extranacionais.

2. O MEIO AMBIENTE COMO OBJETO DE PROTEÇÃO 
LEGAL

Sendo a proteção legal do Meio Ambiente uma questão histori-
camente recente, tem merecido a atenção dos doutrinadores referente 
ao domínio científico do direito ambiental, dada toda a complexidade 
da questão. Vive-se, hoje, numa sociedade cada vez mais insustentável 
aliada a um modelo econômico que cultua o alto consumo, subestiman-
do os recursos ambientais. Isso passa a exigir uma nova compreensão da 
estrutura jurídica e social em nome do sistema ambiental circundante 
em crise e em permanentes conflitos. O ponto inicial, sem dúvida, é 

“discutir” o seu conceito e suas diversas vertentes.

Em crimes ambientais, o dono desse direito legal é a comu-
nidade; uma vez que trata-se de bens caracterizados como coletivos, 
supra individuais, se não difusos. Além disso, na maioria das vezes, 
é extremamente difícil estabelecer a existência de danos ambientais 
por meio de uma ação individual ou concreta, pois isso geralmente 
se materializa através do acúmulo de ações, o que é chamado de dano 
cumulativo (PINTO, 2017).

Nesse sentindo, descreve-se, a seguir, em síntese, como alguns 
autores conceituam este tema. Fernandes Neto conceitua direito am-
biental como sendo um “conjunto de normas e princípios editados 
objetivando a manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do 
homem com o meio ambiente”.

Já Silva entende que “a palavra ambiente indica a esfera, o cír-
culo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. E diante disso pode 
até se reconhecer a palavra meio ambiente”. O autor entende que a 
expressão meio ambiente tem uma conotação mais rica em seu sen-
tido de valores do que a simples palavra meio que expressa conjunto 
de elementos. A seu ver, o meio ambiente é uma palavra globalizada 
desde seu aspecto artificial e natural que abrange o solo, a água, o ar, a 
flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, paisagismo 
e arqueológico (2004, p.20).

Fensterseifer lembra ser importante também ressaltar que a 
doutrina diverge no conceito de meio ambiente; uma parte adota 
conceitos mais abrangentes enquanto outros adotam conceitos mais 
restritivos do bem jurídico em questão. A doutrina que adota o con-
ceito restritivo tende a separar os componentes ambientais naturais 
e os componentes ambientais humanos e insiste em negar que o ser 
humano seja componente do ambiente, numa visão eminentemente 
antropocêntrica. Enquanto outra parte da doutrina adota um con-
ceito mais abrangente (também adotado no presente trabalho): um 
conceito amplo de ambiente que exprime a globalidade de uma abor-
dagem de integração homem-natureza (2008, p. 162).



DOuGLAS RIBEIRO 191190 PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES DO DIREITO

Na visão destacada por Vieira, salienta Morato Leite: O tema 
meio ambiente não serve para designar um objeto específico, mas, 
sim, uma relação de interdependência. Tal interdependência é veri-
ficada de maneira incontestável pela relação homem-natureza, posto 
que não haja possibilidade de se separar o homem da natureza, pelo 
simples fato da impossibilidade de sua existência material, isto é, o 
homem depende da natureza para sobreviver. O meio ambiente é 
conceito que deriva do homem, e a ele está relacionado; entretanto, 
depende da natureza como as duas metades de uma mesma fruta ou 
dois elos do mesmo feixe (2003, p.209).

Por sua vez, Capra leciona que, para se chegar ao conceito de 
meio ambiente ou a sua terminologia, como se entende hoje foi neces-
sário passar pelos conceitos de ecologia e biologia, assim especificados: 
a) ecologia é parte da biologia que tem como objeto o estudo das 
relações dos seres vivos com seu meio natural; biologia é a ciência 
da lei orgânica dos seres vivos. Já o meio ambiente é mais amplo e se 
concentra nas relações funcionais das comunidades animais e vegetais.

A palavra meio ambiente foi utilizada pela primeira vez na 
década de 1920 pelo biólogo báltico Uexkull que introduzia conceitos 
das comunidades de animais e vegetais no âmbito de comunidades 
biológicas os quais já se aproximavam da linguagem hoje entendida 
como meio ambiente (1996, p.43).

Na concepção desse autor, existe uma interligação dos sistemas 
naturais que acontece em todos os níveis do sistema, que formam uma 
rede o qual denomina de “teia da vida”. Esse sistema é composto de 
fenômenos que envolvem todos os sistemas vivos, porém independen-
tes. Na sua visão, consistente de redes dentro de outras redes que, por 
sua vez, forma um sistema hierárquico colocando os maiores acima dos 
menores, à maneira de uma pirâmide. Mas isso é uma projeção humana.

Na natureza não há acima ou abaixo, e não há hierarquias. 
Há somente redes aninhadas em outras redes. A seu ver, nas últimas 
décadas torna-se cada vez mais fundamental o reconhecimento dessas 
redes ecológicas, não apenas do ponto de vista do ecossistema, mas da 

própria natureza da vida (1996, p.45). Essa relação homem-natureza 
foi muito apropriadamente descrita por Morato Leite (2003, p. 206): 
O homem pertence à natureza tanto quanto – numa imagem que me 
parece apropriada – o embrião pertence ao ventre materno: originou-
-se dela e canaliza todos os seus recursos para as próprias funções e 
desenvolvimento, não lhe dando nada em troca.

É seu dependente, mas não participa (pelo contrário, interfere) 
de sua estrutura e função normais. Será um simples embrião se con-
seguir sugar a natureza, permanentemente, de forma compatível, isto 
é, sem produzir desgastes significativos e irreversíveis, caso contrário, 
será um câncer, o qual se extinguirá com a extinção do hospedeiro. 
Estudar o direito ambiental significa tratar da importância de questões 
pertinentes ao ecossistema3 em uma ordem social e política que, sem 
dúvida, é uma de vertentes elementares que envolvem a questão. Todas 
as reflexões que circundam o meio ambiente promovem uma mudança 
de paradigma da ciência do ecossistema, agora aliada à ciência do direi-
to. Entretanto o direito ambiental não pode se visto apenas como uma 
disciplina autônoma do direito, uma vez, que o direito ao “apropriar-se” 
da ciência ambiental, trata sobretudo de “uma preocupação do homem 
com o futuro, objetivando um plano ecologicamente equilibrado e so-
cialmente justo” (ÁVILA FAGÚNDEZ, 2004, p.567).

Nesta linha, Fiorillo, preceitua: Já não é mais possível considerar a 
proteção da natureza como um objetivo decretado pelo homem em be-
neficio exclusivo do próprio homem. A natureza tem que ser protegida 
também como função dela mesma, como valor por si, não apenas como 
um objeto útil ao homem [...] A natureza carece de uma proteção pelos 
valores que ela representa em si mesma, proteção que, muitas vezes, terá 
de ser dirigida contra o próprio homem (2006, p. 18).

Diante da crise do homem com a natureza, o direito ambien-
tal fez necessária a solidariedade dos seres humanos – pois o meio 
ambiente natural é a extensão dos homens ou estes são a extensão da 
natureza – , nascendo, assim, o direito ambiente como uma ciência 
jurídica que “é definida como o conjunto de leis que regulam os 
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sistemas ambientais com o fim de alcançar o livre desenvolvimento da 
personalidade dos homens” através de princípios e práticas operativas 
ideológicas que regulam os sistemas sociais e seus ambientes naturais 
(ÁVILA FAGÚNDEZ, 2004, p.558).

Sobre o tema, afirma Machado:
O direito ambiental é um direito sistematizador, que faz a articulação 
da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos ele-
mentos que integram o ambiente. Que procurar evitar o isolamento 
dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata mais 
de construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Di-
reito do solo, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. 
O direito ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, 
mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade dos 
instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, 
de monitoramento e de participação (2006, p. 149).

Colaborando neste tema, Medeiros entende que a luta pela pre-
servação ambiental passa pela proteção de um direito, diante de sua 
importância do ponto de vista social e individual que visa “cumprir a 
função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao desenvol-
vimento econômico e à proteção dos recursos naturais” (2004, p.54).

A definição legal do meio ambiente fica, portanto, sendo o 
“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas”. No âmbito doutrinário, destaca-se o conceito de Silva:

O meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda 
natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos 
compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 
naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 
arqueológico (2004, p.20).

Morato Leite colabora com o entendimento, lembrando que: 
“não é possível fugir da evolução para maturidade do direito am-
biental, pois este veio para cumprir a tarefa complexa de auxiliar na 
proteção do bem ambiental, de importância transcendental para todos 
os seres vivos” (2003, p.220).

