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apresentação

O III Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Polí-
tica, organizado conjuntamente pelos Programas de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Paraná, 
tem como tema central “A Desigualdade e a Reconstrução da Democracia So-
cial”. Assim como as suas edições anteriores, o evento se insere no contexto de 
internacionalização dos Programas de Pós-Graduação em Direito da UFMG e da 
UFPR. Busca-se refletir criticamente sobre os problemas de legitimidade política 
da autoridade em todas as esferas do Poder Político, com ênfase na proteção dos 
direitos fundamentais, do pluralismo e da democracia. Busca-se estudar, tam-
bém, na esteira do evento anterior, mecanismos institucionais de diálogo entre 
os poderes e destes com a sociedade. Alguns dos mais renomados nomes do 
Direito e da Filosofia Política estão confirmados entre os Keynote Speakers e os 
integrantes das Sessões Plenárias.

O evento se consolida como um dos mais importantes eventos científicos 
nas áreas do Direito Constitucional, da Filosofia Política e congêneres no Brasil, 
congregando pesquisadores de todas as regiões do país e do exterior. Num mo-
mento de vulnerabilidade das instituições democráticas, como o que vivemos, 
merece celebração o renovado interesse que o evento é capaz de despertar e o 
potencial de reflexão que ele tem sido capaz de engendrar.

Damos boas vindas a todos os pesquisadores, docentes, discentes, profissio-
nais e demais participantes.

A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA
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O CONSTITUCIONALISMO  
ENTRE A SEPARAÇÃO DE PODERES  

E A DEMOCRACIA SOCIAL
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DEMOCRACIA, HIPERPRESIDENCIALISMO  
E CONTROLE INSTITUCIONAL:  

REPENSANDO O SISTEMA DE “CHECKS  
AND BALANCES” INCORPORADO  

AO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

Amanda Melillo de Matos1

Este trabalho visa demonstrar teórica e empiricamente como o sistema de 
controle institucional interno do constitucionalismo norte-americano – sistema 
de freios e contrapesos – ao ser incorporado ao ordenamento jurídico-constitu-
cional brasileiro, (i) foi distorcido em favor da figura do Chefe do Poder Execu-
tivo); (ii) mostrou-se empiricamente incompatível com uma concepção mais ro-
busta de democracia, a qual exigiria controles externos exercidos pelos cidadãos, 
assim como defendiam os “antifederalistas”. 

Os artigos de O Federalista, redigidos por James Madison, Alexander Ha-
milton e John Jay, se destinaram a fundamentar uma reforma nas instituições 
dos Estados Unidos a partir do pensamento liberal e com o intuito de evitar a 
tirania da maioria. Os escritos se baseavam em uma visão egoísta do ser humano, 
defendendo ser possível canalizar esse tipo de comportamento individualista 
para alcançar benefícios coletivos2.  Assim, os três Poderes estatais, ainda que 
separados e, portanto, assegurando que nenhum poder se concentraria nas mãos 
de um só, estariam involucrados em uma lógica egoísta do ser humano, sendo 
necessário que as diversas funções do governo fossem divididas e organizadas de 
modo que uma servisse de freio à outra e para que o interesse particular de cada 
indivíduo fosse uma sentinela dos direitos públicos3.

Desta forma, conforme defende Roberto Gargarella, a proposta de freios e 
contrapesos se identificaria com a lógica de uma “paz armada”, outorgando a 
cada um dos poderes armas capazes de prevenir o ataques dos demais. Ao presi-
dente caberia o poder de veto, aos juízes o controle de constitucionalidade, ao 
Legislativo o impeachment. Com isso, todos os poderes se sentiriam igualmente 
intimidados e não se excederiam temendo ao disparo defensivo dos demais4.

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Pesquisadora do Programa de Ini-
ciação à Pesquisa da UFOP, sob orientação do Professor Doutor Alexandre Melo Franco Bahia. País: Brasil. 
E-mail:amandamelma@gmail.com.

2 GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de la Constitución – Dos siglos de constitucionalismo en 
América Latina (1810-2010). Buenos Aires: Katz Editores, 2014, ps. 112-114.

3 El Federalista. Madrid: Akal, 2015, p. 202
4 GARGARELLA, Roberto. Op., cit., ps. 116-117.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 3

Ao incorporar-se ao constitucionalismo brasileiro, desde 1891, o sistema 
de freios e contrapesos norte-americano, incorporou-se também essa concepção 
reducionista e pessimista dos indivíduos e das maiorias (que, segundo Madison, 
agiriam movidas pela paixão, e não pela razão), atenuando a separação entre re-
presentantes e representados e criando-se um desenho institucional pensado para 
situações de conflito, e não de diálogo5.  

Além disso, tal sistema foi incorporado de maneira distorcida em relação ao 
Chefe do Poder Executivo, prevendo excessos de atribuições e poderes de decisão 
à figura do presidente (tais como o de editar medidas provisórias e de decretar 
Estado de Sítio), correspondendo, portanto, ao que autores como Gargarella e 
Carlos Nino denominam de hiperpresidencialismo latino-americano6. 

Desde o ano 2016, a sociedade brasileira tem vivenciado novamente constan-
tes e profundas rupturas institucionais com o processo democrático. O marco ini-
cial de tal ruptura pode identificar-se a partir do Impeachment da Presidenta Dil-
ma Rousseff, eleita por maioria dos votos e retirada por um procedimento que se 
deu sem deliberação com a sociedade. A ruptura seguiu-se, então, com a aprovação 
de Lei Complementar (PLC 38/2017) e de Emenda à Constituição (PEC 55/2016) 
em detrimento da vontade popular. Isso porque foi disponibilizada consulta à po-
pulação na página do Senado Federal em relação à PEC 55/2016 e 345.716 pessoas 
se manifestaram contra a medida, enquanto apenas 23.770 se manifestaram a favor. 
Em relação ao PLC 38/2017 (Reforma Trabalhista), 172.168 pessoas se manifes-
taram contrárias a ele, enquanto apenas 16.791 votaram apoiando-o. Além disso, 
constantes escândalos de corrupção têm demonstrado que os interesses corpora-
tivistas têm prevalecido sobre o processo democrático-representativo, atenuando 
a distância entre representantes e representados e fazendo com que decisões que 
afetam a todos sejam tomadas em favor de uma minoria.

Essa ruptura, a partir de uma análise histórica do constitucionalismo brasileiro, 
demonstra que os controles institucionais, quando meramente endógenos, colocam a 
efetividade da democracia social à dependência das virtudes daqueles que controlam 
as instituições. Assim, torna-se necessário retomar o desenho institucional defendido 
pelos “antifederalistas” 7, que propunham controles institucionais exógenos – como 
o direito de revogar mandatos daqueles que incumprem promessas eleitorais – para 
permitir-se uma aproximação efetiva entre representados e representantes e que deci-
sões que afetam à coletividade não sejam tomadas em detrimento desta.

5 GARGARELLA, Roberto. El nuevo constitucionalismo dialógico, frente al sistema de los frenos y contra-
pesos. Revista Argentina de Teoría Jurídica da Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, v. 14, n 2. 
2013. ISSN 1851-684X

6 GARGARELLA, Roberto. Crítica de la Constitución – Sus zonas oscuras. Buenos Aires: Capital Intelec-
tual, 2004, p. 45.

7 Roberto Gargarella. Capítulo VI. En nombre de la Constitución. El legado federalista dos siglos después. En 
publicacion: La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx Atilio Boron CLACSO, Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2000. ISBN: 950-9231-47-9
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a MolÉstia na separação dos  
poderes oCasionada pelo  

presidenCialisMo de Coalizão

Arthur Lustosa Strozzi1

Em que pese a contribuição da Grécia antiga, especialmente por Heródoto2, 
Platão3 e Aristóteles4, em relação às formas de governo e, por conseguinte à funcio-
nalidade destes, o princípio da separação dos poderes foi incorporado ao consti-
tucionalismo através da obra de Montesquieu, concebida, a priori, para assegurar 
as liberdades dos indivíduos, evitando que os detentores do poder possam dele 
abusar, aduzindo que “o poder limita o poder”5. Assim, Montesquieu demonstra 
inclusão na tradição estabelecida pelos gregos, dizendo que, para que um cidadão 
não tema outro cidadão, é preciso que os três poderes não sejam exercidos pelo 
mesmo homem ou pelo mesmo corpo dos principais (separação orgânica)6, pos-
suindo, desta forma, um sistema de freios e contrapesos recíprocos.

Essa visão de proteger a liberdade refletiu-se durante séculos, como demons-
tração clara disso, Madison, estabelecendo o movimento constitucionalista, ao 
escrever “O Federalista”, narra: “A cumulação de todos os poderes, legislativos, 
executivos e judiciais, nas mesmas mãos, sejam estas de um, de poucos ou de 
muitos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas, pode-se dizer com exatidão que 
constitui a própria definição de tirania”7.

Um ano posterior à publicação desta grande obra, o artigo 16 da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, afirmou que a sociedade em 
que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação de 
poderes não tem Constituição. Atualmente, referido instituto está positivado no 
ordenamento jurídico brasileiro no artigo 2º da Constituição do Brasil, quando 

1 Acadêmico do décimo período de graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 
Campus Londrina. Brasil. E-mail: arthurstrz@gmail.com 

2 HERODOTO. História. Tradução J. Brito Broca. 2. ed. São Paulo: Prestígio, 2001.
3 PLATÃO. A República: ou sobre a justiça, diálogo político. Tradução Anna Lia Amaral de Almeida prado. 

São Paulo: Martins Fontes, 2006. Livros, IV, VII – IX.
4 ARISTÓTELES. A Política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
5 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Barão de La Brède e de. O espírito das leis. 3. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004, p. 166-167.
6 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Barão de La Brède e de. Op cit. p. 168.
7 HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O federalista, XLVII, In: DALLARI, Dalmo de 

Abreu Dallari. Elementos de teoria geral do estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 218.
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prevê que: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legis-
lativo, o Executivo e o Judiciário”. 

Com a confirmação da permanência do sistema de governo presidencialista 
por meio de plebiscito em 1993, somando-se ao diagnóstico de Sérgio Abran-
ches8, o presidencialismo de coalizão se tornou inevitável.

 O Brasil é um país presidencial, multipartidário e possui um sistema 
eleitoral proporcional de listas abertas, em decorrência de tais aspectos, inúmeras 
críticas são proferidas, como: (i) a ameaça a governabilidade e a estabilidade do 
regime democrático; ausência de partidos fortes, disciplinados e coesos, aptos a 
estruturas as preferências políticas dos eleitores; (ii) falta de vínculo entre os go-
vernantes e seus eleitores; (iii) proliferação de políticos individualistas, os quais 
cultivam uma relação clientelista com seus eleitores e; (iv) corrupção em decor-
rência das regras de financiamento de campanhas9.

Diante da necessidade de governabilidade e da extrema necessidade de for-
mação, de construção e de manutenção de maiorias estáveis no Parlamento, a 
ocorrência de barganhas sucessivas entre os membros do Poder Legislativo e o 
Poder Executivo põe em risco o regime democrático, pois, abre-se caminho para 
a possibilidade de mútua cooperação entre eles, fazendo com que o Legislativo 
libere sua agenda para o Executivo, ao passo que, o Executivo libere cargos de 
ministérios e diretorias para os líderes ou partidos do Legislativo.

Diante da fragmentação partidária induzindo à formação de coalizões gover-
namentistas amplas, faz com que a oposição se desgaste, consumindo-a em sua in-
tegralidade, ao passo que sua atuação seja apenas simbólica, podendo, futuramente, 
ser levada a extinção. Conclui-se, que, no Brasil hoje não existe uma separação de 
poderes, mas sim, apenas de partidos, em que alguns resistem, mas sem força. Des-
taca-se que apenas os presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma Vana Rousseff 
não possuíam a maioria parlamentar no término de seus governos, deduzindo que 
os poderes estão dependentes e extremamente ligados entre si, ferindo implicita-
mente o estabelecido no segundo artigo de nossa Constituição. 
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o atiVisMo do JudiCiário Frente 
À inÉrCia do legislatiVo na 

iMpleMentação da audiÊnCia de 
CustÓdia eM aFronta À separação  

das FunçÕes do estado

Bruna Borges Moreira Lourenço1

Pedro Abib Hecktheuer2

Na Idade Média havia apenas um poder, concentrado nas mãos do Senhor 
Feudal, ou seja, todas as funções politicas eram realizadas por apenas um. Cen-
tralizava as responsabilidades de administrar e julgar todas as lides em primeira 
instancia, lembrando que nesta época não havia a função legislativa. Com a 
Revolução Gloriosa, veio o fim do absolutismo na Inglaterra, surgindo o parla-
mento, tornando o rei submetido a este e originando a bipartição dos poderes, 
deixando de ser concentrado apenas no rei. 

Em 1748 foi desenvolvida, por Charles de Montesquieu3, a teoria da tripar-
tição dos poderes, estruturada da seguinte maneira: Poder Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Este modelo busca a democracia para evitar o autoritarismo, arbitra-
riedade e a violência, que acontecia nas monarquias absolutistas. 

Na Constituição do Brasil4, é adotado o sistema de tripartição dos poderes5, 
de acordo com preceitos oriundos da teorização de Montesquieu.  As funções 
atribuídas a estes poderes não são de exclusividade absoluta, mas cada um possui 
uma função predominante, que o caracteriza como um detentor de parcela da 
soberania estatal, além de outras funções previstas constitucionalmente, como é 
explicado por Alexandre de Moraes6, como forma de limitar o poder do Estado, 
preceitos do Constitucionalismo moderno7.

1 Bacharel em Direito pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (CESUSC); Pós Graduanda pela 
Escola da Magistratura do Estado do Paraná (EMAP) e pela Faculdade Brasileira de Tributação (FBT); 
Advogada. Brasil. E-mail: bruna.bml@hotmail.com.

2 Bacharel em Direito pela Faculdade Palotina de Santa Maria (FAPAS); Professor e Coordenador do Curso 
de Direito da Faculdade Católica de Rondônia (FCR); Advogado. Brasil. E-mail: pedro_abib@hotmail.com.

3 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis. Introdução, trad. E notas de Pedro Vieira 
Mota. 7ª ed. São Paulo. Saraiva: 2000;

4 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
5 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Consti-

tucional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.90;
6 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
7 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais 

e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2015.
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O problema que se pretendeu responder é se estariam as audiências de cus-
tódia sendo instituídas por meio de uma atuação ativista e, portanto, invasiva do 
Poder Judiciário em função da inércia havida pelo Poder Legislativo na efetiva-
ção do Art. 5º da Constituição Federal, posto que a implementação da audiência 
se deu, no Brasil, em 2015 por um projeto do Conselho Nacional de Justiça8.

Como hipótese se tem que, em relação a audiência de custódia, o Poder 
Legislativo se manteve inerte ao não proceder para a sua implementação, e con-
sequentemente o Judiciário o responsável por colocar tal direito em prática no 
sistema jurídico brasileiro, exacerbando sua função primária, qual seja a de julgar 
para, por meio de resolução9, instituir as audiências de custódia no Brasil. 