A busca pela integração unitária do meio ambiente compreen-
de um universo natural e cultural elevado à proteção ambiental, daí 
sua importância sociojurídica. Pode-se, portanto, classificar o meio 
ambiente em: ambiente natural; ambiente artificial; ambiente cul-
tural e ambiente do trabalho. No aspecto ambiental natural, o meio 
ambiente é constituído de água, solo, ar atmosférico, flora e fauna, 
que consiste no equilíbrio entre os seres vivos e o meio em que vivem. 
No aspecto ambiental artificial, o meio ambiente é compreendido 
pelo espaço urbano construído; consiste no conjunto de edificações 
(público e privado) diretamente relacionado com o ambiente urbano. 
No aspecto ambiental cultural, o meio ambiente é integrado pelo 
patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico 
que traduz a história de um povo, sua formação cultural. No que 
concerne ao meio ambiente do trabalho, enfoca-se o local onde as 
pessoas desempenham as suas atividades laborais, sejam remuneradas 
ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na au-
sência de agentes que comprometam a incolumidade física e psíquica 
do trabalhador (SILVA, J. A, 2004).

Toda essa consciência da importância do direito ambiental 
surgiu mediante a crise deflagrada a partir da constatação de que a 
tecnologia industrial colocou o plano econômico a frente da qualida-
de de vida da sociedade. A ideia é frisar a importância de abandonar 
ideias enraizadas de que o homem é o ser dominante da natureza e 
que a ele é permitida a exploração ilimitada. Essa cultura se vê, pois, 
coagida a repensar um novo modelo.

Com o próprio desenvolvimento da ecologia e com a tendência 
atual da estrutura jurídica, entra em cena um mecanismo para rede-
senhar um modelo aliado à ideia de sustentabilidade. Nas palavras de 
Benjamin usadas sabiamente por Morato Leite:

A defesa do meio ambiente está relacionada a um interesse inter-
geracional e com necessidade de um desenvolvimento sustentável, 
destinado a preservar os recursos naturais para as futuras gerações, 
fazendo que a proteção antropocêntrica do passado perca fôlego, pois 
está em jogo não apenas o interesse da geração atual. Assim sendo, este 
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novo paradigma da proteção ambiental, com vistas às gerações futu-
ras, pressiona um condicionamento humano, político e coletivo mais 
consciencioso com relação às necessidades ambientais (2003, p. 211).

Assim sendo, o direito ambiental surge de questões pertinentes 
ao ecossistema, mediante a crise do caos do desenvolvimento urbano 
e da produção em massa aliado à máxima do uso do bem natural em 
função do sistema econômico, da degradação em escala mundial em 
nome da expansão global, que veio demonstrar que a intervenção do 
homem não só destruía os recursos naturais não renováveis, mas que 
poderia trazer perigo à estruturação, ao equilíbrio e à sobrevivência do 
ser humano na terra. Nas palavras de Fensterseifer entende que, urge 
um sistema que se pretender traça entre o ser humano e natureza, para 
não limita o meio ambiente apenas uma coisa que envolve o homem, 
considerando uma compreensão biocêntrica e holística do fenômeno 
socioambiental (2008, p.162).

3. O MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO PENAL 
AMBIENTAL

A defesa do meio ambiente, haja vista sua relação direta com 
o homem, constitui-se num dos grandes conflitos da atualidade, na 
medida do surgimento de novas necessidades, logo de novas questões 
– “novos direitos”.

E mais a questão ambiental insurge, assim, no terreno político-
econômico e da própria percepção de vida do homem sobre a terra.

Assim, a cada dia fica mais evidente o conflito de interesses e 
de valores conflitantes entre sociedade e Estado e devido a isso frente 
a evolução da legislação é imperativo que se aponte o sentido da de-
finição de bem público, privado ou difuso.

O conteúdo da legislação penal sobre o assunto é criticado, 
entre outras razões, pela técnica legislativa usada quando os tipos são 
configurados por numerosas normas criminais em branco e com um 
grande número de elementos normativos não criminais, Eles forçam 
o intérprete a ir continuamente a uma exaustiva regulação extrapenal. 

Também não há ninguém para censurá-lo a partir das perspectivas da 
política criminal, porque se entende que o princípio da intervenção 
mínima do Direito Penal é violado (BENJAMIN, 2005).

E neste contexto, insere-se o meio ambiente:
[...] o interesse público primário (bem geral) pode ser identificado com 
o interesse social, o interesse da sociedade ou da coletividade, e mesmo 
com os mais autênticos interesses difusos (o exemplo, por excelência, 
do meio ambiente). (MAZZILLI, 1989 apud ALVES, 2003, p. 73).

E é dentro dessa noção de interesse público, é que o meio am-
biente vem com a necessidade de proteção, e um dos instrumentos 
utilizados é a tutela penal.

A proteção penal dos direitos legais coletivos, dentre os quais 
podem citar o meio ambiente, muitas vezes articulados por meio da 
técnica dos tipos de perigo, porque embora os tipos de lesão tenham 
sido como o núcleo básico dos códigos penais tradicionais, o de-
senvolvimento das sociedades modernas e o surgimento da idéia de 
“sociedade de risco”, forçaram o avanço da intervenção criminal a 
fases anteriores à lesão dos direitos legais. A doutrina jurídico-criminal 
tem sido dirigida para determinar a legitimidade da referida fórmula 
legislativa e sua concordância com o princípio da proteção exclusiva 
dos direitos legais e da violação (BENJAMIN, 2005)

Mas para falar em tutela penal, é preciso estabelecer o conceito 
de bem jurídico, neste caso, bem jurídico ambiental. Freitas (2006, 
p. 38), entende que “[...] deve o intérprete ou o aplicador do Direito 
colocar-se em posição que lhe permita analisar o delito numa perspec-
tiva sociológica e constitucional, procurando compreender as razões 
que levaram o legislador a tipificar determinadas condutas.”.

De forma geral, bem jurídico constitui a forma de regulamen-
tação e concretização do Direito Penal, pretexto que o faz contrair 
grande relevância para a formulação e estruturação de qualquer norma.

Fica evidente que na classificação dos comportamentos relacio-
nados aos direitos coletivos devem-se escolher as fórmulas de perigo. É 
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preciso constituir a técnica usual de proteção dos interesses coletivos. 
No entanto, uma questão adicional surge aqui para ser analisada, que é 
se eles devem se referir a um perigo específico ou a um perigo abstrato.

O conceito material de bem jurídico acarreta reconhecer que o 
legislador eleva o bem à categoria de jurídico, mas que no corpo social 
já está como um valor. Assim entende-se o termo “bem” da seguinte 
maneira: aquilo que tem valor sob qualquer aspecto; sendo objeto de 
satisfação/aprovação em qualquer ordem de finalidade; perfeito em 
seu gênero, considerado bem-sucedido, favorável e útil.

Para a delimitação desses valores na qualidade de bens jurídicos 
penais há uma relação com o injusto e pena, de modo relevante na 
órbita do Direito Penal, que inseridos na sociedade vem a estabelecer 
que tais valores podem ser considerados como bens jurídicos.

Logo, o correto, no campo penal, é a tutela não só dos interes-
ses individuais, mas também dos interesses vitais e fundamentais da 
comunidade, ampliando-se a ótica penalística para a tutela dos bens 
coletivos (para alguns difusos – o meio ambiente.

A classificação de crimes contra o meio ambiente por meio de 
fórmulas de risco está relacionada à natureza do direito legal a ser pro-
tegido, o que possibilita o avanço permissível das barreiras punitivas às 
fases anteriores à lesão do interesse legal. Se pensarmos no grande po-
tencial destrutivo de alguns comportamentos: aguardar a verificação do 
dano, além de ser inútil em termos de reparação, pois isso é impossível, 
teria um efeito político criminoso indesejado: aumentaria exponencial-
mente o risco atual de deterioração do meio ambiente, já que somente 
a produção do resultado seria punível (BENJAMIN, 2005).

Pode-se chamar de dinamização dos bens jurídicos, abrangendo 
não só a lesão, mas a simples ameaça (o perigo). Daí as duas tendên-
cias modernas: a expansão dos bens jurídicos aos bens coletivos e a 
antecipação da tutela ao bem jurídico.

Assim o bem jurídico penal não está vinculado somente ao valor 
do bem, haja vista que valor integra a estrutura desse bem. Sendo que 

o valor do bem jurídico no Direito Penal constitui tarefa tão supérflua 
como desnecessária. O reconhecimento daquele representa um pressu-
posto básico preeminente em sua justificação. Um Direito Penal que 
ab initio não se propusera, finalmente, em essência, garantir a proteção 
dos valores mais transcendentes para a coexistência humana, seria um 
Direito Penal carente de base substancial e não inspirado nos princípios 
de Justiça sobre os quais deve-se assentar todo ordenamento jurídico, 
e, enquanto tal, imprestável para regular a vida humana em sociedade.

No Brasil, apesar de haver um número de leis sobre vários as-
pectos que podem incluir conceito ambiente dentro do meio, é a 
partir da promulgação da Constituição de 1978, quando se inicia 
o caminho para uma própria lei penal ambiental. Os bens jurídicos 
coletivos, protegem, em síntese os bens jurídicos pessoais e privados. 
Esses bens coletivos se encontram agora no Direito Penal Ambiental. 
De modo geral, em relação aos ditos crimes ambientais, por lógica, o 
bem jurídico em questão é o meio ambiente em todo seu conjunto.

Portanto, o bem tutelado é constituído normalmente pela lim-
peza e pureza da água, ar e do solo. Sendo que ao lado dos elementos 
característicos do ambiente – água, ar, solo – passaram também a ser 
objeto de tutela fatores essenciais ao equilíbrio natural, como os fato-
res climáticos ou biológicos, afora aqueles fatores alusivos à contenção 
de ruídos ou à preservação do verde.

Logo, o exame do bem jurídico protegido pelo Direito Penal 
do Ambiente implica uma mais exata demarcação conceitual de seu 
objeto de proteção, segundo os princípios que informam o Direito 
Penal contemporâneo e a moderna política criminal. Sendo que sob 
aspecto histórico a proteção ambiental é de certa forma nova, haja 
vista a limitação do direito ao patrimônio; e que a questão do bem 
jurídico ambiental é de difícil determinação.

Prado (2005, p. 121) considera, ainda, que
O delineamento do bem jurídico exige, então, o reconhecimento 
dessa perspectiva de cunho naturalístico que aglutina os fatores confi-
guradores de um ecossistema entre diferentes grupos de organismos, 
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com suas respectivas condições biológicas reais de convivência. (...) o 
ambiente como bem jurídico – não é uma realidade em si, de valor 
absoluto, mas sim uma realidade vinculada. Adstrita ou referida in-
diretamente ao ser humano, ainda que substancialmente autônoma.

Portanto, deve-se valorar no contexto ambiental o conjunto 
de condições que interessam à convivência humana, na medida em 
que entram em relação com o homem, abrangendo os fundamentos 
naturais da vida humana em sua globalidade.

Liberato (2002) entende que o bem ambiental é, portanto, 
um bem de uso comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e 
qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e ainda, um bem 
essencial à qualidade de vida. Sendo que o bem jurídico ambiental 
traz em seu bojo um interesse supraindividual, que quando revertido 
em valor para a caracterização do bem jurídico, reflete o interesse 
transindividual de proteção ao meio ambiente, não podendo o mesmo 
ser reduzido através de uma concepção personalista a uma comple-
mentação dos direitos individuais, na medida em que meio ambiente 
constitui um bem jurídico autônomo, existindo para a manutenção 
da sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, não tendo 
sua existência adstrita a realização dos interesses dos indivíduos.

Segundo Jardel de Freitas Soares (2016, p. 10):
A vida de uma forma geral é o que deve ser alvo da proteção Estatal 
e não apenas o homem. Diante desta nova realidade o interesse 
coletivo prevalece sobre o individual e tanto o Estado quanto à so-
ciedade são responsáveis pela conservação do meio ambiente diante 
da atuação de um sistema econômico descontrolado,nasce então, à 
preocupação e a necessidade de proteção jurídica destes bens. “Passa 
a verificar-se então uma interação entre o ser, que é o fato econô-
mico, e o dever ser que é o fenômeno jurídico. Essa é uma relação 
dialética, não reciprocamente destrutiva, mas, sim, interconstrutiva.

Das várias espécies de macrocrimes o ambiental, é sem dúvida, 
o que tem mais suscitado preocupações, pois seus efeitos vitimológi-
cos são desastrosos e muito peculiares. Através de uma criminológica 
inovadora e específica verifica-se que o criminoso ambiental não 

necessita ser apenas a pessoa humana, mas pode também ser uma 
empresa poluidora, e que a vítima de um delito ambiental pode ser 
um rio, uma floresta, um bioma e não apenas o indivíduo humano. 
A grande criminalidade vem arraigada de novos métodos que o 
Direito Penal e a Criminologia não conheciam ou não estavam 
acostumados a lidar, pois o Direito foi criado para as necessidades 
do sujeito homem, ao contrário da Ciência Ambiental que nasceu 
especialmente para todos os seres vivos. “A primeira é uma ideia 
antropocêntrica e prévia ao paradigma ambiental, porque olha para 
a totalidade a partir do sujeito; a segunda é uma noção geocêntrica, 
concentrada no bem coletivo e típica do ambientalismo.

Claus Roxin (2009, p. 05) discorre que
A questão sobre qual a qualidade deve ter um comportamento para 
que seja objeto da punição estatal será sempre um problema central 
não somente para o legislador, mas, também, para a Ciência do 
Direito Penal. Há muitos argumentos a favor para que o legislador 
moderno, mesmo que esteja legitimado democraticamente, não pe-
nalize algo porque simplesmente não gosta. A crítica veemente a um 
governo, a prática de convicções religiosas forâneas ou um compor-
tamento privado que se afaste da norma civil serão circunstâncias 
incômodas para uma autoridade que põe especial interesse em 
cidadãos obedientes, conformista e facilmente dirigíveis. (...) a pe-
nalização de um comportamento necessita, em todo o caso, de uma 
legitimação diferente da simples discricionariedade do legislador.

Os bens jurídico-criminais são os valores essenciais de que os 
homens precisam para coexistir e poder se desenvolver livremente, 
sendo protegidos pelo direito penal. Se esses valores essenciais afetam 
diretamente a pessoa considerada individualmente, eles são chama-
dos de ativos legais individuais e, se afetarem o grupo em geral, são 
chamados de ativos legais supra individuais, e dentro deles podemos 
distinguir bens coletivos e universais. Sánchez García de Paz explica 
que bens coletivos e bens universais são bens supra individuais, mas 
são diferentes uns dos outros (PINTO, 2017).

Os bens jurídicos, públicos ou universais gerais referem-se à 
sociedade como um todo, é identificado com o interesse público 
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protegido pelo Estado e se caracterizam por um componente exclu-
sivamente geral e sua indivisibilidade. Os bens jurídicos coletivos, ao 
contrário, são interesses que pertencem a uma pluralidade de sujeitos 
determinados ou determináveis que estão na mesma situação diante 
de um mesmo interesse e respeito ao qual eles têm os mesmos requi-
sitos, eles têm um componente individual e coletivo duplo, e embora 
possam coincidir em extensão com um bem geral, ao contrário do 
que é divisível, pode ser dividido em relação aos sujeitos individuais 
com quem está conectado (CALHAU, 2005).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da conservação do meio ambiente foi reconhecida 

como uma exigência urgente da Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em junho de 1972, após 
a qual os países estavam adquirindo um crescimento – embora talvez 
não muito satisfatório como se poderia desejar – e a consciência da ne-
cessidade de proteger o meio ambiente, a tal ponto que tal proteção se 
tornou um dos pilares na construção de uma nova ordem internacional.

Não obstante o direito a um meio ambiente sadio não esteja 
incluído no rol do art. 5º da Constituição Federal de 1988 – art. que 
concentra a maioria dos direitos fundamentais – , o estudo realizado 
demonstrou ser bastante aceita entra os doutrinadores a tese da fun-
damentalidade do direito do meio ambiente no texto constitucional 
que caminhou para sua afirmação como um direito e um dever fun-
damental diante das garantias constitucionais. Embora tardiamente, 
o Brasil e o mundo demonstram compreender que a defesa do meio 
ambiente é condição indispensável à própria existência humana. Daí 
a necessidade de lhe emprestar prestígio – incluindo-o no rol dos 
direitos fundamentais – e positivar as garantias de sua defesa. Assim, 
pode-se dizer que o direito ambiental foi criado como o intuito de 
resguardar a vida do ponto de vista dos direitos fundamentais no 
texto constitucional positivado. Ao abraçá-lo, a Constituição con-
tribui para que seja elevada a percepção da dignidade humana, que, 

em princípio, depende do direito ambiental e do direito à saudável 
qualidade de vida. O direito ambiental reflete, pois, uma dimensão 
humana. Observa-se, assim, que em um primeiro momento histórico 
a Constituição reconhece a função social do direito à propriedade, 
legitimando a intervenção do Estado quando se fizer necessário.