Em diversos países, como Argentina, Chile e Colômbia, tal direito já está 
internalizado, sendo esta audiência uma recomendação internacional, pois visa 
uma prevenção de combate a tortura. Isto tendo em vista que presos acabam 
sofrendo violência, crueldade ou outros tipos de tratamento desumano nas abor-
dagens policiais. Assim como, possibilitando o contato do juiz com o indivíduo 
para apurar as circunstâncias da prisão e verificar se há sinais de violência na 
abordagem. Assim como, é uma maneira de diminuir o elevado número de pre-
sos provisórios no Brasil, pois é possível verificar se há legalidade, bem como 
as circunstancias da prisão, e conforme o caso, podendo aplicar uma medida 
alternativa, ou mesmo o relaxamento desta.

A metodologia empregada foi a documental indireta, correspondente à 
análise documental e bibliográfica, para verificar se o poder judiciário está agin-
do além dos poderes que lhe são conferidos pela ordem jurídica. Sendo que o 
ativismo10 pode ser visto de forma negativa, ou seja, não possui legitimidade 
democrática contra os atos instituídos pelo Legislativo e Executivo, ferindo a 
separação dos poderes. E na visão positiva, há legitimidade do Poder Judiciário 
para agir desta forma, pelo fato da Constituição conferir poderes, a proteção de 
valores e direitos fundamentais, e para estabelecer as regras do jogo democrático, 
promovendo assim a democracia.

8 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução Nº. 213 de 2015. Apresentação de toda 
pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Brasília: CNJ, 2015. Disponível em: <http://
www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/perguntas-frequentes> Acessa-
do em: 10 de maio de 2017.

9 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 213 de 2015. Apresentação de toda pessoa 
presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas.

10 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed.rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, pag. 415.
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CONCEITO INVENTADO:  
ATIVISMO JUDICIAL

Bruno Reinert

O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado que cada dia tem to-
mado maior espaço na realidade nacional, desta forma, destaca-se como as in-
fluências midiáticas foram fator relevante a persecução desta figura como uma 
importante instância política, jurídica e econômica. Inclusive, no atual cenário, 
diferentemente do que ocorria há alguns anos, os Ministros figuram em uma 
posição de claro clamor popular, assim, não sendo raro ao brasileiro leigo da 
cultura jurídica - entenda-se aqui o indivíduo que não busca desenvolver estudos 
na área jurídica - conhecer melhor a composição do órgão mencionado que os 
representantes políticos do legislativo e executivo ou, até mesmo, a própria se-
leção brasileira de futebol, em lógica emancipação a função de magistrado para 
o cunho político por receber grande destaque de informações entre as mídias. 
Em conseguinte, analisamos o contexto histórico do Ativismo Judicial, que sur-
giu nos Estados Unidos no ano de 1947, através da publicação do artigo “The 
Supreme Court: 1947” de autoria do jornalista Arthur Schlesinger Jr., em claro 
teor pejorativo a figura dos juízes dados como ativistas – os que se utilizavam do 
poder de julgar para efetivar o que entendiam quanto a justiça social – e super-
valorizando os tidos em realização da auto contenção – aqueles que empregavam 
a forma, utilizando o conservadorismo imposto pela lei – sendo um conceito 
que não foi embasado em razões concretas e cerceado por uma crítica direta aos 
Juízes Ativistas. Este conceito, com o passar dos anos, foi sofrendo um processo 
de mutação, em uma constante busca de aplicabilidade perante os Tribunais e ao 
ser desenvolvido posteriormente, trouxe uma dicotomia doutrinária, visto que 
ora é tido como a figura criativa dos Tribunais, buscando a realização de uma 
inovadora contribuição ao direito e a criação de novos precedentes, ora ligado 
de forma pejorativa, baseado nas reservas necessárias pela atuação do Magistrado 
ser além dos limites impostos pela lei, assim em clara ação subjetiva e dotada 
de controvérsia jurídica. No presente trabalho foi dada prevalência a criação de 
precedentes e a função emancipatória do Ativismo Judicial, analisando o fator 
determinante para a consecução de julgados, devido ao conflito de poderes exis-
tente pelas sujeições da matéria legislativa ao Supremo Tribunal Federal. Sendo a 
análise promovida através de julgados existentes e pelo levantamento de material 
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doutrinário para constatar se o Ativismo Judicial no Supremo Tribunal Fede-
ral se basta na função jurisdicional ou presume-se em teor político. Inclusive, 
se tomou em parâmetro de análise os Conceitos Inventados, ditos pelo jurista 
José Vicente de Santos Mendonça, dotados, em suma, de três fases de cognição 
– invenção propriamente dita, diferenciação e recuperação histórica. Tais fases, 
associadas ao conhecimento do envolvimento político do historiador Schlechin-
ger, remontaram o fato deste ter sido um empreendedor conceitual na fase da 
invenção propriamente dita. Assim, pautamos como a fase de diferenciação a 
Presidência da Corte Suprema Americana, pelo jurista Earl Warren, que trouxe 
uma atuação emblemática pela busca da efetivação das garantias sociais em uma 
postura tratada como ativista. Para, conclusivamente, buscar desmitificar a ter-
minologia do ativismo judicial e tratar como sendo dotada de uma grande abs-
tratabilidade, verificando que ao remontar a origem do conceito são constatadas 
certas falhas que inviabilizam um conceito estático – sendo necessária a busca da 
recuperação histórica para a consolidação de um entendimento coeso.
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ConstituCionalisMo brasileiro  
do apogeu À Queda: o atiVisMo 

JudiCial Junto ao esMaeCiMento  
da Força norMatiVa

Carolina Ribeiro Biondo1

O presente estudo tem por finalidade apresentar uma visão crítica da funda-
mentação progressista constitucional brasileira, dando ênfase à esmaecida efeti-
vidade da teoria pós-moderna neoconstitucionalista. Permeando, em um diálogo 
filosófico, a sucessão histórica e a desvinculação do positivismo em detrimento 
da ascensão hermenêutica.

A compreensão de Constituição, como um termo polissêmico, admite uma 
diversidade de significados, abrangendo sentidos sociológicos, políticos e jurídi-
cos. Admite, ainda, diferentes interpretações. “[...] toda interpretação é produto 
de uma época, de um momento histórico e envolve os fatos a serem enquadra-
dos, sistema jurídico, circunstâncias do intérprete e o imaginário de cada um.”  
(BARROSO, 2001, p.6)

No Brasil, o constitucionalismo, mesmo que plurissignificativo, nada mais 
é do que o regime político em que toda e qualquer soberania é limitada por uma 
constituição. De fato, de acordo com Canotilho (2010), o Estado só pode ser 
concebido contemporaneamente como um Estado Constitucional, não impor-
tando as divergências conceituais e justificativas que lhe forem atribuídas. Ainda 
para o autor, o constitucionalismo é a teoria ou ideologia que ergue o princípio 
do governo limitado indispensável à garantia dos direitos. Nesta linha, para Bo-
navides (2000, p.155), “o Brasil desta análise histórica corresponde assim a um 
modelo de país constitucional que até os nossos duas se busca construir, numa 
longa travessia de obstáculos.”

Dentro das diversas filosofias que analisam a Carta Magna, debruçando-se 
sobre seu significado, interpretação e resultado, faremos uma análise incisiva do 
positivismo jurídico, aqui tratado como método normativo moderno, até a her-
menêutica e o neoconstitucionalismo no período pós-moderno. 

O positivismo jurídico, que teve seu apogeu na modernidade, Era na qual se 
buscava a criação de uma verdade absoluta, é a filosofia que procura reduzir subs-
tancialmente o direito apenas àquilo que está escrito, utilizando, dessa maneira, 

1 Graduanda do 4º período do curso de Bacharelado em Direito, Coordenadora Geral do Centro Acadêmico 
XXVII de agosto – DIR. e monitora das disciplinas de Economia e Ciências Políticas pela Universidade 
Estadual do Mato Grosso – UEMS. Endereço eletrônico: cr.biondo@gmail.com
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o método científico (empírico) para sua efetivação. O positivismo requer, então, 
certa singularidade na interpretação da força normativa, a fim de que a sociedade 
como um todo seja regulamentada por leis concretas e materiais, não admitindo a 
flexibilização da compreensão legislativa, observando a neutralidade de intérprete. 

Nota-se então que a axiologia das normas estava fora do arcabouço dos 
aplicadores da lei, o qual era restrito aos códigos. Devido a isso, as causas e con-
sequências da aplicação da lei não pertenciam à esfera jurídica e sim ao campo 
filosófico, social e antropológico. A partir da insuficiência do positivismo frente 
às novas situações sociais e a necessidade de acabar com a hegemonia ideológica, 
o sistema moderno entra em crise. 

Com o surgimento da pós-modernidade, busca-se romper com as insufi-
ciências positivistas, entretanto caminha-se devagar e por uma estrada tortuosa. 
O pós-positivismo (também nomeado como neoconstitucionalismo) abrange o 
texto positivo, a força normativa e contempla a filosofia hermenêutica, cabendo, 
inclusive, o entendimento de um hipotético retrocesso ao jus-naturalismo, por-
que a moral (embora pessoal) passa a influenciar diretamente o texto positivo. 

Nesse contexto, em concordância com Luís Roberto Barroso em “Fundamen-
tos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro”, declara-se a 
pós modernidade como uma época de desprestígio do Estado, o qual é duramente 
questionado sobre sua capacidade de agente do progresso e da justiça social, passan-
do a ser considerado o guardião do lucro e da competitividade. A própria lei caiu 
em desprestigio: a nova onda é a governabilidade. O paradigma jurídico, que na 
modernidade já havia sido passado para o juiz, na pós-modernidade é transferido 
para o caso concreto, singular ao problema a ser resolvido (hermenêutica).  

Figurando a descrença no Estado como grande entrave, o ativismo judicial 
e o esmaecimento da força normativa ganham força na pós modernidade, dificul-
tando a existência de um Estado forte e soberano. Haja vista, esse é o ópio da socie-
dade e da jurisdição pós-moderna – ópio este que - não pretende nos deixar tão já.  
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DEMOCRACIA E PROCESSO  
LEGISLATIVO NA REFORMA  

TRABALHISTA DE 2017

Carolina de Quadros1

O presente estudo tem por objetivo compreender o processo legislativo 
brasileiro a partir de um estudo de caso. Trata-se de uma análise da construção 
política e jurídica da Lei nº 13.467/2017, popularmente conhecida na imprensa 
e no debate público como Reforma Trabalhista. 

A reforma trabalhista que promove profundas alterações na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e também altera sensivelmente a legislação sobre tra-
balho temporário (Lei nº 6.019/1974), além da legislação sobre o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº 8.036/1990) e previdência social (Lei 
nº 8.212/1991) especialmente com diminuição de verbas que tenham a incidência 
de contribuição social, foi sancionada em 13 de julho de 2017, publicada no dia 
seguinte como Lei nº 13.467/2017, que entra em vigor 120 dias após a publicação.

Para que se possa, a partir da referida reforma trabalhista, refletir-se sobre 
o Estado de Direito e crise da Democracia representativa, é necessário que seja 
descrito o cenário do tramite até a aprovação da reforma trabalhista.

O estudo inicia narrando e esclarecendo o processo legislativo em pauta, 
tanto a partir dos relatos da imprensa e sua cobertura política, quanto se utili-
zando das investigações desenvolvidas no âmbito do jornalismo investigativo 
brasileiro, bem como de dados disponíveis no site da Câmara dos Deputados, 
assim como no site do Senado. 

A proposta de reforma de iniciativa do Poder Executivo, enviada à Câma-
ra dos Deputados em 23 de dezembro de 2016, às vésperas do feriado de Natal 
e comemorações de final de ano, inicialmente propunha a modificação de 7 
(sete) artigos da CLT e 8 (oito) artigos da  Lei sobre o trabalho temporário nas 
empresas urbanas.

As alterações apresentadas no projeto de lei do Palácio do Planalto eram 
significativas, destacando-se que o ponto central da discussão estava na alteração 
legislativa para dar “força de lei” aos acordos coletivos e convenções coletivas, 
além da ampliação da possibilidade de contratação por trabalho temporário, 
jornada parcial e possibilidade de fracionamento de férias.

1 Mestranda em Direito no Centro Universitário Internacional UNINTER (Brasil), carolinadequadros@gmail.com 
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Das emendas que foram recebidas pela comissão na Câmara dos Deputa-
dos, mais de um terço foram elaboradas por associações empresariais, sendo que 
34% das propostas (292 emendas), através da analise de meta-dados dos arquivos, 
conforme reportagem de jornalismo investigativo publicada pelo The Intercept 
Brasil, embora apresentadas por Deputados, sendo que alguns inclusive nem fa-
ziam parte da comissão, foram integralmente redigidas fora da Câmara, em com-
putadores de representantes da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e da Associação Nacional do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC&Logística). Desse total, 153 das emendas (52,4%) foram incor-
poradas ao projeto de lei na Câmara. 

Uma das alterações acrescentadas é que aos acordos coletivos e conven-
ções coletivas “têm prevalência sobre a lei”, o que traz enorme diferença com 
a redação anterior.  

Após realizar um diagnóstico fático da construção da Lei em destaque, o es-
tudo tenciona a construção técnica e política da Reforma com os conceitos de de-
mocracia desenvolvidos no âmbito da teoria política contemporânea de autores 
como Boaventura de Sousa Santos, António Manuel Hespanha e Pietro Costa. 

Conclui-se, a partir de tais premissas, que por mais que a Reforma respeite 
os procedimentos formais de um processo legislativo, ela é profundamente defi-
citária no campo democrático, por ter excluído propositalmente – e fundamen-
tando-se em conceitos técnicos da economia e do direito – parcela central dos 
envolvidos na lei: os próprios trabalhadores.
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a JuristoCraCia brasileira do  
sÉCulo XXi: probleMas do  

atiVisMo JudiCial CoM  
poder desConstituinte

Caroline Lovison Dori1

Caio Vinicius Roldão Agarie2

Juristocracia3 é, de uma maneira simplificada, o governo do Judiciário. Tal 
sentenção carrega uma miríade de subconceitos, mas aqui nos deteremos em sua 
faceta mais óbvia: a utilização da funcção jurisidicional para solapar e ocupar as 
esferas de ação dos outros poderes. 

Com relação à maneira como se desenvolve em nosso país, a juristocracia é 
fenômeno que tem tomado recentemente corpo na vida política e judiciária bra-
sileira, com a penetração cada vez mais presente do Judiciário na vida política. 

Tal ocorrência se dá através da judicialização da política moderna, através 
justamente da captura e regulamentação das esferas políticas e suas discussões pelo 
Judiciário de maneira paulatina. Essa judicialização tem, por sua vez, raiz no ati-
vismo judicial, tão em voga nas últimas duas décadas e que conta com uma proli-
feração cada vez maior de temas, englobando tanto os direitos constitucionais não 
realizados pelo Executivo, quanto aqueles não definidos pelo Legislativo. 

Tal quadro se instala com facilidade por dois motivos principais: primeiro, 
pela inércia do Poder Legislativo em concretizar sua função precípua como ór-
gão de criação das leis, o que impede a adequação das normas às necessidades de 
uma sociedade dinâmica e em constante mudança e; no caso específico do Poder 
Executivo, pela recente crise de legitimidade causada pelo escancaramento da 
corrupção endêmica, fato que veio a acirrar, de maneira aguda, a deslegitimação 
das instituições ligadas a esses poderes. 

Tem-se, portanto, uma captura da esfera de competência dos poderes Execu-
tivo e Legislativo pelo Judiciário, através de um decisionismo jurídico marcado 
pela reinterpretação, por vezes de ocasião, das normas que regulam as atividades 

1 Bacharela em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP (2015). Mestranda em Ciên-
cia Jurídica na Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP (2017-2019). Brasil. E-mail: caroli-
ne_cld@hotmail.com

2 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (2013). Mestrando em Ciência Jurídica 
na Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP (2016-2018). Brasil. E-mail: caioagarie@gmail.com

3  Ver Hirschl, Ran. Towards juristocracy: The origins and consequences of the new constitutionalism. Cam-
bridge: Harvard University Press, 2007.
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dos outros poderes, desrespeitando, portanto, a separação de poderes regulada 
pela Constituição da República Federativa do Brasil de 19884. 

Desta forma, o Judiciário acaba se configurando como um verdadeiro “poder 
desconstituinte”, à medida que, contrariando os mandamentos constitucionais, 
cria interpretações muitas vezes contrárias ao texto expresso da lei, ou que venham 
a efetivamente criar nova regra. Aproveita-se, para isso, de um apoio popular de 
ocasião, bem como do já citado esvaziamento das esferas da vida política para se 
arvorar de capacidades e prerrogativas que não lhe são ofertadas pela Constituição.

O presente trabalho busca, portanto, o desenvolvimento das perspectivas 
de como o poder Judiciário, através de seu ativismo judicial, acaba por se ocupar 
cada vez mais de temas urgentes da vida cotidiana, até ultrapassar o limite de 
suas competências constitucionais e, por conseguinte, romper com sua obriga-
ção de guardar a Constituição e garantir o estrito cumprimento desta e das leis 
infraconstitucionais. 

Para que se possa realizar esta empreitada, optou-se pela utilização do méto-
do dialético para confrontar o projeto constitucional com sua aplicação no pla-
no prático, permitindo uma compreensão mais profunda do tema. De maneira 
auxiliar, recorre-se ao método historiográfico para conseguir avaliar de maneira 
eficaz os reflexos jurídico-sociais por esse descompasso entre o direito legislado 
e o direito praticado. Vale-se, por fim, da revisão bibliográfica do tema para de-
senvolver de maneira mais pormenorizada os conceitos necessários para o pleno 
desenvolvimento desta pesquisa.

Palavras-chave: Juristocracia; Judiciário; Ativismo Judicial.
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LITÍGIOS ESTRUTURAIS E  
PROCESSO COLETIVO-ESTRUTURAL:  
A COOPERAÇÃO COMO O CAMINHO  

PARA A DEFESA DOS DIREITOS 
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

Claudia Beatriz Matos Machado1 
Heloisa Fernandes Camara2

Este trabalho tem por objetivo analisar o litígio estrutural como mecanismo 
capaz de resguardo dos direitos econômicos, sociais e culturais (DESC). Estes direi-
tos são previstos na Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos 
(tanto em âmbito global quando regional) e têm como características a demanda 
de recursos financeiros para sua efetivação e a titularidade de um grupo, cujos 
titulares podem ou não ser identificáveis. Em vista disso, tradicionalmente há di-
ficuldades na efetivação judicial, uma vez que os instrumentos processuais foram 
desenhados para casos individuais. Além de comumente se alegar a ilegitimidade 
do Poder Judiciário para se posicionar sobre questões orçamentárias e de distri-
buição de recursos. Neste sentido, o chamado litígio estrutural pode fornecer um 
mecanismo mais eficiente para a garantia desses direitos. Por isso, a importância 
de estudá-lo a fim de compreender as suas características e pensar nos contornos 
que o processo judicial adequado deve conter. Para tanto, partiu-se da indagação do 
que enseja a sua existência: os casos estruturais. Estes são, de acordo com Marcella 
Pereira Ferraro, problemas policêntricos, ou seja, violações estruturais de direitos 
caracterizadas por uma causalidade complexa, pela prospectividade, imbricação de 
interesses, factibilidade e necessidade de participação e cooperação para o seu trata-
mento. Policêntricos, porque, nas palavras de William A. Fletcher, “são problemas 
complexos com uma série de ‘centros’ de problemas subsidiários, cada um dos 
quais está relacionado aos outros, de modo que a solução para cada um depende da 
solução para todos os demais.” Dessa forma, não se originam de uma única causa, 
mas por fatores complexos, interligados entre si, de modo que a alteração em um 
deles repercute efeitos, nem sempre previsíveis, em todos os demais. E as situações 
que envolvem os DESC’s – demandas ligadas ao meio ambiente, à saúde e à edu-
cação, bem como ao sistema carcerário –, por sua vez, amoldam-se nestas caracte-
rísticas, configurando-se como estruturais. Isto porque resultam de um conjunto 

1 Aluna da Graduação em Direito do Centro Universitário Curitiba e monitora de Direito Constitucional.
2 Doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Professora de Direito Constitucional do 

Centro Universitário Curitiba e de Teoria do Estado e Ciência Política na Universidade Federal do Paraná.
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de práticas e dinâmicas institucionais, prospectivas e sistêmicas que para cessarem 
dependem não só de uma decisão do Judiciário, mas também de uma articulação, 
de uma ação coordenada, integrada com outros organismos, tanto do próprio Es-
tado – Executivo e Legislativo – quanto da Sociedade Civil. Em vista disso, quando 
se pensa nesse tipo de violação estrutural de direitos, o foco da preocupação não 
são as condutas específicas que inobservam direitos, mas o próprio contexto em 
que acontecem. Não há relevância em se verificar as intenções e culpa para a con-
figuração dessa situação, porque o objetivo não é procurar os culpados, com um 
viés sancionatório-punitivo, mas sim encontrar soluções eficazes na realidade. Por 
conseguinte, a necessidade de se pensar uma nova forma processual que se adéqüe 
a estas características, diferente do tradicional modelo bipolar. Pois este, apesar 
de, em alguns casos, alcançar um resultado efetivo em episódios individuais, não 
considera as implicações da decisão na coletividade. Logo, pode causar distorções, 
gerando conseqüências indesejáveis, às vezes mais sérias do que o problema que se 
pretende solucionar. Este novo modelo é o Processo Coletivo-Estrutural, estudado 
por Jordão Violin e Marcella P. Ferraro, que reconhece a maleabilidade da de-
manda, a multipolaridade processual e a prospectividade das situações sob análise. 
Nesta perspectiva, há uma reconfiguração do modus operandi do magitrado e das 
partes, pois aquele se porta como mediador entre as partes (sujeitos violadores e 
a coletividade cujos direitos foram violados) a fim de proporcionar a negociação 
entre eles, propiciando, nas palavras da autora, uma “colaboração produtiva”, fle-
xibilidade, transparência e revisão contínua. Assim, o processo é marcado pela 
cooperação entre todos aqueles que o compõem, a qual afasta a impugnação, perpe-
trada através do discurso do ativismo judicial, da legitimidade do Judiciário para a 
efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais.
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JurisprudÊnCia de interesses  
e a separação de poderes:  

stF hC 126.292 sp-2016

Eduardo do Nascimento1

Embora o ideal filosófico nascido com a teoria da presunção de inocência 
tenha germinado no seio do direito romano, a ideologia passou a ser difundi-
da como um direito fundamental do acusado a partir da Revolução Francesa, 
tendo como plano de fundo os ideais iluministas e o movimento constitucio-
nalista moderno2. O grande marco teórico dessa construção jurídica se deu 
com a obra do Marquês de Beccaria, Césare Bonesana, Dos delitos e das penas, 
no século XVIII3.

A Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos e das garantias fun-
damentais, adotou o princípio da presunção de inocência4 dispondo, no inciso 
LVII, do artigo 5º, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”5.

Segundo Alexandra Vilela, a presunção de inocência é um princípio que se 
manifesta como um dever de tratamento a ser dispensado ao acusado no proces-
so penal. Não obstante, deverá o acusado ser tratado como inocente até que a sua 
culpabilidade seja declarada por uma condenação definitiva, de forma que todo 
o ônus da prova seja carregado pela acusação. Além disso, nos casos de dúvida 
quanto à sua culpabilidade, o acusado deverá ser absolvido. As prisões cautelares 
deverão ser excepcionais, seguindo a regra da ultima ratio6.

1 Graduando de Bacharelado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Brasil. Email: 
edunascimento14@gmail.com

2 CASARA, Rubens R.R.; MELCHIOR, Antonio Pedro.Teoria do processo penal brasileiro. Dogmática e 
crítica: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013,p. 509.

3 VILELA, Alexandra. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual penal. 
Coimbra: Coimbra Editora, LTDA, 2000, p. 30.

4 A discussão travada pela doutrina sobre a adoção doprincípio da não–culpabilidade em detrimento da pre-
sunção de inocência não se faz pertinente. A previsão contida no artigo 8, item 2 da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto 678 de 1992 e o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 466.343-1 São Paulo, de relatoria do Min. César 
Peluso, sobre o caráter supra-legal do Pacto de San Rosé da Costa Rica torna a referida discussão, por ora, 
desnecessária.

5 BRASIL, 1988. Constituição Federal de 1988.
6 VILELA, Alexandra. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual penal. 

Coimbra: Coimbra Editora, LTDA, 2000, p. 58 e 59.
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Para Robert Alexy, a distinção entre regras e princípios se dá no âmbito 
qualitativo, uma vez que ambos os conceitos são espécies do gênero norma. 
Princípios são mandamentos de otimização das possibilidades fáticas e jurídicas 
existentes para a aplicação da norma. Os princípios devem ser interpretados den-
tro da maior medida de suas possibilidades, e o âmbito das possibilidades será 
determinado pelo estabelecimento de regras7.

As regras, para Alexy, são como molduras construídas para determinados 
casos concretos e serão aplicadas dentro dos limites previstos de maneira im-
positiva, de forma que a sua aplicação não se manifeste aquém e nem além do 
previsto. As regras têm pressupostos no âmbito daquilo que é ontológica e deon-
tologicamente possível8. Para a solução do conflito entre regras, Alexy propõe 
que uma delas deverá ser considerada inválida, salvo se houver a previsão de uma 
cláusula de exceção. A solução do conflito entre regras pode ser enfrentada com 
os critérios de solução de antinomias: cronologia, especialidade e hierarquia9.

Inobstante, se o conflito acontece no âmbito principiológico não há o que se 
falar em invalidade de um princípio em detrimento de outro ou criação de uma 
cláusula de exceção. A discussão versará sobre a prevalência de um princípio sobre 
o outro, através da teoria da proporcionalidade. Segundo Alexy, um princípio terá 
maior peso do que outro, e nesse caso, o mais importante terá precedência.

Em 2009, com o HC 84.078 MG o Supremo Tribunal Federal havia sedimen-
tado o entendimento de que a presunção de inocência se mostrava incompatível 
com a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenató-
ria, pendente de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, em 2016 o Plenário 
do STF conferiu, no HC 126.292 SP, entendimento contrário ao posicionamento 
adotado até então, causando grande insegurança jurídica ao conferir nova interpre-
tação ao texto constitucional. O novo entendimento previu a possibilidade da exe-
cução da pena a partir da sentença condenatória prolatada pelo juízo de segundo 
grau, mesmo que pendente a possibilidade de recurso extraordinário ou especial.

Nesse sentido, o objetivo da problemática é analisar a mudança de enten-
dimento do STF, contida no HC 126.292 SP, em detrimento da garantia de pre-
sunção de inocência e tendo por base estrutural a teoria da proporcionalidade de 
Robert Alexy. O método utilizado será o dialético. A técnica de pesquisa será a 
documental indireta.
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DEMOCRATIZAÇÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL: UMA MAIOR 
PARTICIPAÇÃO DOS PODERES DA 
REPÚBLICA NA DESIGNAÇÃO DOS 

INTEGRANTES DA CORTE

Eduardo Silva Luz1

O Trabalho que embasa esse Resumo expandido tem como missão princi-
pal analisar o atual processo de designação dos integrantes do Supremo Tribunal 
Federal, investigando se a Constituição Federal estabelece critérios expressos a 
serem obedecidos pelo Chefe do Executivo no momento de indicação do futuro 
Ministro, ou se poderíamos considerar este processo como discricionário e a 
partir disso questionar quais seriam os limites para essa margem de discriciona-
riedade sem transformar o procedimento de designação, em uma escolha pessoal? 

Montesquieu em sua obra o Espírito das Leis, nos apresenta que para 
impedir o homem que detém o poder de usa-lo abusivamente, mostra-se neces-
sário criar limites ao seu exercício, disso decorre a máxima do poder contendo 
o poder. Contudo no específico caso em que os membros do Supremo Tribu-
nal Federal, são designados ou indicados exclusivamente em um processo de 
política de bastidores promovido pelo Chefe do Executivo, em que o Poder 
Legislativo apenas a ratifica a decisão do primeiro, e o Judiciário termina por 
ficar excluído do processo, temos aqui claro problema de harmonia dos pode-
res e mesmo de contingenciamento do poder pelo poder, como prescrevia o 
referido autor acima em sua obra.

É pacífico o entendimento que o processo de designação dos membros das 
Cortes Constitucionais como no caso STF, precisa ser diferenciado do modo 
de seleção dos magistrados que atuam na justiça ordinária de instâncias infe-
riores, pelo seguinte motivo primordial que o diferencia do resto do judiciário, 
inicialmente se trata de um órgão com natureza dúplice sendo jurídico-política, 
sendo responsável pela precípua defesa da constituição, principalmente quanto a 
questões relativas aos direitos fundamentais, e ao controle abstrato das normas, 
sendo assim responsável por decisões de questões de Estado, com reflexo para 
toda sociedade, sendo assim o concurso público como meio direto para seleção 
dos integrantes da corte não se mostra muito adequado. (PEIXOTO, 2012, p.56)

1 Mestrando em Direito pela Universidade Católica de Brasília, Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, Bacharel em Direito pela Associação de Ensino Superior do 
Piauí- AESPI. E-mail: eduardoluz.silva@hotmail.com 
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O Atual modelo de indicação e composição dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal teve como inspiração o processo de seleção dos magistrados da 
Suprema Corte Americana, e permanece o mesmo procedimento desde a Cons-
tituição de 1891, em razão disso acaba por suscitar críticas em razão da conser-
vação desse modelo até hoje, Renato Vaquelli Fazanaro em seu artigo O modelo 
brasileiro de composição do Supremo Tribunal Federal, afirma que o atual siste-
ma é arcaico e potencial gerador de crises jurídico-políticas. 