E, mais recentemente, exige-se a função social também no que 
diz respeito à proteção ambiental como interesse da coletividade, por 
se tratar de um bem comum a todos. Verificou-se, na pesquisa, a 
existência da crise ambiental diante da conflituosidade que se instaura 
entre a esfera econômica e tecnológica – que proporcionam o desen-
volvimento do Estado – e a qualidade de vida. É fato que os direitos 
dos homens estão cada vez mais amplos e extensos, envolvendo, agora, 
também, o direito a um meio ambiente sadio a todos os povos da 
terra. Mas, uma coisa é falar dos novos direitos, e justificá-los com 
argumentos convincentes; outra é garantir-lhes uma proteção efetiva.

Ao analisar os dispositivos do direito ambiental, percebe-se que 
estes refletem a figura do Estado, como agente tutelador da proteção 
ambiental. Este papel é fortalecido pela presença de mecanismos de 
acesso coletivo à justiça, por meio das demandas difusas e coletivas. 
Ao encampar o direito a um meio ambiente sadio e sustentável, e 
criar mecanismos protetores, a Constituição Federal cria o direito 
ambiental em consonância com os tratados internacionais e com o 
próprio desenvolvimento dos direitos humanos, começa, pois, a ser 
desenhado o fenômeno denominado de Direito Ambiental necessário 
para a proteção e efetividade de todos os demais direitos fundamen-
tais, em especial, o da dignidade da pessoa humana.

Sem um ambiente sadio e sustentável o homem não vive com 
dignidade e a vida das futuras gerações está ameaçada. Ressalte-se, ainda, 
que as questões ambientais não têm fronteiras. Essa característica torna 
ainda mais importante a existência de um direito ambiental consistente 
e condizente com a realidade internacional. Assume, pois, também um 
destacado tema da política internacional. Assim, compreende-se que 
o direito ao meio ambiente deve ser respeitado por todos – Estados e 
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particulares – para que se alcancem os ideais de justiça e da configuração 
necessária aos Estados contemporâneos soberanos mas solidários.
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DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UM ESTUDO A 
PARTIR DA TEORIA DE AMARTYA SEN SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA NAS SOCIEDADES 
E A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CORRUPÇÃO

Jordana Siteneski do Amaral1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
É fato notório que o direito à liberdade de expressão somado 

à uma mídia livre de censura são reconhecidos como essenciais à de-
mocracia. Paralelamente, a partir da teoria do economista e filósofo 
Amartya Sen, observa-se que tanto o direito à liberdade de expressão, 
como a existência de uma mídia livre e atuante são importantes para 
o desenvolvimento da sociedade, bem como ferramentas no combate 
e redução dos níveis de corrupção.

Logo, este artigo pretende discutir a importância atribuída à 
liberdade de expressão e de imprensa nas democracias, tomando como 
base a teoria construída em “Desenvolvimento como Liberdade”, de 
Amartya Sen, explorando algumas das funções exercidas por estas 
liberdades. Neste sentido, o problema de pesquisa neste trabalho con-
siste em verificar, porque o direito à liberdade de expressão e uma 
imprensa livre são tão importantes para a democracia, o desenvol-
vimento das liberdades reais e no combate à corrupção?

A hipótese que este trabalho busca corroborar ou refutar 
é a de que a liberdade de expressão, em conjunto com uma mídia 

1 Mestranda do PPG/Direito da Faculdade Meridional (IMED). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5581775588287895, e-mail: jo.siteneski@hotmail.com.
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independente são fundamentais para o aperfeiçoamento da demo-
cracia, ao desenvolvimento das liberdades reais e capabilities, além de 
serem uma importante ferramenta de combate e redução dos níveis de 
corrupção ao exercerem funções como divulgar, fiscalizar e promover 
a transparência nos governos e ferramenta de accountability.

Para tanto, a metodologia empregada será a pesquisa bibliográ-
fica e o método será o hipotético-dedutivo. Este artigo está estruturado 
em quatro itens, além de introdução e considerações finais.

No primeiro item, o objetivo é construir um conceito e contex-
tualizar para Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa, afim de 
diferenciar estas duas liberdades. No terceiro segundo item, o trabalho 
centra-se na teoria de Amartya Sen, onde o objetivo é evidenciar o 
processo de desenvolvimento humano como um constante processo 
de expansão das liberdades reais e do desenvolvimento das capabilities.

No quarto e último item, o objetivo é demonstrar algumas 
das funções necessárias à democracia que podem ser exercidas pela 
imprensa, como o papel de informar, divulgar, fiscalizar e promover 
a transparência nos governos, sendo um importante instrumento de 
accountability.

2. ORIGENS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IM-
PRENSA

Neste tópico, o objetivo é trazer algumas propostas para uma 
conceituação sobre a liberdade de expressão, informação e de imprensa. 
Para compreender a importância destas liberdades em uma democracia, 
é preciso primeiro diferenciá-las e contextualizar seu surgimento.

Não se deve confundir liberdade de imprensa, com liberdade de 
expressão, liberdade de pensamento e liberdade de informação. Cada 
instituto destes possui suas particularidades, e surgem em determina-
dos contextos e realidades sociais, históricas e políticas diferentes, para 
salvaguardar um direito correspondente. (GUARESCHI, 2013, p.96)

Mas o que de fato, as diferencia? A liberdade de pensamento 

(ou de opinião) foi a primeira das liberdades relativas ao discurso a ser 
reconhecidas, e diz respeito a liberdade de ter suas próprias crenças e 
convicções. Em determinadas épocas, algumas pessoas foram obrigadas 
a “confessar” ou negar suas convicções. (GUARESCHI, 2013, p.99)

Para Guareschi (2013, p.100) a liberdade de informação diz 
respeito à circulação e amplo acesso à informação e opiniões. Hoje, 
existe uma disparidade muito grande nos meios para que essas infor-
mações possam circular. Em que pese às redes sociais e tecnologias de 
internet tenham ampliado esses acessos, ainda há um monopólio das 
grandes empresas nos setores de comunicação. Mesmo com a evolução 
e popularização das tecnologias e da internet, estas não são garantia 
de amplo acesso e circulação, como menciona Manuel Castells (2006, 
p.225) ao falar do lado excludente da revolução tecnológica.

Quanto à liberdade de imprensa, bom, incialmente cabe des-
tacar que “liberdade de imprensa”, significa antes de tudo “liberdade 
de imprimir”. (GUARESCHI, 2013, p.96.) Quando Gutemberg 
aperfeiçoou a prensa de tipos móveis, por volta de 1450, um novo 
cenário na comunicação foi inaugurado. A facilidade da reprodu-
tibilidade em larga escala dos bens simbólicos que o meio técnico 
proporcionou, teve profundos impactos sociais, uma vez que a im-
pressão representou uma mudança nos centros e redes de poder 
simbólico que muitas vezes escapavam do controle do Estado e da 
Igreja. A exemplo pode-se citar o papel da imprensa na Reforma 
Protestante e a expansão dos sistemas do conhecimento. Isso repre-
sentou para estas instituições, uma possível ameaça ao poder, uma 
fragmentação da autoridade religiosa e política, de forma que tanto 
a Igreja quanto o Estado passaram a utiliza-la em benefício próprio 
e posteriormente, restringir seu uso. (THOMPSON, 2005, p.54-
58). Pronto, o cerceamento à liberdade de imprensa estava lançado.

É neste contexto do surgimento da impressão tipográfica e da 
imprensa que os primeiros debates sobre a liberdade de expressão 
começam a surgir, e talvez por isto, os institutos de liberdade de im-
prensa e de expressão tenham seus contornos esmaecidos, e não raras 
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as vezes, sejam confundidos.
Um dos primeiros ensaios sobre a liberdade de imprensa é o 

panfleto escrito por John Milton intitulado Aeropagitica: a speech of 
John Milton for the Liberty of Unlicensed Printtig to the Parliament 
of England. Este manifesto foi escrito pelo pensador ao Parlamento 
britânico, sendo publicado em 1644, em que ele defendia a liberdade 
individual de impressão. Milton escreveu este panfleto porque em 14 
de junho de 1643, o Parlamento inglês publicou uma Ordenação que 
regulava a impressão de documentos, panfletos e livros, restringindo 
as impressões. Antes de serem imprensos, os textos deveriam passar 
por um “licenciamento”, onde seriam analisados por um “Comitê 
de Exames”, que deveria dar um aval ou não para a publicação 
(MILTON, 1918, p.14-15). Em outas palavras, era uma forma de 
censura que acontecia através do próprio Parlamento.