O Modelo de indicação dos ministros se trata de uma questão bastante 
problemática, primeiro porque excluí o próprio poder judiciário do processo, 
segundo porque o legislativo termina a limitar sua atuação apenas a ratificar a 
escolha do Executivo, e terceiro porque não se tem um debate aberto com os 
próprios integrantes da sociedade civil, sendo assim um sistema que não condiz 
com as perspectivas democráticas previstas no próprio texto constitucional. 

No artigo não se buscará respostas fixas, ou soluções determinadas para re-
solver esse problema, mas sim procurar caminhos e entender as soluções que estão 
sendo levantadas para tratar dessa questão, dessa forma será analisado os Projetos de 
Emendas Constitucionais existentes no Congresso, que visam alterar o atual modelo 
de indicação e composição do STF, mais especificamente as PECs 275, 378 e 449, 
analisando se as proposições que contém nelas seriam suficientes para resolver o pro-
blema, e mesmo em que pontos sensíveis da problemática são realmente enfrentados.   

Palavras-Chaves: Supremo Tribunal Federal, Ministros, Designação e Poderes.
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a Contribuição ao Funrural e o 
neCessário diálogo instituCional 

Gresiéli Taíse Ficanha1

Viviane Lemes da Rosa2

A separação dos poderes, desde sua origem, teve por finalidade evitar o abu-
so de poder e assegurar a eficiência do Estado, a partir da atribuição de funções 
a cada um dos ramos do poder. Essa divisão não impede que as funções acabem 
por se sobrepor, notadamente quando a interpretação dada pelo Judiciário, ape-
sar de vinculante para o Executivo (art. 102, §2º, da CF), não impede a atuação 
do Legislativo. 

Não é incomum que a atividade judicial suscite debates e reações do Con-
gresso. O embate não é necessariamente ruim, pois pode ser interpretado sob a 
perspectiva dos debates e diálogos institucionais. Contudo, há um aspecto de 
instabilidade normativa que traz consequências consideráveis nos campos eco-
nômico e social. 

Nesse contexto, recente discussão tem suscitado manifestações divergentes 
nos três poderes: a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8212/91, que prevê a 
contribuição ao Funrural. Como o Supremo Tribunal Federal declarou inconsti-
tucional - no Recurso Extraordinário 596.177, sob o regime de repercussão geral 
- a redação dada ao dispositivo pela Lei 8540/92, o Legislativo publicou a Lei 
10256/01, alterando a redação do dispositivo. 

Desde então, inúmeras demandas têm sido propostas para questionar a 
constitucionalidade da contribuição instituída pela nova lei, inclusive para o 
produtor rural que constitui pessoa jurídica, o qual estaria englobado pelo art. 
22-A da Lei nº 8212/91. 

Diante da multiplicidade de demandas e da repercussão econômica da ques-
tão, três recursos extraordinários foram afetados pelo STF para julgamento como 
repetitivos: (i) o RE 718.874 trata da contribuição em face do empregador rural 
pessoa física; (ii) o RE 761.263 trata da contribuição do produtor rural pessoa fí-
sica; e (iii) o RE 611.601 trata da contribuição do produtor rural pessoa jurídica. 

1 Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Endereço eletrônico: 
gresieli@gmail.com.

2 Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Endereço eletrônico: 
viviane.ldr@gmail.com
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Ao julgar o RE 718.874, em 30/03/17, o STF declarou a constitucionalidade 
da contribuição ao Funrural pelo empregador rural pessoa física, instituída pela 
Lei 10256/01 e incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção. 
Apesar da tese lançada no site da Corte, a ratio decidendi do precedente é desco-
nhecida, pois o acórdão ainda não foi publicado.

O julgamento gerou revoltas e medo no âmbito do agronegócio. Embora 
a contribuição deva ser descontada do produtor, recolhida pelo comprador e 
repassada ao fisco, muitos compradores deixaram de descontar os valores do 
produtor ou não os repassaram ao fisco. Alguns produtores obtiveram liminares 
para justificar o não recolhimento e outros não. Fato é que a decisão do STF 
gerou um passivo fiscal considerável para os produtores rurais e/ou seus clientes.

Diante disso, em 31/07/17, o Poder Executivo publicou a Medida Provisó-
ria 793/2017, instituindo o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) 
– pelo qual os produtores rurais poderiam confessar o passivo, obter descontos 
e parcelá-lo – e alterando a redação do art. 25 da Lei nº 8212/91 para diminuir a 
alíquota da contribuição de 2,1% para 1,3%. 

Embora tanto o Judiciário quanto o Executivo reconheçam a constitucio-
nalidade da contribuição, o Senado Federal emitiu a Resolução 15/2017, na qual 
exerceu a competência descrita no art. 52, X, da CF para suspender a execução 
do art. 12, VII, da Lei 8212/91 e do art. 1º da Lei 8540/92, que deu redação aos 
arts. 12, V, 25, I, II, 30, IV, da Lei 8212/91, todos com a redação atualizada até a 
Lei 9.528/97, em razão da decisão do STF no RE 363852, sem efeito vinculante 
e com eficácia inter partes. 

Ocorre que a Resolução é confusa e gera dúvidas quanto ao seu objeto e 
consequências: engloba ou não a redação do art. 25 da Lei 8212/91 dada pela 
Lei 10256/01? Se sim, fere frontalmente o entendimento mais atual do Judiciá-
rio, pois colide com o RE 718.874, que é um legítimo precedente (art. 927, III, 
CPC). Então, gera considerável insegurança jurídica, já que os jurisdicionados 
não sabem se realmente terão que recolher a contribuição, diante dos posiciona-
mentos discrepantes entre Judiciário e Legislativo. Além disso, a Resolução não 
aborda o precedente vinculante atual do STF, violando a separação de poderes 
e o próprio sistema de precedentes brasileiro ao tentar burlar o precedente para 
atender aos lobbies do agronegócio. Entretanto, acredita-se que a Resolução não 
poderia englobar o período posterior à Lei 10256/01, pois esta legislação não foi 
mencionada na Resolução e não foi objeto do RE 363852.

É bastante claro que o Legislativo se utilizou de Resolução por ser desne-
cessária a sanção presidencial, de forma a fazer prevalecer o posicionamento dos 
congressistas em detrimento das decisões e dos atos do Judiciário e do Executi-
vo. Ocorre que, apesar de a existência de divergência ser algo natural em uma 
democracia, isso não deve acarretar um jogo de forças entre os Poderes estatais, 
os quais devem articular suas ações de modo a observar o necessário diálogo 
institucional e a segurança jurídica. 
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a JudiCialização da polÍtiCa e o 
direito FundaMental À saÚde: 

parÂMetros para a  
atuação JurisdiCional

Kamila Maria Strapasson1

O Brasil, nas últimas décadas, tem passado por uma experiência de Judicia-
lização da Política, de transferência para o Poder Judiciário de decisões de grande 
importância para a sociedade, que antes cabiam ao Poder Legislativo ou Execu-
tivo. Assim, os tribunais passaram a dar significado aos direitos fundamentais, 
sendo utilizados como arena política, em que as minorias têm a possibilidade de 
ter seus direitos protegidos. Destaca-se nesse cenário, a atuação do Poder Judiciá-
rio na efetivação do direito fundamental social à saúde. A Constituição de 1988 
trouxe ao direito fundamental à saúde um caráter normativo e sua aplicabilidade 
imediata, havendo a responsabilização do Estado pelo atendimento das necessi-
dades de saúde. Contudo, na prática, há um grande abismo entre as previsões 
constitucionais e a realidade social. Nesse aspecto, a Judicialização da Política tem 
significado um avanço na efetivação da Constituição, impedindo que essa exerça 
uma função meramente simbólica.  Algumas críticas são feitas à judicialização 
da saúde. Afirma-se, por exemplo, que a atuação judiciária na concretização do 
direito à saúde desorganiza a administração pública e pode gerar consequências 
contrárias aos próprios valores que objetiva proteger, o que demonstra a neces-
sidade de se aprofundar o diálogo institucional. Critica-se ainda o fato de que 
quem tem o efetivo acesso à justiça é predominantemente a classe alta e média, 
de forma que as decisões que beneficiam tais cidadãos reduziriam a capacidade 
de prover os mesmos serviços para os cidadãos mais carentes, devido à escassez 
de recursos, o que salienta que é preciso aumentar o acesso à justiça as pessoas 
mais carentes, com o fortalecimento da Defensoria Pública. Além disso, opõem-
-se a realização de tal tutela a teoria da reserva do possível. Nesse aspecto, o ônus 
da prova da insuficiência de recursos deve ser atribuído à administração, não 
podendo o argumento da reserva do possível ser usado de forma genérica. Dessa 
forma, vê-se que esses casos envolvendo o direito à saúde apresentam grande 
complexidade. Isso porque, a escassez de recursos, torna inviável o fornecimento 
de toda e qualquer prestação, cabendo ao magistrado decidir entre a vinculação 

1 Grau Acadêmico: Acadêmica do 5º ano do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Vínculo 
Institucional: UFPR. País: Brasil. Endereço Eletrônico: kamilastrapasson@gmail.com
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de parcela do orçamento público para a garantia da saúde de uns ou a vinculação 
destes mesmos recursos para garantia de outros direitos da mesma natureza da 
coletividade. Ademais, essas decisões envolvem o lado emocional do magistra-
do, pois, muitas vezes, a negativa da prestação de saúde pelo Poder Judiciário 
significa a quebra da última esperança do cidadão em obter tratamento. Assim, 
a intervenção do Poder Judiciário visa efetivar o direito fundamental à saúde, 
contudo, apresenta problemas devido à falta de parâmetros a serem seguidos, 
ocasionando a alocação indevida de recursos, a imprevisibilidade e a desigualda-
de na prestação jurisdicional.  Portanto, é necessária a elaboração de parâmetros 
que embasem a atuação judicial em relação ao fornecimento de tratamentos e 
medicamentos. Neste aspecto, levando em conta o posicionamento do STF e 
da doutrina destacam-se algumas orientações para análise dos casos envolvendo 
o direito à saúde: (i) no caso de existir política pública envolvendo a prestação 
requerida, caberá ao judiciário determinar seu cumprimento; (ii) no caso de o 
SUS fornecer tratamento alternativo, deve-se, como regra geral, ser privilegiado o 
tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção requerida na demanda; 
(iii) quanto aos tratamentos experimentais o Estado não pode ser condenado a 
fornecê-los; já quanto aos novos tratamentos, ainda não incorporados pelo SUS, 
dependendo do caso poderá ser concedida a tutela judicial; (iv)  os produtos que 
não tenham sido devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária,  não podem, em regra, ser fornecidos à população; (v)  a legitimidade 
da atuação judiciária está restrita aos hipossuficientes, havendo a necessidade de 
se priorizar a solução mais econômica dentre as eficazes; (vi) em regra é vedado 
o deferimento judicial de medida individual que não possa ser estendida a todos 
que se encontrem na mesma condição;  (vii) deve-se dar prioridade para solução 
mais econômica dentre as eficazes, como, por exemplo, a opção pelo medicamen-
to genérico; (viii) há a necessidade de priorização das demandas de cunho cole-
tivo. Portanto, sem pretender esgotar a matéria, os parâmetros descritos buscam 
trazer maior racionalidade para as decisões judiciais e auxiliar nos casos difíceis, 
em que a efetivação do direito à saúde pode impactar na efetivação desse direito 
da população como um todo, tendo em vista a escassez de recursos. 
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SÍNDROME DE WEIMAR:  
A REPÚBLICA SEM REPUBLICANOS

Leandro Ramos-Gonçalves1

Ao longo do século XIX a Modernidade se consolida como espírito do 
ocidente, difundindo sua ideologia por todos os âmbitos da ordem social. Na 
esfera política europeia, fortalecidas pelas ideias liberais geradas no Século das 
Luzes, as elites empenharam-se em forçar processos de separação de poderes e im-
posição de constituições, no intuito de minar a força política monárquica, e, por 
conseguinte, aumentar a sua própria. Nos dois séculos seguintes, em países sem 
tradição monarquista, inebriados pelo triunfo da república nos Estados Unidos, 
as elites dedicaram-se a todo tipo de manobras na esperança de imitar tal sucesso. 
Era o efeito da crença na instauração da república constitucional como a raiz da 
democracia social, conjuradora de igualdade e liberdade. A república tornar-se-ia 
o símbolo político de Modernidade, a única fonte do governo livre e da estabi-
lidade institucional – em contrapartida a associação que se desenvolveu entre a 
ideia de monarquia e o despotismo do Ancien Régime. 

A ideia de república democrática se espalhou como uma epidemia pelo mun-
do, todavia, não fez triunfar o projeto de liberdade e igualdade imaginado. Na 
prática, inúmeros Estados sofreram com reversões autoritárias, vítimas de golpes 
civis e militares ou manobras palacianas. Não obstante, conviveram ao longo de sua 
história com uma persistente instabilidade política, sem nunca exorcizar o fantasma 
do despotismo. Nações na América-Latina, África, Ásia e Europa, não conseguiram 
alcançar a solidez constitucional e equiparar-se aos Estados Unidos e Reino Unido, 
como exemplos de Estados com “boas leis e boas armas”, como defendia Maquia-
vel. Eventualmente, aventuraram-se em ditaturas, concentraram poderes, romperam 
constituições e esfacelaram o tecido social, resultando na corrupção institucional. 
Nem a expertise da longa tradição constitucionalista foi suficiente para dar a estes 
Estados remédios institucionais que impedissem o assalto da república. 

Por outro lado, se as instituições não ofereceram barreira contra a usur-
pação nestes Estados, tampouco o povo o fez. O surgimento dos despotismos, 
enquanto perversão das repúblicas democráticas, sempre esteve acompanhado de 

1 Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP); Bolsista CAPES; Coordenador 
Pedagógico e Professor de Sociologia da Secretaria do Estado da Educação (SEE-SP); São Paulo, Brasil; 
e-mail: lr.goncalves@hotmail.com 
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algum apoio ou desejo do próprio povo. Isto evidencia que a promessa de uma 
vida efetivamente livre não se realizou como esperado. A experiência das coisas 
políticas demonstra que a confecção de um modelo constitucional republicano, 
com separação de poderes e instituições democráticas, na prática, não se mostrou 
a causa da efetivação de uma vida republicana. Há, portanto, um evidente des-
compasso entre o arranjo institucional e o modo de vida do povo. Em tese, os 
Estados são imaginados pelo direito constitucional como repúblicas, todavia, de 
fato, o indivíduo não tem o Virtude Política, isto é, a república democrática, de 
liberdade e igualdade, não existe como modo de vida – pedra-chave para a estabi-
lidade deste tipo de regime, conforme identificou Tocqueville.

Autores que embasam seus estudos em teorias que fundamentam as cons-
truções constitucionais destes Estados negam esta ideia, e insistem que o proble-
ma reside em falha da própria ordem institucional. A proposta que aqui se segue 
contraria esta via majoritária, propondo análise de ponto de vista estranho a 
Modernidade, que tem em Maquiavel seu ápice: a forma é decorrente do modo 
como estão dispostos os homens no domínio, e não uma escolha racional deli-
berada. A estes Estados, em que o povo não está acostumado a liberdade, mas o 
ordenamento não é de sujeição a um príncipe, Maquiavel chama principado ci-
vil; isto é, um domínio em que o povo não tem o costume da vida em liberdade, 
mas a senhoria do Estado é dada na correlação de forças entre a vontade do povo 
e da elite política. É um domínio em que o sucesso político está sujeito a Virtude 
daquele que governa, bem como a evolução do Estado é depende se esta Virtude 
cria condições para acostumar o povo a ser livre.

Como esta ideia é negligenciada, em nome de fazer povo livre a toque de 
pena, os homens expõem os principados civis à uma patologia grave, típica da 
Modernidade, que chamo aqui Síndrome de Weimar. A história da República 
Alemã de Weimar se monstra o exemplo mais drástico do problema: avançadís-
sima em matéria de direitos políticos, civis e políticos, contemplando aquilo que 
havia de mais atual nas discussões políticas, a constituição de Weimar não foi 
suficiente para proteger a sociedade do despotismo que lhe acometera, sem um 
povo acostumado ao exercício da Virtude Política. Em Weimar, como em tantos 
outros lugares, a obsessão moderna deu gênese a uma república sem republica-
nos, cuja democracia social nunca passou de fábula. O problema está dado: via 
de regra, os principados civis tomados pela Síndrome de Weimar estão muito 
mais sujeitos a própria sorte, afinal, se a Virtude daquele que detém o poder 
não impulsiona meios que desenvolva a Virtude Política no povo, na bonança 
a Constituição é totalmente dispensável e reina a conveniência individual sobre 
a necessidade, já na adversidade não passa de um receptáculo inócuo contra os 
despotismos pois não encontra salvaguarda no costume do povo.

Palavras-chave: Síndrome de Weimar; República; Principado Civil, Cons-
titucionalismo.
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o atiVisMo JudiCial CoMo  
eXCesso À norMa e inFerÊnCia 

de poderes no aFastaMento de 
parlaMentares pelo stF

Leonan Novaes Pereira1

A recente notícia, no último mês de setembro evidencia mais um caso 
que desperta questionamentos muito recorrentes e controvertidos na crítica 
do direito. O senador Aécio Neves (PSDB) fora afastado de suas atividades 
parlamentares por decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como, cautelar-
mente restrito ao recolhimento domiciliar noturno previsto pelo art. 319, V, 
do Código de Processo Penal.

Escolhendo como fundamento teórico o célebre positivista Hans Kelsen2, 
acerca da decisão judicial, podemos realizar um processo dedutivo para definir o 
ativismo judicial em vista de seus objetivos de segurança jurídica.

No pensamento Kelseniano, a decisão judicial nada mais é do que a apli-
cação de uma norma válida, positivada, prevista por uma norma anterior, que a 
fundamenta, a um caso concreto. Trata-se de uma operação mental interpretativa 
do direito posto ao caso concreto de forma a haver um limite à discricionarieda-
de do magistrado. Kelsen ilustra sua teoria com a imagem de uma moldura. Em 
seu pensamento, toda norma tem determinado grau de indeterminação, mas que 
seus limites se impõem sobre quem irá aplica-la. Esta norma – hodiernamente po-
demos entender também o princípio, a partir de sua força normativa – constitui 
o ambiente de transição em que transitará o decisum.

Neste prisma, o princípio clássico da tripartição de poderes, para além de se 
falar em checks and balances, coaduna-se ao idealizar, justamente, o controle, ou 
ainda, a limitação, do poder.

Nos casos de afastamento de parlamentar, a medida não está prevista pelo 
rol taxativo do art. 319, CPP. Trata-se de um caso evidente em que o magistrado 
impõe uma medida que excede o texto legal.

Parte da atual crítica do direito entende que a oposição a uma atuação mais 
ativista do judiciário descende de uma visão clássica do direito, e que não respon-
de às demandas sociais de nosso tempo na lide de garantir a efetivação dos ideais 

1 Graduando em Direito pela Universidade Positivo. Curitiba-PR, Brasil. Endereço eletrônico: leonanno-
vaes@gmail.com 

2 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7ª edição. Martins Fontes. São Paulo. 2006
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constitucionais. O professor José Rodrigo Rodriguez3, por exemplo, defende 
através de estudos empíricos que textos normativos mais fechados criam a ilusão 
de uma falsa segurança jurídica. Em contrapartida, a visão clássica de separação 
de poderes deve ser superada com uma atuação mais ativa do judiciário a partir 
de textos normativos mais amplos e maior dever de fundamentação das decisões.

Eis que o fato de juízes a todo momento aplicarem sanções ou constrições 
de várias ordens que não estão previstas em lei, ou que muitas vezes excetuam o 
entendimento expresso de uma norma, constitui em um auto “empoderamento” 
que infere nas competências dos outros poderes do Estado. Destarte, ainda que 
uma decisão que incorre em certa penalidade, antes mesmo de haver sentença penal 
condenatória, possa momentaneamente agradar parcela significativa da população, 
gera um arriscado precedente e uma situação de enorme insegurança jurídica.  Não 
obstante, do ponto de vista político as consequências são desmedidas uma vez que, 
neste caso, estamos tratando de função pública decorrente de sufrágio popular.

Para entender a dinâmica que ocorre entre os poderes, neste caso, temos a 
notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico: “Em parecer encaminhado ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), o Senado defendeu que a suspensão do exercício do 
mandato de deputados e senadores seja submetida ao Congresso em até 24 horas. 
“É mais razoável concluir-se que o afastamento das funções parlamentares deve 
ser excepcional e ter por base uma das hipóteses constitucionais. Por consequente, 
isso quer dizer que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão devem 
ser submetidas a decisão da Casa Legislativa respectiva quando elas representarem 
afastamento das funções parlamentares”, diz trecho do parecer do Senado.”4 

Por fim, pode-se entender, com base na teoria do Direito, em vista da segu-
rança jurídica, da separação dos poderes e dos limites da decisão judicial, que as 
decisões que afastam parlamentares em exercício, legitimamente escolhidos pelo 
voto popular, constituem um excesso à previsão normativa e inferem na triparti-
ção de poderes. Gerando instabilidade política e insegurança jurídica.

3 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes: para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2013.

4 Disponível em: < http://www.valor.com.br/politica/4596767/afastamento-de-parlamentar-deve-passar-pelo-
-congresso-defende-senado> 
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o proJeto de lei estadual 527/2016  
e a aMeaça À esCarpa deVoniana

Lucas Henrique Silva da Costa1

Anna Paula Drehmer2

Com a finalidade de proteger a divisa entre o Primeiro e o Segundo Planal-
to paranaense, a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana é estruturada 
por um incrível patrimônio ecológico. Sua extensão é considerada uma Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável, sendo essencial para a manutenção da vida e 
garantindo o bem-estar das presentes e futuras gerações. Porém, indo em direção 
oposta o Projeto de Lei nº 527 de 2016 da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná (ALEP) tem por objetivo reformular as limitações da Área de Proteção 
Ambiental da Escarpa Devoniana.

Considerando a extrema relevância biológica dos Campos Sulinos e da 
Mata com Araucária da Escarpa Devoniana, justifica-se esta obra ao atender a 
vigente discussão sobre o polêmico Projeto de Lei. Almeja-se, portanto, revelar 
como a proposta legislativa rompe com o atual ordenamento constitucional, 
bem como demonstrar violações aos princípios ambientais, e, por fim, divulgar 
uma opinião sobre a aludida proposta legislativa.

Na análise detida do Projeto de Lei nº 527/2016 da ALEP, observa-se que 
sua pretensão é diminuir os limites da APA da Escarpa Devoniana de 392 mil 
hectares para 126 mil hectares, ou seja, uma redução de 68% (sessenta e oito 
por cento). O encolhimento da área traria graves impactos à “zona de amorte-
cimento” que representa, pois ela protege locais detentores de um grande pa-
trimônio espeleológico, paleontológico, arqueológico, hidrológico, geológico e 
geomorfológico. 3

O artigo 255 da Constituição Federal prevê:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

1 Graduando em Direito pela Faculdades FatiFajar. Brasil. E-mail: dasilvadacosta11@gmail.com
2 Professora de Direito na Faculdades FatiFajar. Brasil. E-mail: annadrehmer24@hotmail.com
3 Ministério Público do Estado do Paraná. Manifestação sobre PL 527/2016. Curitiba, 2016. p. 9-12 Dispo-

nível em < http://www.sindiseab.org.br/uploads/download/CAOPMAHU_APA_EscarpaDevoniana_ALEP.
pdf> Acesso em 28.08.2017
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Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações. (grifo nosso)

Portanto, percebe-se que o legislador constitucional elenca o direito ao meio 
ambiente como direito fundamental, importando ao Poder Público o dever de 
tutelar nosso ecossistema. Corroborando à discussão, ressaltam-se o artigo 23, 
inciso VII em conjunto com o artigo 24, inciso VI de nossa Lei Maior 4:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorren-
temente sobre:
VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Destarte, os recuos propostos pelo referido Projeto de Lei são inadmissíveis 
e caso resultem em aprovação, hão de constituir afronta crucial aos mandamen-
tos legais e constitucionais retro citados 5. Além disso, ao reduzir a área de pro-
teção ambiental ele resta por violar dois princípios, o da vedação do retrocesso 
ambiental e o do progresso ecológico.

O princípio da vedação de retrocesso nas legislações ambientais apregoa 
que uma vez estabelecida a garantia de proteção ambiental, ela só será violada 
em situações de exceção ou quando as circunstâncias que geraram a tutela sejam 
substancialmente alteradas. Todavia, após cessar tais condições, a égide legal há 
de restabelecê-la. Portanto, o princípio defende as leis ambientais de vontades 
políticas e econômicas e, ainda, a Constituição Federal o elenca de forma implí-
cita, havendo também respaldo jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça 6.

De forma inovadora, o princípio do progresso ecológico afirma o dever 
estatal de refinar o ordenamento com legislações e ferramentas mais benéficas à 
tutela ambiental. Por isso, o legislador deve utilizar meios que assegurem nosso 
patrimônio ambiental às futuras gerações, impondo o modo mais eficiente de 
aperfeiçoamento aos procedimentos e suas técnicas de execução 7, formando a 
base para um futuro sustentável.

Por fim, ressalta-se que o Ministério Público do Estado do Paraná agiu de 
forma preventiva e manifestou-se contra o Projeto de Lei 527/2016, concluindo 
pela suspensão de seu trâmite, bem como pela sua rejeição e arquivamento face a 

4 Idem
5 Idem
6 OLIVEIRA, F. M. G. Manual de direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 

2014. p. 304-308
7 Idem
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violação ao princípio da vedação de retrocesso ambiental e agressão as normais 
constitucionais brasileiras e paranaenses 8.

Ao aprofundar-se nos estudos, notou-se graves transgressões aos fundamen-
tos do Estado Constitucional. A forma como tramita o Projeto de Lei na ALEP 
denota a clara parcialidade do legislador, o qual submete-se aos interesses eco-
nômicos e políticos. Sobretudo, destaca-se a possibilidade desse órgão legislativo 
estatual cometer equívocos ao atuar sobre a matéria ambiental.

8 Ministério Público do Estado do Paraná. Manifestação sobre PL 527/2016. Curitiba, 2016. p. 9-12 Dispo-
nível em < http://www.sindiseab.org.br/uploads/download/CAOPMAHU_APA_EscarpaDevoniana_ALEP.
pdf> Acesso em 28.08.2017
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PROCESSO LEGISLATIVO NO ACRE:  
UM ESTUDO DO PODER DE AGENDA  

DO EXECUTIVO FRENTE À ASSEMBLEIA  
(2010-2014)

Luci Maria Teston1

Francisco Raimundo Alves Neto2

INTRODUÇÃO

A separação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário é uma caracterís-
tica dos regimes democráticos e está expressa no art. 2º da Constituição Federal de 
1988. Entretanto, cientistas políticos, a exemplo de Argelina Figueiredo, Fernando 
Limongi e Fernando Luiz Abrucio argumentam que nossa atual Carta Magna con-
cede importantes poderes legislativos ao chefe do Executivo. A possibilidade de 
editar medidas provisórias, o pedido de urgência, a iniciativa exclusiva em matérias 
orçamentárias, o poder de veto, aliados às leis delegadas estariam proporcionando 
ao chefe do Executivo o exercício de considerável influência no Legislativo. Não 
menos importante é o controle sobre os cargos de livre nomeação, a exemplo de 
cargos disponíveis em ministérios e secretarias de governo. Essa influência, pelo 
princípio da simetria, se aplica às assembleias legislativas. Estudos sobre as relações 
entre Executivo e Legislativo nos estados brasileiros confirmam uma variedade de 
experiências políticas relacionadas ao poder de agenda do chefe do Executivo. No 
entanto, essas pesquisas geralmente concentram suas análises no âmbito das assem-
bleias do Centro-Sul do país. Dessa forma, entende-se que estados da Região Norte 
também devem ser objeto de estudos dessa natureza. 

OBJETIVO

Dessa forma, buscamos identificar as relações estabelecidas entre os poderes 
Executivo e Legislativo no estado do Acre. A despeito do sistema de checks and ba-
lances, questiona-se se os poderes constitucionais concedidos ao chefe do Executivo 
não estariam contribuindo, de alguma forma, com a maximização do poder de 
agenda deste frente ao Legislativo. Assumimos como hipótese que a Constituição 

1 Doutora em Ciências (FSP/USP), mestre em Ciência Política (IUPERJ) e bacharel em Direito (UFAC). Docente 
na Universidade Federal do Acre (UFAC), Rio Branco/AC (Brasil). E-mail: luci_teston@hotmail.com 

2 Doutor em Educação (UFMG), mestre em Ciências Sociais (PUC/SP) e bacharel em Direito (UFAC). Docente 
na Universidade Federal do Acre (UFAC), Rio Branco/AC (Brasil). E-mail: alvesnetoadvac@gmail.com 
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Federal de 1988 ampliou o poder de agenda do chefe do Executivo junto à Assem-
bleia, consolidando um sistema entendido como ultrapresidencialista. 

METODOLOGIA

Essa hipótese foi testada a partir da análise dos projetos de lei apresentados 
e aprovados no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) 
durante os anos de 2010 a 2014, período que contempla duas legislaturas e in-
clui dois mandatos do Executivo. Para isso, realizamos pesquisa documental em 
fontes primárias e em arquivos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre com 
acesso público. Identificamos os projetos de lei apresentados e aprovados na 
Assembleia, considerando a autoria, a taxa de sucesso, o tempo de tramitação, os 
vetos e a natureza das proposições apresentadas e aprovadas. 