Segundo Lima (2012, p. 27) este panfleto estaria se referindo 
a imprensa em seu “significado moderno”, pois em momento algum 
o texto utiliza o termo “the press” mas sim o termo “printting”, desde 
o próprio subtítulo. Não obstante, na Inglaterra do século XVII, os 
jornais que circulavam na época, não tinham as mesmas características 
de hoje, tampouco imprensa operava da mesma forma que nos dias 
de hoje. Corroborando, autores como Moncau (2015, p.3) observam 
justamente que a liberdade de imprensa “naquele contexto histórico 
significava lutar contra a censura prévia para a impressão de livros.”.

Venício de Lima 2 (2012, p. 26) explica que a confusão entre 
os termos e o contexto pode acontecer porque no idioma português 
herdamos da própria língua inglesa o termo “imprensa”. Contudo, os 
significados atribuídos a esta expressão são distintos. No inglês, press 
pode-se referir tanto a máquina que serve para imprimir (impressora 
ou tipografia), quanto para se referir a qualquer meio de comunicação 

2 Autores como Lima (2012) e Guareschi (2013) insistem que é preciso fazer uma diferencia-
ção entre “liberdade de imprensa” (ou liberdade da imprensa, como refere Lima) e “liberdade 
de expressão”. Para ambos, a imprensa em si não é sujeito de direitos, sendo tão somente o 
meio técnico que difunde uma mensagem que expressada por uma pessoa. A imprensa é um 
órgão ou uma instituição. A pessoa que se expressa através da imprensa, esta sim é um sujeito 
de direitos, titular de um direito à liberdade de expressão.

de massa ou o conjunto destes. No inglês, existem termos que fazem 
algumas distinções que, via de regra, não são feitas no idioma portu-
guês: speech (expressão, discurso ou palavra), print (imprimir) e the 
press (a imprensa). Essas distinções são importantes, na medida em 
que alteram o “locus do sujeito da liberdade de expressão” que estão 
vinculados a cada uma destas expressões.

Com efeito, liberdade de expressão é normalmente a tradução 
para o termo inglês “free speech” ou “freedom of speech”, que pode ser 
traduzido como “fala livre” ou “discurso livre”. Ao partir desta cons-
tatação, verifica-se que ao falar-se de liberdade de expressão, se está 
falando da prerrogativa de liberdade do uso da linguagem no espaço 
público (ADVERSE, 2013, p. 21).

Luis Gustavo de Carvalho (1999, p.24) argumenta que a liber-
dade de expressão consiste na ampla possibilidade de expressar alguma 
ideia, opinião, ou pensamento por qualquer meio, seja uma criação 
artística ou literária. Para o sociólogo Guareschi (2013) a liberdade 
de expressão consistiria na liberdade que cada sujeito possui, na sua 
condição humana, de expressar-se livremente, através de diferentes 
meios, suas opiniões, valores e crenças.

A liberdade de imprensa surge em meio a uma época de governos 
autoritários, onde os jornais impressos eram uma das poucas formas de 
resistência, onde as pessoas eram silenciadas à força. O controle sobre 
as impressões necessariamente, implicava num controle proibitivo da 
imprensa e da circulação de opiniões. (GUARESCHI, 2013, p.100)

Até o século XVIII os jornais eram de maneira preponderante 
politizados, constituídos de folhetins que eram “armas na luta polí-
tica”. Mas no século XIX o mass media explode, momento em que 
o jornalismo e dos jornais adquirem os moldes que se conhece hoje. 
Também, é neste momento em que as primeiras grandes indústrias 
de mídia começam a erigirem-se, principalmente com a reformulação 
nas bases do jornalismo (TRAQUINA, 2012, p.34).

As liberdades de imprensa, expressão e informação foram 
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recepcionadas em declarações de direitos fundamentais que foram 
proclamadas em distintos períodos históricos. Inicialmente, a pri-
meira a reconhecer a liberdade de imprensa expressamente, foi a 
Declaração de Direitos do povo da Virgínia, em 1776, que dispõe 
no item XII expressamente que a “liberdade de imprensa é um dos 
grandes baluartes da liberdade, não podendo ser restringida [...]” 
(GUARESCHI, 2013, p.101)

De igual sorte, o direito à liberdade de imprensa na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no Art. 11º: “A livre 
comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direi-
tos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 
livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos 
termos previstos na lei.” (BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS 
HUMANOS, USP, 2016)

Em que pese a declaração tenha tido declaração fundamental 
importância, é necessário observar aqui, que ela surgiu em meio a 
Revolução Francesa, com a queda do antigo regime e instauração da 
ordem burguesa. Suas positivações referem-se a direitos proibitivos da 
intervenção estatal e a autonomia individual. (SARLET, 2012, p.46)

O direito à liberdade de imprensa pertence a uma categoria de 
direitos fundamentais que marcam a passagem do Estado Absolutista 
para o Estado Liberal da Idade Moderna, como referido acima, pois 
houve naquela época, o rompimento com o modelo de Estado Abso-
lutista3, que foi sucedido pelo Estado Liberal.

O Estado de Direito, na sua concepção liberal-burgue-
sa surgiu em contraposição ao modelo de Estado Absolutista e foi 
fundamental para a idealização clássica de direitos fundamentais 

3 As origens do Estado Absolutista remontam ao século XVIII, e este é caracterizado pelo exer-
cício do poder de forma plena e absoluta por um detentor que o concentra em suas mãos, 
sem sofrer qualquer interferência ou limitação de outros poderes. (BOBBIO; MATTEUCCI; 
PASQUINO, 1998, p.2) Os Estados Modernos adquirem feições absolutistas na mudança do 
sistema feudal para o moderno, quando o monarca reivindica para si, os poderes e o território 
que outrora pertenciam aos senhores feudais. A solidez deste governo era baseada na divin-
dade dos monarcas, e por isso, eles não poderiam sofrer qualquer tipo de limitação de poder. 
(MORAIS; STRECK, 204, p.45)

que caracterizam a “primeira dimensão de direitos fundamentais”. 
(SARLET, 2012, p.44-45)

O Estado de Direito está atrelado ao próprio conteúdo do li-
beralismo, onde além das garantias individuais estão a divisão dos 
poderes e a submissão da soberania estatal à lei. Destaca-se que, nesta 
concepção o Estado possui um papel mínimo interventivo, a fim de 
garantir as liberdades individuais, exatamente por ter surgindo para 
contrapor o poder absoluto. (MORAIS; STRECK, 2004, p.94-95)

Em contrapartida não se pode esquecer que em decorrência 
desta liberdade individual clamada e entoada, houve também a defesa 
de uma intervenção mínima do Estado também na economia. Tal 
doutrina – o liberalismo – teve impactos no âmbito social que reper-
cutem até os dias atuais.

Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, por 
sua vez, em seu art. IX já não faz mais faz menção à liberdade de 
imprensa, e sim de expressão e informação de cada indivíduo. Em 
1969, a liberdade de pensamento e de expressão foi reafirmada no 
Pacto San José da Costa Rica, em seu artigo 13º4.

No plano nacional, a liberdade de expressão é um direito funda-
mental, positivado na Constituição de 1988, no artigo 5º, Inciso IX: “é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comu-
nicação, independentemente de censura ou licença; ” (BRASIL, 1988)

Uma das maiores mudanças no plano internacional em 2000, 
ocorreu com a Declaração de Princípios Sobre Liberdade De Expres-
são, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
por dois motivos. O primeiro fator da mudança é que em seus 13 
artigos, nenhum deles faz menção à liberdade de imprensa, e tão so-
mente a liberdade de expressão e informação das “pessoas”, deixando 

4 “1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui 
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, 
ou por qualquer meio de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente 
não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar; ”
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também de usar o termo “indivíduo”, como na declaração de 1948. 
Esta segunda mudança, – o emprego do termo “pessoa” ao invés de 
“indivíduo” – denota um rompimento com paradigma individualista 
característico da modernidade e abre espaço para a concepção do ser 
humano como sujeito, reafirmando assim, os direitos políticos e civis 
de cada um e todos. (GUARESCHI, 2013, p.84,100-102)

Diante destas considerações, não se está de forma alguma ne-
gando a importância da liberdade de imprensa, mas é preciso ter em 
mente que ela surge em um determinado contexto histórico e político 
para salvaguardar um determinado direito. A liberdade de imprensa 
sem a liberdade de expressão, seria vazia em si, pois a liberdade de 
expressão é necessária para que o sujeito possa se expressar através da 
imprensa. A imprensa neste sentido, é meio, é instrumento que poten-
cializa o alcance do discurso. Ambas são complementares e precisam 
coexistir. Com efeito, a leitura que se faz aqui é de uma liberdade de 
imprensa, mas sem esquecer que o é sujeito, uma pessoa que se ex-
pressa através dela, titular do direito à liberdade de expressão.

3. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO LIBERDADE 
SUBSTANCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO

Em Desenvolvimento como Liberdade Sen (2010, p.16) apresenta 
uma teoria explicando que o desenvolvimento da humanidade “pode 
ser visto como um processo de expansão das liberdades reais” que os 
sujeitos podem desfrutar. Diferentemente de outras noções de desen-
volvimento, como as que somente consideram aspectos econômicos 
(como o PIB, rena per capta, industrialização ou avanço tecnológico), 
a proposta de Sen (2010) é mostrar que embora os fatores econômicos 
sejam importantes, eles podem ser vistos como apenas uma das formas 
de expansão das liberdades humanas.

As liberdades dependem de outros fatores como disposições 
sociais e econômicas, como o acesso à saúde e os direitos civis, como 
a participação de discussões públicas. As liberdades possuem um papel 
instrumental para o desenvolvimento, isto é, a liberdade enquanto 

meio para o desenvolvimento. (SEN, 2010, p.16)

Se o desenvolvimento nestes termos requer a expansão das 
liberdades, imediatamente é necessário que todas as formas de pri-
vação de liberdade sejam extintas. A privação de liberdades pode-se 
referir a tirania, a intolerância dos Estados, a ineficiência dos serviços 
públicos. Mas também e a impossibilidade de acesso a recursos ele-
mentares, como a alimentação, saúde, remédios e educação. Logo, 
seriam caminhos de extinção das limitações, a garantia de direitos 
civis e políticos (SEN, 2010, p.17).

Para Sen (2010, p.105), o desenvolvimento pode ser atingido 
com a expansão das liberdades. No plano dos sujeitos, isto se dá com 
a transformação das pessoas em “condições de agentes”, através do 
desenvolvimento de suas capabilities: “A capacidade [capability] de 
uma pessoa consiste nas combinações alternativas de funcionamentos 
cuja realização é factível para ela. ”

A capability é um tipo de liberdade, em que o sujeito pode rea-
lizar uma escolha, porque ele está em condições de escolher. Se uma 
pessoa está em condições em que ela não pode escolher, como por 
exemplo, quando ela precisa sujeitar-se a um trabalho degradante e 
extremamente perigoso para sobreviver, ela não pode realizar escolhas, 
ela não tem liberdade para escolher. (SEN, 2010, p.106).

Para Sen (2010, p.17), a liberdade é central nos planos de 
desenvolvimento por duas razões: 1) a “razão avaliatória”, isto é, 
avaliar se houve progresso das liberdades das pessoas; 2) a “razão da 
eficácia”: desenvolvimento depende inteiramente da livre condição 
de agentes das pessoas.

O desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades 
substantivas interligadas. Instituições diferentes exercem papeis im-
portantes neste processo de desenvolvimento, incluindo mercados e 
organizações relacionadas com ele, governos e autoridades, partidos 
políticos, escolas canis para oportunidade de diálogo aberto, como os 
meios de comunicação (SEN, 2010).
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Sen (2010, p.25) destaca cinco tipos de liberdade: liberdades 
políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de 
transparência e segurança protetora. Cada uma destas liberdades con-
tribui para promover a capacidade geral de uma pessoa. Com efeito, 
as liberdades não são apenas os fins do desenvolvimento: em verdade, 
elas “são seus principais meios de realização. ”

Para Sen (2010, p.55) a expansão da liberdade é considerada “o 
fim primordial” e “o princípio meio” do desenvolvimento. A liberda-
des substantivas incluem capacidades elementares de evitar privações 
como a fome, liberdades educativas e participação política, bem como 
a liberdade de expressão.

Afim de corroborar suas reflexões, Sen (2010) apresenta uma 
série de estudos empíricos que demonstram como as liberdades instru-
mentais contribuem direta ou indiretamente para a liberdade global. 
São aquelas cinco formas de liberdades já citadas. Elas garantem que 
uma pessoa possa viver de forma mais livre, mas também podem ser 
vistas como complementares, como se verá a seguir.

As liberdades políticas são as oportunidades que as pessoas têm 
de escolher seus governos e princípios, bem como a liberdade de ex-
pressão, uma imprensa sem censura, e os direitos políticos associados 
as democracias (SEN, 2010).

As facilidades econômicas são as oportunidades que as pessoas 
têm de utilizar recursos econômicos com proposito de consumo e 
troca. As oportunidades sociais são as disposições e oportunidades 
que a sociedade estabelece nas áreas da saúde e educação destinadas a 
forma de viver melhor destes sujeitos.

As garantias de transparência dizem respeito às necessidades 
de sinceridade que as pessoas podem esperar, de clareza e dessegredo. 
Ela tem papel como inibidora de corrupção e de transações ilícitas 
(SEN, 2010).

A segurança protetora visa proporcionar uma rede de seguran-
ça social, impedindo que a população afetada pela vulnerabilidade 

seja reduzia à miséria abjeta, ou até mesmo a fome a morte. (SEN, 
2010, p.60)

Estas liberdades se complementam e são influenciadas umas 
pelas outras, mas também pela garantia social de liberdades e tole-
rância. São influenciadas também pelo fornecimento de “facilidades”, 
das quais dependem a formação e o aproveitamento das capacidades 
humanas. (SEN, 2010, p.63)

Logo, existe a necessidade de se desenvolver uma pluralidade de 
instituições como sistemas democráticos, mecanismos legais e estrutu-
ras de mercados não excludentes, acesso a bens básicos, e serviços de 
educação e saúde, bem como um sistema de comunicação de massa 
independente e plural. (2010, p.77)

Os fins e as liberdades instrumentais do desenvolvimento depen-
dem que a perspectiva de liberdade seja colocada no centro do palco. 
As pessoas devem ser vistas como agentes envolvidos e não meros des-
tinatários passivos dos frutos dos programas de desenvolvimento como 
um todo, e no desenvolvimento também das capacidades humanas, 
as quais o Estado e a sociedade têm papel central. (SEN, 2010, p.77)

As discussões e debates públicos possibilitados pelas liberdades 
instrumentais, políticas e civis possuem grande importância na for-
mação de valores. Até mesmo a identificação das necessidades passa, 
invariavelmente pela discussão e participação no diálogo público. A 
discussão pública além de ser um dos correlatos da democracia o seu 
cultivo pode fazer inclusive, com que esta funcione melhor. Sen (2010, 
p.208) exemplifica que até uma discussão sobre meio ambiente, quando 
bem fundamentada além de ser benéfica ao meio ambiente, pode se 
tornar importante para a saúde e para o sistema democrático.

Tão importante quanto a própria democracia é salvaguardar as 
condições e circunstâncias que garantem a amplitude e o alcance do 
processo democrático. É preciso avaliar os meios e caminhos dispen-
didos para faze-la funcionar bem, e os direitos civis e políticos podem 
contribuir neste sentido (SEN, 2010, p.208). E é aí que a liberdade 
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de expressão, somadas à uma mídia livre de censuras entram: ao exer-
cerem algumas funções dentro de uma sociedade podem contribuir 
para o aperfeiçoamento destas liberdades.

4. INFORMAR, FISCALIZAR E PRESTAR CONTAS: ALGU-
MAS FUNÇÕES DA MÍDIA LIVRE NAS DEMOCRACIAS

A liberdade de expressão é reconhecidamente um dos princi-
pais pilares dos regimes democráticos, e pode ser considerada uma 
das “liberdades substantivas” para o desenvolvimento como expansão 
das liberdades: “A liberdade de expressão tem valor em si mesma, e é 
algo que a maioria das pessoas aprecia. Mas trata-se também de um 
importante instrumento para a política democrática, que reforça a 
participação potencial – e real – das pessoas. ” (SEN, 2015, p.27)

Amartya Sen apontou várias funções e importâncias da liber-
dade dos meios de comunicação e do debate público em obras como 
Desenvolvimento como Liberdade (2010), Gloria Incerta (2015) e A 
ideia de justiça (2011). Mas também apontou problemas e deficiências 
observadas na imprensa, sobretudo no caso indiano.

Em Desenvolvimento como liberdade, o economista mostrou a 
importância da mídia e da informação na prevenção das fomes co-
letivas: “Uma imprensa livre e a prática da democracia contribuem 
imensamente para trazer à luz informações que podem ter enorme 
influência sobre políticas de prevenção das fomes coletivas.” Através 
dos meios de comunicação é possível divulgar as primeiras informa-
ções sobre secas, desemprego e outros infortúnios. Sen (2010, p. 236) 
explica que as melhores fontes de informação em casos como estes, 
são fontes de informação privadas e independentes do Estado, porque 
assim elas podem publicar informações que poderiam ser embaraçosas 
ao governo. Um governo autoritário poderia inclusive, querer censurar 
certas informações: “Com efeito, penso que uma imprensa livre e uma 
oposição política ativa constituem o melhor sistema de alerta prévio 
que um país ameaçado por fomes coletivas pode ter.”