RESULTADOS

Foram identificados 857 projetos de lei apresentados durante os anos de 
recorte da pesquisa. Considerada a natureza das proposições apresentadas, veri-
ficamos um Executivo empenhado em aprovar matérias relacionadas à adminis-
tração, funcionalismo e economia. Por outro lado, 71% dos projetos de lei de au-
toria dos deputados versaram sobre assuntos honoríficos e simbólicos. Houve o 
predomínio de proposições de autoria dos deputados estaduais (70,3%), porém, 
foi o chefe do Executivo quem obteve maior taxa de sucesso, com a aprovação 
de 99% dos projetos de lei apresentados. Além disso, o Executivo aprovou 94,0% 
dos projetos de sua autoria em até 15 dias, indicando a utilização do pedido de 
urgência para a tramitação de projetos de seu interesse. Durante os cinco anos 
de recorte do estudo, o governador vetou 18 projetos de autoria dos deputados. 
Somente em 2013 foram vetados 11 projetos. Este também foi o ano em que dois 
vetos foram rejeitados em plenário, indicando a busca, por parte dos deputados, 
da construção de uma agenda própria que de certa forma destoou da agenda do 
Executivo ao ponto deste fazer uso mais intenso do instrumento do veto. 

CONCLUSÃO

Apesar da separação dos poderes estabelecida pela Constituição Federal de 
1988 determinar a independência e a harmonia entre o Executivo e o Legislativo, 
observa-se, na prática, um desequilíbrio de forças. No estado do Acre vimos, no 
período do estudo, o uso de uma agenda leve por partes dos parlamentares, ca-
bendo ao chefe do Executivo a maior parte das proposições destinadas a alterar o 
status quo. O estudo sugere que, a exemplo do constatado no plano nacional há, 
no estado do Acre, o exercício dos poderes legislativos por parte do Executivo, 
identificado por meio da produção legal no âmbito da Assembleia.
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o JudiCiário CoMo terCeiro  
neutro na deMoCraCia brasileira: 
QuereMos uM goVerno dos JuÍzes?

Manoella Peixer Cipriani1

O problema que se pretende responder com o trabalho é se a caracteriza-
ção do Poder Judiciário como um terceiro neutro em nosso país pode inter-
ferir na ordem democrática brasileira. Para tanto, a hipótese que se apresenta 
é que caracterizar o Judiciário como terceiro neutro propicia o aumento do 
poder deste órgão, de forma que avoca para si funções que antes eram carac-
terísticas dos demais poderes, principalmente do legislativo. Isso permite que 
haja uma judicialização da própria função legislativa; no entanto, dar este po-
der a um grupo de juízes é ir contra a representatividade que uma democracia 
prescinde. Observa-se que emerge a figura do Judiciário como terceiro Poder 
neutro, imparcial, mais bem preparado para exercer o controle sobre os de-
mais poderes. Souza ressalta que o caráter “apolítico” do Judiciário, somado 
a desconfiança nos atores políticos, contribuiu fortemente pra fortalecer sua 
legitimidade e ocupar o lugar de Poder neutro e moderador (2015). Sobre este 
ponto, é indispensável relembrar a teoria de Carl Schmitt sobre o pouvoir 
neutre; o autor defende a necessidade de haver um terceiro Poder neutro, que 
viria a se caracterizar como o Poder soberano, sendo este o único Poder com 
neutralidade suficiente para controlar os demais poderes (SCHMITT, 2007). 
Segundo Kelsen, a teoria schmittiana é refutável pois foi preciso afastar a 
hipótese do Judiciário ser visto como o Poder apto para exercer a guarda da 
Constituição sob a justificativa de que conceder a este poder tal atividade 
seria conceder dar a ele uma função política, incompatível com sua natureza 
(KELSEN, 2013). Todavia, para Kelsen a função do Judiciário perpassa por uma 
atividade política, dado que para o autor toda aplicação da norma geral é uma 
criação de uma norma individual, portanto, um ato político (KELSEN, 2009). 
Ademais, Kelsen aponta que o Judiciário seria o Poder mais adequado para atuar 
como guardião da Constituição dado que sendo um Poder diferente daquele 
que é o constituinte, trazendo assim mais imparcialidade na fiscalização dos 

1 Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; integrante do Corpo Editorial da 
Revista AVANT (Revista de Direito para os acadêmicos da graduação da UFSC); participante do Grupo de Es-
tudos em Filosofia do Direito (GEFID); integrante do Grupo de Estudos em Direito Público da UFSC (GEDIP). 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2175448985389999. Endereço eletrônico: manoellapeixerc@gmail.com.
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outros poderes e também porque encontra-se (teoricamente) limitado pelo 
ordenamento (KELSEN, 2013). Esta imagem quase que imaculada do Judi-
ciário perdura até os dias atuais e permite a equivalência do Judiciário com 
a figura do soberano neutro vislumbrado por Schmitt. Maus observa que o 
aparência do Judiciário como instituição neutra, independente, aparte de 
disputas partidárias e pressões externas faz com que este seja visto como um 
Poder justo e confiável (MAUS, 2000). Ademais, o aparente caráter “apo-
lítico” desse Poder, somado aos escândalos diários de corrupção e desvios 
incontáveis atribuídos a membros do legislativo e executivo, contribuir para 
fortalecer a legitimidade do Judiciário como Poder neutro e moderador, que 
pode decidir acima dos demais (SOUZA, 2015).  Consolida essa confiança 
nas instituições jurídicas a limitação de atuação que os juízes possuem, tendo 
em conta seu dever de obediência ao ordenamento jurídico vigente, permi-
tindo, portanto, presumir que atuam de forma imparcial e objetiva (MAUS, 
2000). Todavia, atualmente pode-se observar que há muito pouco de neutro 
no Judiciário, apesar dessa característica continuar servindo para legitimação 
dos excessos que tal Poder vem cometendo. Denota-se que a ocupação dos 
cargos em cúpulas decisórias jurídicas é menos plural e aleatória do que se 
pretende parecer; existem capitais compartilhados por esses membros que 
ocupam posições da elite jurídica (ALMEIDA, 2010, p. 290). O estudo de-
monstra que há uma nítida propensão para que pessoas com determinada 
formação, pertencentes à certos grupos sociais, entre outras características 
em comum, ocupem esses cargos e cortes as quais, atualmente, decidem sobre 
aspectos que interferem de maneira direta e total na sociedade como um todo 
(ALMEIDA, 2010). Ademais, se a confiança e a legitimidade do Judiciário 
pauta-se, em parte, pela limitação e respeito ao ordenamento jurídico posto, 
o crescente número de decisões judiciais contrárias à própria lei desmancha 
a imagem de confiabilidade deste Poder. Agrava a situação o advento da cor-
rente neoconstitucionalista, hermenêutica constitucional que acompanha o 
advento das Constituições do período pós-guerra. Observa-se que tal corrente 
propicia uma liberdade maior para o julgador, permitindo a desaplicação da 
lei em favor da aplicação de princípios jurídicos que, na maioria das vezes, 
possuem ampla ambiguidade e dificultam o controle de legalidade dessas 
decisões judiciais. Então, se o Judiciário emite decisões que contrariam à 
lei e fundamenta essas sentenças através da interpretação jurídica, como um 
pretexto para que o juiz aplique a solução que ele considera melhor ao caso, 
abandona-se o respeito a norma vigente e permite-se o arbítrio dos juízes 
que, por meio da utilização de princípios gerais, justificam seu decisionismo 
(DIMOULIS, 2006). Dessa forma, cada vez com mais frequência o Judiciário 
sub-roga-se no lugar do legislador e decide, sem nenhum controle democrá-
tico, o que considera melhor para o caso concreto (VIEIRA, 2008), podendo 
criar, a longo prazo, interferências graves na ordem democrática. 
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NECESSIDADE DE CAUTELA NO  
EXERCÍCIO DO CONTROLE JUDICIAL  

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM  
RELAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE:  
UMA ANÁLISE À LUZ DA ADI 5501

Roberta Silva Vasconcelos1

O presente estudo tem por escopo primordial analisar de que forma se dá 
a atuação do Poder Judiciário no controle de políticas públicas ineficientes ou 
insuficientes, destacando-se, em um primeiro momento, o contexto histórico 
do movimento neoconstitucionalista ou pós-positivista, estritamente relaciona-
do com o ativismo judicial. Nesse panorama, analisar-se-á a atual relevância do 
papel exercido pelo Poder Judiciário, instrumento ao qual amplamente se recorre 
quando direitos fundamentais são violados. Dá-se destaque ao controle judicial 
das políticas públicas que envolvem o direito à saúde, iniciando-se com um pa-
norama sobre conflitos principiológicos aparentes entre, de um lado, o direito 
à saúde, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, e de outro, o 
princípio da separação dos poderes e a reserva do possível. Será ainda discutida a 
necessidade de o Poder Judiciário estabelecer limites em sua atuação no controle 
de políticas públicas, considerando que o magistrado inevitavelmente carecerá 
de conhecimento técnico em casos complexos, que exorbitem o aspecto jurídico, 
sob pena de se ter a prática de um ativismo judicial excessivo e ilegítimo. Em um 
segundo momento, analisar-se-á o processo legislativo que culminou na sanção 
da Lei nº 13.269/2016 pelo Congresso Nacional, permitindo o uso da fosfoeta-
lamina sintética, e a possibilidade da ocorrência de eventuais efeitos maléficos à 
saúde de seres humanos, em virtude da inexistência de estudos conclusivos no 
que se refere aos efeitos colaterais do medicamento, sendo indicada, nesse con-
texto, a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na 
qualidade de autarquia federal criada pela Lei nº 9.782/1999 para a concessão de 
registros de medicamentos que indicam sua aprovação, estabelecendo sua eficá-
cia e segurança. Será apontada também a inobservância da Lei nº 13.269/2016 
ao disposto no art. 19-T da Lei nº 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e preleciona a vedação da dispensação, pagamento, ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento ou produto, nacional ou importado, sem registro na 

1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Mestranda do Programa de Pós-
-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Brasil. Endereço eletrô-
nico: roberta.vasconcelos08@gmail.com | Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5898990157279867 
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ANVISA. Como ilustração empírica, será analisado o conteúdo da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 5501, ajuizada no ano de 2016 perante o Supremo 
Tribunal Federal pela Associação Médica Brasileira (AMB), na qual fora deferida 
medida liminar que suspendeu a eficácia da Lei nº 13.269/2016, e consequente-
mente proibiu temporariamente (ainda que mediante decisão precária) o uso da 
fosfoetalamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”, por não possuir o 
medicamento o devido registro sanitário. Para desenvolver o estudo indicado, 
será feita uma análise qualitativa dos votos dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, que por 6 (seis) votos a 4 (quatro) concederam a medida liminar reque-
rida pela Associação Médica Brasileira (AMB), bem como a atual fase processual 
da demanda. Serão discutidas questões como a segurança do paciente e a eficácia 
terapêutica da fosfoetalamina sintética, de acordo com o que já foi evidenciado 
cientificamente em relação ao medicamento, bem como será feita uma reflexão 
relacionada ao aspecto humanitário que gravita em torno da celeuma. A análi-
se qualitativa dos votos levará em conta o referencial teórico de Robert Alexy, 
utilizando-se como base as obras “Teoria dos Direitos Fundamentais” e “Teoria 
da Argumentação Jurídica”, na busca de se analisar o tema de forma dialética e 
mediante atividade interpretativa e de ponderação. 

Palavras chave: Direito à saúde. Controle judicial. Políticas Públicas. Fos-
foetalamina Sintética. ADI 5501. 
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a Questão aMbiental no  
ConteXto da Modernidade  

reFleXiVa e da soCiedade de risCo:  
reFleXos ao ConstituCionalisMo 

aMbiental brasileiro

Shalom Moreira Baltazar1

O trabalho tem por objetivo geral orientar o leitor por campos de complexas 
discussões nos quais a questão ambiental é tratada, com principal preocupação com 
seus problemas conceituais e com seus reflexos ao constitucionalismo brasileiro. 

Como objetivo específico, o estudo tem por propósito convidar o leitor a 
uma reflexão sobre algumas posturas ideológicas e confusões teóricas entre as 
quais o tema é por vezes regrado ou adjudicado, bem como sobre a ameaça que 
isso oferece à realização do desenvolvimento sustentável.

Será apresentada a hipótese de que políticas públicas, legislação e adjudica-
ção fundadas no medo, dúvida científica ou em legitimação de sanções arbitrárias 
impõem substanciais entraves à prosperidade econômico-social de uma nação, na 
medida em que suas consequências acabam sendo injustificável burocracia e a 
submissão até mesmo de casos simples a métodos tradicionais de julgamento.

O que está subjacente no trabalho é o intuito de entendimento da estrutura 
de ideias que têm influenciando o constitucionalismo brasileiro. O fenômeno 
conhecido como constitucionalização do direito tem, dentre suas características, 
o ideal da delimitação do poder estatal, como um todo, pela lei (escrita e emana-
da do poder competente), a qual se fundaria numa renúncia coletiva e abstrata de 
parcelas das liberdades individuais de todos os cidadãos em prol de uma mesma 
entidade ficta (Estado). Já no contexto da  modernidade reflexiva e da sociedade 
de risco, a ficção do poder constituinte passa a ser afetada por uma racionalidade 
multidimensional, com plurais propostas de arranjos argumentativos e técnico-
-científicos para enfrentamento dos desafios de um mundo em que as promessas 
da modernidade, da industrialização e da revolução tecnológica não teriam se 
realizado em sua plenitude.

A decisão jurídico-política tomada pela sociedade brasileira em 1988, como 
produto das deliberações havidas em Assembleia Nacional Constituinte, foi a 
de materializar na Constituição da República um programa normativo voltado 
à proteção dos recursos naturais do país, de modo a, dessa maneira, se procurar 

1 Mestrando no Programa de Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (2017-
2018). Especialista em Direito Ambiental pela Universidade Positivo (2005). Advogado em Curitiba/PR. 
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assegurar qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. O princípio 
estruturante do art. 225 do texto constitucional é o desenvolvimento sustentá-
vel, segundo o qual a postura das instituições dos cidadãos e da sociedade de 
um modo geral deve compreender essencialmente: a identificação, a partir de 
estudos técnicos prévios, dos impactos ambientais juridicamente relevantes em 
determinado empreendimento ou atividade; e a instauração de processo próprio 
(devido processo legal ambiental – environmental due process of law) para que 
possa haver decisão motivada do ente público competente quanto à viabilidade 
ou inviabilidade ambiental do empreendimento ou atividade. 

A ideia constitucional de desenvolvimento sustentável pressupõe uma con-
jugação, mediada pela regra de direito (rule of law), entre desenvolvimento eco-
nômico-social e uso racional e equilibrado dos recursos naturais. Esse discurso 
de vertente eminentemente neoconstitucional não é, todavia, indene de percalços 
quando do esforço de emprego de uma hermenêutica sistemática e harmônica 
para enfrentamento de questões em matéria ambiental, em função do substrato 
ideológico que permeou a estruturação do sistema jurídico de tutela da natureza 
no país entre as décadas de 1970 e 1990, o qual pode ser denominado constitu-
cionalismo ambiental brasileiro.

O cadinho no qual se dão as discussões acerca das quebras de paradigmas e 
expectativas no limiar do Século XX seria uma sociedade de risco, a qual emergiria 
essencialmente de frustrações das promessas de segurança e bem-estar enunciados 
pela modernidade. Essa transição social teria forjado a reprogramação do modo 
de se compreenderem as questões ambientais e as estruturas estatais sob a égide 
de uma pluralidade de ordens jurídicas que a elas se voltam simultaneamente, 
mas não sem trazer consigo embates substanciais entre visões por vezes opostas 
acerca do mesmo fenômeno.

Assim, o apresenta, sem pretensão de esgotamento, a essência do contexto 
em que essas complexas discussões se dão, pontuando alguns aspectos relacio-
nados à ameaça que determinadas vertentes delas emergentes podem oferecer à 
materialização do princípio do desenvolvimento sustentável e, ao qual subjaz a 
proteção dos recursos naturais. O objetivo da discussão proposta não é valorar 
como positiva ou negativa essa “nova” forma de ver o comportamento social, 
mas reconhecer sua existência e compreender seus efeitos no Brasil. Ao se com-
preender que a sociedade de risco se organiza e se comporta a partir de um receio 
(medo) generalizado de que condutas humanas impactantes no ambiente possam 
vir a ocasionar prejuízos (danos) de grande monta, a figura do impacto ambien-
tal passa ao centro das atenções, pois é a ela que se dedicam, precipuamente, os 
sistemas jurídicos de proteção ambiental.

Palavras-chave: Questão ambiental. Modernidade reflexiva. Sociedade de 
risco. Constitucionalismo ambiental brasileiro.
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sala de MáQuinas da  
Constituição: separação dos  

poderes e noVos arranJos  
no ConteXto da aMÉriCa latina

Tatiane Alves Macedo1

Há algum tempo vem se falando sobre as crises enfrentadas pelo Estado 
Contemporâneo,2 especialmente pelos países ocidentais. Diversos teóricos pu-
blicaram obras que evidenciam o crescente desencanto3 e a rejeição4 pelos atuais 
modelos de Estado – ou mesmo uma melancolia democrática.5 No Brasil, o pro-
fessor José Luis Bolzan de Moraes, conquanto reconheça que as crises do Estado 
“compõem um mosaico único”,  desenvolve uma didática da sistematização das 
crises do Estado, que divide em cinco categorias: a) crise conceitual; b) estrutural; 
c) constitucional (institucional); d) funcional e; e) política (e da representação).6 

Da sistematização das crises propugnada por José Luis Bolzan de Moraes abor-
da-se a crise funcional dos Estados latino-americanos. A hipótese que se apresenta é 
a de que a revisão do modelo de tripartição de Poderes de Montesquieu – com vistas 
a transferir poder da Constituição para o povo – pode representar uma alternativa 
viável à superação da crise funcioal do Estado no contexto da América Latina. 

Para GARGARELLA7, todas as constituições são formadas por duas estru-
turas básicas: uma atinente à organização do poder (a divisão do poder e o 
estabelecimento de um sistema de freios e de contrapesos) e outra que estabelece 
a declaração de direitos. Na trajetória de direitos na América Latina, o grande 
problema se revela em como se articulam as duas partes e em como conciliar esse 

1 Doutoranda em Direito Público pela Unisinos, Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), Professora do Curso de Direito no Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES). Brasil. 
tatiane@fimes.edu.br.

2 Para fins deste trabalho, adotou-se o conceito de Estado Contemporâneo proposto por Cesar Luiz Pasold, 
que defende a tese de que se aplique tal denominação ao espectro de variações dos diversos Estados que se 
apresentam na contemporaneidade, os quais, independentemente de motivação ideológica de suas Constitui-
ções, tenham alguns denotativos essenciais que lhe são comuns e, principalmente, possuem uma função que 
lhes é fundamental. Para o estudioso, o surgimento do Estado Contemporâneo ocorreu na segunda década 
do século XX, em 1917, com a Constituição Mexicana, confirmando-se, logo em seguida, em 1919, com a 
Constituição Alemã de Weimar. PASOLD, 2004.

3  COILIOT-THÉLÈNA, 1992.
4  ROVEL, 1984.
5 BRUCKNER, 1990.
6 BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 25-74.
7 GARGARELLA, 2010, p. 169-188.
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duplo compromisso. É na parte da constituição em que se organiza o Poder que 
GARGARELLA formula a ideia de “Sala de Máquinas da Constituição”.

Como se sabe, as salas de máquinas conglobam espaços reservados nas fá-
bricas, nas grandes indústrias, nos escritórios e em outros edifícios para abrigar 
os equipamentos principais ou as máquinas que são utilizadas na operação geral 
da instalação. Via de regra, seu acesso se mostra restrito.

A sala de máquinas da Constituição consiste numa metáfora criada por 
Gargarella para se referir à parte do documento que organiza os poderes. Para 
o pensador, as mudanças constitucionais na América Latina acabaram se con-
centrando apenas no campo dos direitos (como demonstram as mudanças mo-
tivadas pelo constitucionalismo social ou pelas demandas indígenas da última 
década). Assim, permanece quase intacta a sala de máquinas das constituições, 
acarretando uma espécie de inércia do sistema de organização política acordado 
por liberais e por conservadores há séculos. A preocupação com esse tipo de ten-
são – na argumentação de Gargarella – vai além do desejo estético da existência 
de textos coerentes; em vez disso, é baseada na necessidade de integridade (nos 
termos de Dworkin) como premissa do igualitarismo que defende a igual consi-
deração e respeito de todos os indivíduos.8

O presente trabalho se propõe a investigar uma das principais tendências 
e inovações introduzidas pelas recentes constituições: a previsão de instituições 
paralelas de controle, fundadas na participação popular - o “Poder Ciudadano”, 
na Venezuela, o “Control Social” na Bolívia e o “Quinto Poder”, no Equador, 
instituições incorporadas aos tradicionais poderes de “Montesquieu”, com com-
petência para controlar e supervisar os processos de representação política, são 
suficientes para entrar o modificar as velhas estruturas da sala de máquinas das 
constituições, conforme proposto por Gargarella.

Os resultados da pesquisa apontam que a inclusão de cláusulas de inúmeros 
espaços abertos para a participação, transferem poder da Constituição para a so-
ciedade, inovando o processo democrático. Contudo, o ideal da democracia par-
ticipativa requer a descentralização e desconcentração do poder, evidenciando-se 
acentuada tensão quando o texto constitucional aumenta o poder do Presidente 
em detrimento de outras funções do Estado (hiperpresidencialismo). 
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deCisÕes estruturais sobre  
polÍtiCas pÚbliCas: uMa análise  

a partir da teoria das  
CapaCidades instituCionais

Thaís Amoroso Paschoal Lunardi1

Inúmeros são os casos em que o Poder Judiciário é chamado a solucionar 
problemas decorrentes da omissão do Poder Executivo na execução de políticas 
públicas. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, é muito comum, nesse senti-
do, a menção a um estado de coisas inconstitucional2.

Essas demandas colocam em evidência um problema que não é recente, e 
que reside na suposta falta de legitimidade do Poder Judiciário para se imiscuir 
nessas questões. Para além disso, denunciam também um problema que muito 
contribui para a defesa dessa falta de legitimidade. De fato, muitas dessas deci-
sões vêm desacompanhadas de uma preocupação, ainda que mínima, com sua 
efetividade. E não raras vezes essa falta de efetividade decorre justamente da 
impossibilidade de o Poder Executivo fazer cumprir a política pública tal como 
imposta. Afinal, é ele, e não o Poder Judiciário, quem tem a capacidade para 
efetivar a implementação das políticas. 

Cass Sunstein e Adrian Vermeule, nesse sentido, construíram a teoria das 
“capacidades institucionais”3. Em síntese, pretende-se analisar “como o exercício 
dessas capacidades se desenvolve em arranjos marcados pela pluralidade de atores 
judiciais e não judiciais, cada um com suas diferentes capacidades, recursos e 
mecanismos para fazer escolhas”4.

Essa análise possibilita a elaboração de um importante diagnóstico. Em 
primeiro lugar, reflete a incapacidade do processo judicial tradicional para lidar 

1 Mestre, doutoranda em Direito das Relações Sociais e integrante do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e 
Democracia: filosofia e dogmática constitucional contemporâneas do PPGD da Universidade Federal do Paraná. 
Professora da Universidade Positivo, em Curitiba, Brasil. 

 Endereço eletrônico: thais.paschoal.lunardi@gmail.com 
2 Foi este um dos fundamentos adotados pelo STF no julgamento da MC na ADPF 347, em que se discute a 

situação os presídios no país. A respeito do tema, ver: CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de 
coisas inconstitucional. Salvador: JusPodivm, 2016.

3 Sunstein and Vermeule. Interpretation, 885-951.
4 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das ‘capacidades institucionais’ en-

tre a banalidade, a redundância e o absurdo. In ASENSI, Felipe Dutra; PAULA, Daniel Giotti de 
(coord.). Tratado de direito constitucional: Constituição no século XXI, v. 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014, p. 401.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 49

com questões de políticas públicas. Em segundo lugar, indica uma falta de preo-
cupação com o que se convencionou chamar de sinceridade judicial5.

O presente trabalho preocupa-se com essa temática. Em síntese, pretende-
-se apontar a teoria das capacidades institucionais como importante ferramenta 
para atribuição de legitimidade ao Poder Judiciário na tomada de decisões sobre 
políticas públicas, no contexto de uma reforma estrutural.

Para Owen Fiss, essa reforma estrutural estaria carregada de um “esforço de 
dar significado aos valores constitucionais”6. As decisões estruturais possibilitam 
a concretização desses valores, na medida em que consideram as capacidades de 
todos os envolvidos, de modo a possibilitar a efetiva implementação da política 
pública. Alguns exemplos, em especial a ADPF 347 e as ações coletivas por dano 
ambiental7, evidenciam um acertado uso desse instrumento. Em Curitiba, no Para-
ná, é conhecido o caso dos terceirizados no Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná, que também resultou na construção de uma decisão estrutural8.

A utilização das decisões estruturais, portanto, é fundamental para que se 
atribua maior legitimidade às decisões do Judiciário em se tratando de políticas 
públicas. Exige-se, neste caso, a consideração das capacidades institucionais de to-
dos os envolvidos no cumprimento da decisão, de forma a garantir sua efetividade. 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  
ALTERIDADE E A CONCRETIZAÇÃO  

DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Vitor André Brandão Müller1 
Pedro de Perdigão Lana2

INTRODUÇÃO

Projetado para ser a corte constitucional brasileira, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) é um órgão institucional com a faculdade de fixar entendimentos 
oficiais quanto aos conflitos jurídicos que versem sobre divergências interpretati-
vas das normas constitucionais. Não cabe a ele apenas exercer o juízo do direito, 
mas também manifestar um ponto de vista político sobre a interpretação da 
constituição, independentemente da metodologia técnico-jurídica utilizada para 
a resolução do caso. Entretanto, mesmo com essa perspectiva política, o objeto 
de trabalho das cortes permanece sendo o direito, o mundo jurídico, mantendo 
características que são essenciais para sua definição e compreensão: as certezas 
da Lei, as ideias de ordem e segurança, bem como de expectativa normativa – o 
perene núcleo do funcionamento do Judiciário, advindo de sua concepção libe-
ral clássica e ainda muito presente hoje de manutenção de algum tipo de ordem. 

Para compreender essa necessária intersecção entre direito e política é neces-
sário o desmembramento do processo decisório, que perpassa a discussão sobre a 
estrutura do Estado moderno e seus poderes e sobre a interpretação do direito e da 
norma jurídica. Dentre diversas pontuações possíveis quanto às fronteiras da atua-
ção das instituições jurídicas do Estado, o marco desta análise crítica é o conceito 
de alteridade. A relação da alteridade com o Direito se realiza como um preceito 
ético, na medida em que na aplicação do Direito há a pretensão de adequação da 
norma (uma acepção metafísica) à realidade concreta ou material, razão pela qual 
instaura-se uma tensão entre o Estado e a(s) pessoa(s) sob sua jurisdição.

Define-se como alteridade neste trabalho a capacidade institucional (do 
STF, no caso) de solucionar os litígios que são levados às cortes de forma a não 
universalizar o particularismo ético (pautado em princípios objetivos) próprio 

1 Graduando do 5º ano no curso de Bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Brasileiro. 
Endereço eletrônico: vitor.lens@gmail.com

2 Graduando do 5º ano no curso de Bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Brasileiro. 
Endereço eletrônico: pedrodeperdigaolana@gmail.com
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da hermenêutica clássica ou utilizar-se de métodos mais sofisticados de interpre-
tação de normas constitucionais frente aos principais afetados pelos problemas 
apresentados de modo a adequá-los ao sistema vigente, ou seja, não enquadrar o 
fato estranho ao direito à mero quadro normativo preexistente.

A alteridade, resumindo a visão psicanalítica, pode ser encontrada no sen-
timento de identificar parte de si no Outro. Um princípio de extrema identifi-
cação, que projeta um conteúdo cultural hegemônico sobre a diferença, parece 
ser o que caracteriza a relação de alteridade; na verdade a diferença é apenas 
suportada ao se reconhecer que o Outro tem vários aspectos em comum comigo 
e que é possível aproximá-lo de mim, desde que ele compartilhe comigo axiomas 
que considero necessário para a convivência em um mesmo espaço-tempo e não 
continue agindo conforme noções que considero inaceitáveis. A necessidade de 
incluir o outro gera sua negação. Essa alteridade, que ao tentar incluir com boas 
intenções acaba por apagar os traços característicos da heterogeneidade, é carac-
terizada no direito justamente pela noção de segurança social no plano interno 
e o discurso de direitos humanos no plano internacional, com a universalização 
de valores preeminentemente locais no sistema-mundo.

O STF, como garantidor da constituição e dos direitos fundamentais e 
corte cuja principal função é analisar teses gerais e não casos concretos, atua de 
forma semelhante aos sistemas de direitos humanos, mas no plano interno: elen-
ca os valores que são primordiais para o ordenamento e considera-os como im-
periosos também para todas as populações abrangidas pela jurisdição brasileiras, 
independente de suas crenças e do reconhecimento de legitimidade do judiciário 
instituído. Para exemplificar a falta de uma real abertura à multiculturalidade 
pode-se relembrar os métodos hermenêuticos existentes, que levam a conclusão 
de que não há juízos reais de igual valor aplicados aos costumes e às criações das 
culturas não dominantes, o que seria um pressuposto necessário para seu pleno 
respeito. Não existem ferramentas hermenêuticas ou institucionais com função 
profundamente dialógica, a ponto de dirimir a autoridade da corte. O STF ainda 
prevalecerá sobre qualquer outra ordem de caráter normativo, em nome da coe-
rência e unidade do sistema, e isso resulta em decisões aparentemente benéficas 
mas incapazes de contemplar plenamente às necessidades dos jurisdicionados à 
margem, como se pode perceber em decisões como a do sistema de cotas ou a 
demarcação de terras indígenas no PET 3388 (caso Raposa do Sol), ou mesmo os 
julgamentos da prisão definitiva em segunda instância e da união homoafetiva.