Um sistema democrático pode construir elos informativos 

que poderiam evitar desastres como o ocorrido na China, em 1950, 
quando uma fome coletiva matou milhares de pessoas. Informa-
ções falsas sobre a economia e a agricultura eram divulgadas pelo 
governo, e os meios de comunicação não podiam investigar nem 
questionar essas informações porque eram controlados pelo governo 
de Mao. (SEN, 2010, p.237)

Em Glória Incerta, Sen e Drèze (2015) apontam que no caso 
indiano, os maiores problemas com os meios de comunicação não 
estão relacionados com a censura e a falta de liberdade, tal como em 
países com governos autoritários, diferentemente de países como a 
China, por exemplo. O problema da Índia reside mais em uma falta 
engajamento da mídia que denunciasse a situação social e econômica 
da população, assim como o que poderia ser melhorado no pais em 
termos de carência e limitações.

Os autores Sen e Drèze (2015, p.21) demonstraram os prejuí-
zos que a falta de uma discussão pública, viabilizada pelos meios de 
comunicação podem trazer à população. Campanhas de vacinação em 
massa que não funcionam, desconhecimento da população sobre os 
serviços de saúde são resultantes de uma baixa visibilidade das questões 
de saúde nos principais meios de comunicação e na política democrática 
da índia. A mídia, caso efetivamente cumprisse um papel de difusão de 
informações e de diagnóstico de injustiças sociais, seria uma importante 
ferramenta na busca pela justiça, equidade e eficiência democrática.

Quanto à corrupção, a mídia também pode contribuir de al-
gumas formas. Uma delas vai no sentido de publicização dos atos dos 
governos. Vários países sofrem com problemas de corrupção, e uma 
mídia investida de consciência social, ao colocar o tema da corrupção 
na agenda de discussão pública poderia contribuir para a redução destes 
índices, conscientizando e informando a população. (SEN; DRÈZE).

Sen e Drèze (2015, p.116) elencam três razões centrais para a 
ocorrência da corrupção: a pobreza e escassez de informação; tolerância 
e aceitação social da corrupção e leniência social e jurídica para atos de 
corrupção. A primeira razão está relacionada com o papel da mídia e 
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com o amplo acesso à informação. Isto porque a corrupção ocorre em 
contextos de pobreza informacional. Por questões óbvias, a corrupção 
é uma atividade que acontece de forma velada. Políticas institucionais 
de promoção de transparência e políticas de accountability podem ser 
uma saída para evitar ou ao menos diminuir os índices de corrupção.

Mas a conivência e aceitação social da corrupção também são 
fruto, ainda que de forma indireta da falta de transparência nas infor-
mações. O acesso à informação combinados com o uso “construtivo” 
dos meios de comunicação podem ter grande valia neste sentido, 
contribuindo no sentido de formar uma percepção pública daquilo 
que é aceitável e dentro da lei do que não é (SEN; DRÈZE, 2015).

No mesmo sentido, Brunetti e Weder (2001, p.6) explicam 
que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são fun-
damentais para o controle dos excessos e descobrir infrações do 
governo. A imprensa livre é provavelmente a instituição mais eficaz 
para controlar a corrupção, pois estando independente, os jornalistas 
conseguem investigar qualquer irregularidade. Outros corpos anti-
corrupção como o judiciário podem ser menos eficazes, porque essas 
agências de controle “interno” da corrupção podem ser subvertidas 
e incluída nos arranjos de poder, garantindo, “juma fatia da torta. 
Com efeito esclarecem os autores, “Therefore, in theory press freedom 
can help to fight extortive corruption and may be a particularly effective 
institution to fight collusive corruption where cliente and bureaucrat have 
a mutual interest in the corrupt act.”

Contudo, também é possível fazer uma crítica destas consta-
tações, sobretudo nos casos onde a imprensa é endógena aos regimes 
corruptos, casos em que há uma corrupção sistêmica, onde os próprios 
jornalistas e empresas de mídia participam da corrupção, ou onde há 
uma máquina política externa. Mas em todos os outros casos a causa-
lidade provavelmente corre da liberdade de imprensa para corrupção 
e não o contrário. (BRUNETTI; WEDER, 2001)

Em How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru MacMillan 
e Zoido (2004) narram o caso do Chefe da Polícia Secreta do Peru, 

Vladimir Montesinos Torres, que na década de 1990, durante o 
mandato do presidente Alberto Fujimori5 subornou juízes, políticos 
e os meios de comunicação.

Os esquemas de suborno realizados por Vladimir foram fil-
mados em videoteipes, e posteriormente vazaram nos meios de 
comunicação do país. Esses subornos incluíram pessoas como con-
gressistas da oposição para apoiar Fujimori, grandes empresários e 
juízes do Supremo Tribunal. Embora pareça estranho que Vladimir 
tenha filmado seus próprios atos de suborno, ele tinha o objetivo 
de se “salvaguardar”, caso algum subornado se voltasse contra ele. 
Neste caso, as fitas poderiam ser uma boa forma de “barganha”. Mas 
também de registro e controle, necessário neste caso: Vladimir su-
bornou mais de 1.600 pessoas. (MACMILLAN; ZOIDO, 2004) Os 
“videovlads” (como foram apelidados) se tornaram um verdadeiro 
“livro caixa audiovisual” da corrupção no governo de Fujimori.

Os canais de televisão, além de receberem suborno – estimado 
pelos autores em mais 3 milhões de dólares por mês, o que rendia à te-
levisão a “maior fatia” dos subornos – também receberam favores. Mas 
ele não conseguiu controlar todos os canais, como o canal “Channel 
N”, que continuou fazendo jornalismo independente e foi o primeiro 
a divulgar as gravações de suborno. Outros meios de comunicação 
impressos mantiveram postura semelhante, criticando e investigando 
o governo e Vladimir (MACMILLAN; ZOIDO, 2004).

As instituições da democracia formam um sistema de incenti-
vo, fiscalização e avaliação do comportamento do governo. Partidos 
políticos, eleições, judiciário e os meios de comunicação são partes 
que interagem, e esses sistemas são complementares. O fortalecimento 
de um deles implica no fortalecimento dos demais, e consequente-
mente, no fortalecimento do próprio sistema de “freios e balanços” 

5 O governo de Alberto Fujimori foi marcado por ser um governo autoritário e ditatorial que 
durou de 1990 a 2000, com diversos escândalos de corrupção. Em 2009 o ex-presidente foi 
condenado por crimes contra a humanidade, em razão de sequestros ocorridos durante o seu 
governo e um massacre de 15 pessoas em 1991 (MARINHO,2009). Também, na década de 
1990 ordenou a esterilização forçada em massa de mais de 200 mil mulheres peruanas indíge-
nas (PUERTAS, 2002).
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(MACMILLAN; ZOIDO, 2004):
Opposition politicians are more potent, for example, the freer the press. 
The checks and balances reinforce each other. Conversely, the absence of 
one check impairs the others. Without judicial independence, the media 
are weakened. For example, a compliant judge aided the clampdown 
on the media when he ratified the expropriation of Ivcher’s television 
channel. Without judicial independence, also, political competition is 
enfeebled. (MACMILLAN; ZOIDO, 2004, p.19).

O governo de Fujimori já estava enfraquecido pelos problemas 
econômicos, escândalos e as eleições manipuladas alguns meses antes. 
As divulgações das fitas foram a gota d’agua para a queda do regime, 
junto com a revolta popular.

Algumas das constatações importantes de MacMillan e Zoido 
(2004) é que vários outros países estão em condições semelhantes, 
possuem eleições, mas apenas um partido se mantém no poder. Cor-
roborando países que não possuem uma imprensa livre e independente 
são mais suscetíveis à corrupção e problemas com a democracia:

The news media are the chief watchdog. The checks and balances work as 
a system, so an independent judiciary and genuine political competition 
are important. But the media can provide oversight of the government 
even where the other checks and balances have broken down. Safeguards 
for the media – ensuring they are protected from political influence and 
are credible to the public – may be the crucial policies for shoring up 
democracy (MACMILLAN; ZOIDO, 2004, p.24).

A própria mídia pode ser um instrumento importante para a 
realização de accountability. Em linhas gerais, a accountability pode 
ser compreendida como uma “prestação de contas” e visa a criação de 
transparência das ações das esferas públicas e dos agentes públicos no 
exercício das suas funções.

O conceito de accountability pode enforcar diferentes perspectivas. 
Mas em qualquer deles, possui três aspectos: execução, monitoramento 
e justificação, e pode auxiliar na prevenção de vários abusos de poder 
pelas autoridades, e envolve o direito do cidadão de receber informa-
ções, explicações e justificações sobre determinadas condutas públicas 

envolvendo agentes e instituições. (SCHEDLER, 1999)

A discussão pública é uma das principais funções da mídia em 
uma democracia, que exige a constante revisão, reconhecimento e 
questionamento das violações de direitos humanos, civis e políticos 
nas sociedades. Os meios de comunicação devem participar destas 
funções, promovendo uma discussão aberta uma participação plural. 
Sua inércia e silêncio, neste sentido, representam um “descompasso 
com o progresso democrático. ” Isso inclui um exame crítico e divul-
gação de relatórios sobre violações de direitos (SEN, 2015, p.269).

A concepção de democracia que emerge da filosofia política 
contemporânea reconhece a deliberação como um de seus fatores 
fundantes. John Rawls por exemplo traz a ideia de “Razão Pública” 
(SEN, 2015); enquanto que Habermas6 construiu um modelo de 
democracia fundado na participação e deliberação coletiva, sugerindo 
a substituição da razão instrumental pela “razão comunicativa”.

Já Sen e Drèze (2015, p.283) pontuam que a democracia não 
se reduz ao “governo por meio do debate”, embora reconheçam que 
isso seja importante. A proposta dos autores é a construção de uma 
“argumentação pública” em que as pessoas possam dialogar e debater 
apresentando seus pontos de vista e conhecendo os dos outros. Os 
meios de comunicação junto com audiências públicas7 podem ser ins-
trumentos empregados na construção de uma argumentação pública.

Uma argumentação pública que inclua a participação de todos é 
fundamental para a identificação de problemas e a aplicação de medi-
das que solucionem estes problemas econômicos, sociais ou políticos, 
como nos casos já citados das fomes coletivas, da saúde e de corrupção. 
Neste sentido, quando existem entraves ou óbices para a argumentação 

6 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. II, Rio de Ja-
neiro: Tempo Brasileiro, 1997; HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade 
e validade. Vol.I, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012; HABERMAS, Jürgen. Consciência 
moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.

7 De acordo com Sen e Drèze (2015) a argumentação pública independe de ser algo sempre 
bem fundamentado e convincente, pois é a argumentação pública que ajuda as pessoas a 
entender os problemas e perspectivas de cada sujeito, algo que é necessário para uma demo-
cracia eleitoral.
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pública, a própria democracia fica comprometida: “A limitação da ar-
gumentação pública pode restringir o alcance da democracia tanto 
prejudicando uma compreensão adequada na natureza e extensão das 
desigualdades e privações no pais como confinando a ação pública à um 
domínio desnecessariamente estreito.” (SEN; DRÈZE, 2015, p.283).

No caso indiano, Sen e Drèze (2015) apontam que o pais possui 
diversos meios impressos e audiovisuais, governamentais ou privados. 
A sociedade indiana também desfruta de uma liberdade de expressão 
em geral, reconhecida pelas leis e em geral, respeitada, com uma ra-
zoável pluralidade de abordagens na mídia. Não há censura nos meios 
que não convergem com o governo. Por isto, em comparação com 
outros lugares do mundo, a Índia se até que sai bem.

Entretanto, nem tudo são flores. Existem dois problemas na 
liberdade de expressão na Índia: a excessiva primazia pela segurança, 
limitando a expressão em lugares de conflito do país; e a proibição da 
publicação de certas obras que poderiam ofender algumas crenças. 
Mas o principal problema da Índia e de seus meios de comunicação, 
segundo os autores, é a sua cobertura “fraca” e silêncio quanto aos 
problemas do pais, como as disparidades e desigualdades. A mídia 
é tomada pelo entretenimento, publicidade e produtos midiáticos 
“fáceis de se vender”, tornando-se subserviente ao mercado (SEN; 
DRÈZE, 2015, p.291).

As coberturas acentuam a divisão entre ricos e pobres, há uma 
seletividade em que as pessoas mais ricas conseguem mais espaço na 
mídia. Essa seleção acontece por uma série de questões. A primeira é 
que a maioria dos canais e empresas de mídia também pertencem aos 
mais ricos e trabalham nelas profissionais oriundos de condições mais 
abastadas, o que reforça os preconceitos (SEN; DRÈZE, 2015, p.291).

O terceiro grade problema é que a mídia reproduz a desigualda-
de que existe na própria sociedade indiana: “A mídia não só é moldada 
por uma sociedade desigual, como seu papel potencialmente corretivo 
no pensamento social e político é dificultado pela sociedade que a 
moldou. (SEN; DRÈZE, 2015, p.291)

A falta de uma argumentação pública criou uma divisão entre 
“privilegiados” e a grupos “invisíveis” da população, com seus proble-
mas e desigualdades ignorados, em que alguns recebem muita atenção 
da mídia e no debate público e outros pouca ou nenhuma. Esse siste-
ma apenas fortalece as desigualdades, tornando o abismo que separa 
as classes invisível e mais resistente (SEN; DRÈZE, 2015, p.293).

O grande problema é que uma mídia produzida em condições 
de desigualdade, tende a reproduzir as desigualdades, e o seu potencial 
de transformação através da argumentação pública, fica comprometido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, buscou-se evidenciar como a liberdade de ex-

pressão e a liberdade de imprensa são liberdades essenciais para a 
prática democrática e para a efetivação da democracia.

No primeiro item, o objetivo centrou-se em explorar diferentes 
conceitos para as liberdades de expressão, imprensa e de informação, 
além de contextualizá-los. O que precisa ser ressaltado neste item é 
que a liberdade de expressão é um direito humano reconhecido, e um 
direito fundamental assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio, 
que diz respeito à possibilidade de o sujeito expressar suas ideias, 
opiniões, crenças e valores.

A liberdade de imprensa significa em sua gênese, a liberdade 
de imprimir, relacionada ao surgimento das impressões tipográficas, 
o início da censura e a queda dos regimes absolutistas. Como já men-
cionado, liberdade de imprensa e expressão não são excludentes uma 
da outra, e partilham em de uma característica: ambas se referem ao 
direito de ter voz e participar das discussões públicas sem sofrer cen-
sura. A liberdade de expressão tem um valor próprio, em si mesma. 
Não faz sentido reconhecer liberdade de imprensa sem liberdade de 
expressão: a primeira só existe por causa da segunda. É claro, deve-se 
discutir os limites da liberdade de expressão e de imprensa, como nos 
casos de discurso de ódio, violação de direitos de privacidade, por 
exemplo. Mas este não foi o foco do presente estudo.
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Na segunda parte do artigo, o objetivo foi mostrar a liberdade 
de expressão e de imprensa como uma das liberdades substanciais ne-
cessárias para o desenvolvimento conforme a teoria de Amartya Sen. 
O desenvolvimento é concebido com uma expansão das liberdades 
reais e o desenvolvimento das capabilities transformam o sujeito em 
“condição de agente”. Entre as liberdades reais políticas e civis estão a 
liberdade de expressão e a participação nas discussões públicas.

No quarto tópico, o trabalho centrou-se em mostrar algu-
mas funções que a mídia pode exercer para o desenvolvimento e na 
democracia. A começar pela sua função de “agente fiscalizador” da 
corrupção dos governos e um importante instrumento de accounta-
bility. Países com uma imprensa livre e independente, via de regra, 
são menos suscetíveis à corrupção.

Entretanto, também observou-se que em alguns casos a im-
prensa pode integrar redes de corrupção sistêmica, comprometendo a 
democracia, como no caso narrado no Peru. Isso reitera a necessidade 
de meios de comunicação cada vez mais diversificados e plurais.

Ainda neste tópico, destacou-se a importância da imprensa e 
das audiências públicas na construção de uma “argumentação pú-
blica”, necessária tanto para a democracia quanto para a expansão 
das próprias liberdades. A limitação da argumentação pública acaba 
limitando a própria democracia.

Logo, a hipótese levantada para o problema de pesquisa deste 
trabalho foi corroborada. A liberdade de expressão, em conjunto com 
uma mídia independente são fundamentais para o aperfeiçoamento 
da democracia, ao desenvolvimento das liberdades reais e capabilities, 
além de serem uma importante ferramenta de combate e redução 
dos níveis de corrupção corrupção ao exercerem funções como cons-
cientizar a população, bem como divulgar, fiscalizar e promover a 
transparência nos governos e como ferramenta de accountability.

As liberdades de expressão e de imprensa são, neste sentido, 
fundamentais para a democracia porque possibilitam a construção 

de uma argumentação pública, a transparência, a divulgação de in-
formações essenciais.
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