Palavras-chave: Alteridade. STF. Fundamentais.
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o JulgaMento do reCurso 
eXtraordinário nº 574.706

Viviane Lemes da Rosa1

Fernanda Lissa Fujiwara Homma2

Os artigos 195, I, b, e 239 da Constituição Federal trazem a Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a contribuição 
para o Programa de Integração Social (PIS). O artigo 1º das Leis nº 10.637/02 e 
10.833/03 trouxeram como base de cálculo das contribuições “o total das receitas 
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação 
ou classificação contábil.” A partir destes dispositivos instaurou-se verdadeira 
polêmica acerca da base de cálculo das contribuições, notadamente quanto ao 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Inúmeras demandas foram propostas questionando a (im)possibilidade de 
inserção do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Ao julgar o Recurso 
Extraordinário nº 240.785, com efeitos inter partes, o STF afastou o ICMS da 
base de cálculo da contribuição ao COFINS. Ao mesmo tempo, há inúmeras 
decisões dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça em 
sentidos diametralmente opostos. 

Apesar desses julgados e das diversas manifestações doutrinárias, não ha-
via precedente (decisão dotada de efeito vinculante) do STF acerca da (im)
possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao 
PIS/COFINS. A questão é de grande relevância para o cenário econômico bra-
sileiro, pois, enquanto a tese a favor do contribuinte geraria grandes perdas 
aos cofres públicos, a tese em favor do fisco ocasionaria um passivo tributário 
considerável aos contribuintes. 

Por conta disto, o Recurso Extraordinário nº 574.706 foi afetado ao regime 
da repercussão geral (Tema nº 669) e provido por maioria de votos pelo Plenário 
do STF, em 15 de março de 2017, com a fixação da tese de que “O ICMS não 
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Alguns pro-
blemas cercam a decisão.

1 Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Endereço eletrônico: 
viviane.ldr@gmail.com

2 Doutoranda em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Mestre em Direito das 
Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Endereço eletrônico: fernanda.fujiwara@gmail.com.
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Embora o julgamento tenha ocorrido em março de 2017 e a tese conste 
expressamente no site oficial do STF, até a presente data não houve a publicação 
do acórdão. Assim, não se conhece a ratio decidendi do precedente. Em um sis-
tema de precedentes levado a sério, não basta uma frase conclusiva para resolver 
a problemática: a tese fixada para fins de repercussão geral deve se alinhar ao 
restante do conteúdo decisório do precedente. Relatório, fundamentos e dispo-
sitivo devem ser interpretados conjuntamente, pois o precedente se encontra na 
interpretação jurídica e lógica dada à decisão judicial como um todo.

As notícias sobre o julgamento da tese e sua aposição no site oficial da 
Corte Suprema têm levado os contribuintes a proporem ações declaratórias e 
ressarcitórias. Por sua vez, a Fazenda Pública vem contestando os pedidos sob 
o fundamento de que o STF teria supostamente limitado a exclusão ao ICMS 
efetivamente pago. Trata-se de simples tese de defesa? Se o precedente realmente 
limita a exclusão do ICMS apenas ao efetivamente pago (que na contabilidade 
das empresas é imensamente inferior ao ICMS declarado), porque a Corte não 
lançou a tese de que “O ICMS efetivamente pago não compõe a base de cálculo 
para a incidência do PIS e da COFINS”? Se for verdade, estamos diante de pre-
cedente que induziu os contribuintes em erro e, em verdade, trouxe tese a favor 
da Fazenda Pública.

Por fim, durante o julgamento, a presidente Cármen Lúcia foi questionada 
acerca da modulação de efeitos da decisão – ponto bastante comum em julga-
mentos de matéria tributária, dadas as repercussões econômicas dos precedentes 
nestes casos. A Ministra respondeu que não houve pedido das partes e que a 
questão deveria ser arguida em embargos declaratórios. Sob o viés processual, 
a resposta apresenta inconsistências e vai de encontro à segurança jurídica e à 
eficácia dos direitos fundamentais, por três motivos. 

Em primeiro, porque a modulação de efeitos dos precedentes independe 
de pedido das partes e pode/deve ser realizada de ofício pela Corte, quando for 
importante/necessária para resguardar a segurança e a estabilidade das relações 
jurídicas. Em segundo lugar, se não houve pedido das partes, como afirma a 
Ministra, não há omissão na decisão a fundamentar o cabimento de embargos 
declaratórios, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por fim, se a 
Corte houvesse enfrentado essa importante questão durante o julgamento, os 
jurisdicionados saberiam exatamente o que esperar do precedente, evitando a 
propositura de demandas ressarcitórias que poderão ser julgadas improcedentes 
e que abarrotam o Judiciário, gerando custos e retrabalhos. Em resumo, a mo-
dulação dos efeitos do precedente naquele exato momento era imprescindível, 
pois evitaria a propositura de novas demandas, gerando menos prejuízo e maior 
segurança jurídica aos jurisdicionados e à própria União. 



grupo de trabalho ii 

TEORIAS DA INTERPRETAÇÃO 
CONSTITUCIONAL
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VisluMbraMentos aCerCa da 
interpretação herMenÊutiCa e o 

arCabouço JurÍdiCo

Ana Julia Rocha Rodrigues1

Outrora, a interpretação dos magistrados era estabelecida apenas conforme 
a letra da lei, porém, o novo Código de Processo Civil estabelece certas mudan-
ças neste quesito. Em concordância com o pensamento de Lenio Luiz Streck, os 
magistrados devem interpretar conforme a hermenêutica, ou seja, analisando o 
caso concreto, não se abstendo do âmbito e motivos de tal fato, e assim, aplicar 
a letra da lei da melhor maneira. 

Na mesma esteira, o direito brasileiro é marcado por códigos extensos, isto 
se dá pela tentativa de premeditar e regular todas e mais diversas situações da vida 
humana, o que torna nosso arcabouço jurídico um intenso labirinto, onde muitas 
vezes, situações se abalroam, já em outros casos, não há nada, restando lacunas na lei.

Existe uma crise do Direito, Estado e da dogmática jurídica, tendo a her-
menêutica jurídica, como função, constituir as condições de possibilidade para a 
compreensão da problemática da justiça constitucional, é certo, que a filosofia da 
constitucionalidade é o caminho a ser seguido, a normatividade e a compreensão 
do caso concreto devem caminhar juntas, lado a lado. 

Mesmo a Constituição Brasileira estando entre as melhores Constituições 
Universais, não há a consolidação destas garantias, conforme dizeres comumente 
proferidos, o direito brasileiro não “sai do papel”. 

Corriqueiramente vemos nos noticiários situações onde os magistrados, ou 
outros entes, se prevalecem de suas posições para garantir seus ideais, causando 
sentimento de revolta e não patriotismo na população. Posto isto, muito embora 
tenhamos belíssimos textos constitucionais, não temos uma garantia destes, ain-
da mais, devido aos fortes fatores históricos que impregnam muitas mentes, não 
permitindo uma decisão correta, ou melhor, imparcial. 

A sociedade hodierna é marcada por sua liquidez e não solidificação das re-
lações interpessoais, assim, mesmo com o grande avanço na esfera constitucional 
garantindo direitos, ainda há muito a ser conquistado. Por conseguinte, o que é 
importa é o tempo em que algo é resolvido e não como, fugindo de nossos olhos 
a atenção devida aos nossos semelhantes.  

1 Graduanda do segundo ano do curso de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, 
Unidade Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Endereço eletrônico: anajulia.rodrigues@outlook.com
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Fio-me como imperioso a construção de um sistema de moral e justiça, 
onde, o ser humano é algo relevante. O Direito não deve ser encarado como algo 
metódico, e sim, como uma ciência social aplicada, não havendo a possibilidade, 
de em momento algum, esquecermos que não é só a aplicação da lei pura e con-
creta, mas tem muito mais envolvido nisso, tem vidas, tem histórias! 

Francesco Carnelutti, em sua obra “Como nasce o Direito” expõe que o 
homem já nasce com um espirito egoísta, onde o Direito nasce para solucionar 
conflitos, guerras, e estas guerras são entre eles próprios e motivados por disputas 
de propriedade. Ou seja, em vários contextos o ser humano é colocado como um 
ser individualista, ou até mesmo títere; tais conflitos sempre existirão, mas cabe 
ao magistrado – sujeito imparcial da relação jurídica – regular estes, fazendo uso 
do melhor julgamento possível. 

Resta cristalino a humanização necessária em nosso arcabouço jurídico 
para a solidificação de um sistema empático e eficaz, ratificando as palavras de 
Adam Smith, “A sociedade civilizada em todas as épocas necessita de cooperação 
e de assistência de um grande número de pessoas”. 
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o uso de eMoçÕes CoMo FundaMento 
para a apliCação do prinCÍpio da 
dignidade da pessoa huMana eM 

deCisÕes JudiCiais

André Zancanaro Queiroz1

Entre os diversos princípios normativos constantes no ordenamento jurídico 
brasileiro, central importância é dada ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Tal importância se traduz em um conjunto amplo de decisões judiciais que o uti-
lizam como fundamento, dentro das mais variadas áreas e em contextos distintos.

Este princípio, entretanto, é carregado pelas críticas de possuir elevada am-
plitude semântica (ou mesmo de ser destituído de sentido), de forma que poderia 
ser utilizado como fundamento para as mais diversas decisões, e invocado por 
diversas partes pra defender posições conflitantes em um mesmo caso. 

Critica-se o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo uma 
abertura sistêmica para que o julgador fundamente decisões que transmitem suas 
posições pessoais sobre o caso, em prejuízo a uma fundamentação jurídica mais 
precisa. Assim, a banalização do instituto pela sua utilização excessiva em decisões 
judiciais, ao invés de se utilizar de princípios específicos com maior ligação semân-
tica com o objeto da decisão, levaria ao empobrecimento do debate jurídico pela 
ausência da identificação clara das razões reais que fundamentam a decisão.

Partindo da premissa de que o interprete possui papel central na determi-
nação de sentido aos textos, que acaba por construir a realidade social através do 
construtivismo semântico, especialmente diante de limitações cognitivas, morais, 
culturais, de história de vida, é que escrevemos este artigo como forma de pro-
por uma nova forma de enxergar o princípio da dignidade da pessoa humana, 
enquanto expressão de emoções fortes ligadas ao caso concreto que contrariem 
frontalmente valores sociais fundamentais.

Não se trata, entretanto, de um esforço para subverter a lógica jurídica em 
prol de valores individuais, ou aspectos irracionais que trariam à possibilidade de 
abandono da racionalidade, mas sim de tirar um véu que cobre a fundamentação 
jurídica, trazendo transparência ao debate e possibilitando o aprofundamento 
de discussões em casos concretos para que seja possível debater os motivos reais 

1 Doutorando em Direito Constitucional pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, Mestre em Direi-
to pela Universidade Católica de Brasília – UCB, Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro 
de Estudos Tributários – IBET, Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
UFMS. Advogado em Brasília e no Estado de Mato Grosso.
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que levaram a uma decisão (antes encobertas pela máscara de um princípio se-
manticamente vago). A indicação dos argumentos emocionais na utilização da 
dignidade da pessoa humana permite averiguar a adequação das razões em seus 
fundamentos fáticos, assim como verificar se são socialmente desejáveis e se pro-
duzirão como conseqüência os efeitos almejados.

Desta maneira, iniciamos este trabalho apresentando, de forma concisa, em 
razão das limitações envolvidas, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesta 
parte, trataremos da origem histórica deste princípio, da sua descrição pela dou-
trina e de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal do Brasil de no mundo.

Em um segundo momento, trataremos das limitações subjetivas à interpreta-
ção dos textos, dentro da corrente filosófica do giro lingüístico, para apresentar o 
papel de aspectos subjetivos na construção de sentido de mensagens transmitidas 
pelo texto, especialmente diante da aplicação de textos legais a casos concretos.

Seguindo estas premissas demonstraremos a possibilidade de utilização de 
emoções enquanto fundamento de decisões judiciais, em aspectos em que a legis-
lação permite uma abertura na aplicação da lei para considerar aspectos emocio-
nais enquanto motivos relevantes.

Por fim, trazemos a proposta de utilização de emoções do julgador como 
fundamento para a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, de 
forma que traga transparência às decisões judiciais e sirvam de modelo para a 
aplicação do mesmo princípio em casos futuros e semelhantes.
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a herMenÊutiCa ConstituCional 
CoMo liaMe da atiVidade 
JurisidiCional das Cortes 

ConstituCionais

Bruno Margraf Althaus1

O advento do Estado Democrático de Direito e da constitucionalização da 
Ciência Jurídica propulsionaram um protagonismo da Jurisdição Constitucional. 
Protagonismo este que acentuou a discussão acerca da judicialização de questões 
originariamente políticas – fenômeno inevitável num Estado Constitucional – mas 
que, por outro lado, acarretaram juízos decisionistas questionáveis. Nesse diapasão, 
vem à tona a importância da(s) teoria(s) da interpretação, e seu papel fundamental 
diante do fenômeno expansionista de atuação das cortes constitucionais. 

Na linha da dogmática tradicional do Direito Constitucional, a interpreta-
ção das normas residiu sob um paradigma positivista lógico-formal, conforme 
leciona Paulo Bonavides (1996, p. 441). Todavia, com a emergência do chamado 
Novo Constitucionalismo do pós-guerra (um tanto tardio no Brasil), novas teo-
rias da interpretação tomaram espaço, como as teorias argumentativas e discur-
sivas, e as teorias hermenêuticas, que, como um todo, enriqueceram o debate na 
Ciência Jurídico-constitucional.

Como palco desse debate no meio jurisdicional, o Supremo Tribunal Fe-
deral sediou demandas controversas que levaram ao questionamento dos limites 
(legítimos) de atuação da Suprema Corte, dentre os quais, em especial, os limites 
hermenêuticos. Como alertou o constitucionalista nordestino, a atuação da su-
prema corte deve ser sempre limitada, mesmo com o caráter expansionista que a 
Constituição de 1988 deu à jurisdição constitucional: “faz-se mister [...] ponderar 
gravemente nas consequências que advêm de um irrefletido alargamento do raio 
de interpretação constitucional” (BONAVIDES, 1996, p. 441). 

Sob o respaldo de uma “Nova Interpretação Constitucional”, há de se es-
tabelecer os limites hermenêuticos na aplicabilidade e interpretação das normas 
jurídicas. Nesse contexto, o Tribunal Constitucional Alemão deixa claro: não se 
devem criar normas pela jurisdição, e dar sentido oposto à Constituição ao inter-
pretar; “isso é tarefa do legislador, e não do tribunal constitucional” (apud BO-
NAVIDES, 2017, p. 427). Sendo assim, torna-se inevitável questionar-se, como 

1 Acadêmico de graduação em Direito na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Brasil. Email: 
brunoalthaus@uol.com.br
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incita o hermeneuta gaúcho Lênio Streck, de “como construir um discurso capaz 
de dar conta de tais perplexidades, sem cair em decisionismos e discricionarieda-
des do intérprete” (2006, p. 6).

Diante disso, a hermenêutica jurídica contemporânea (pós-guerra) vem 
como superação da “moderna interpretação da constituição”, do paradigma po-
sitivista lógico-formal do século XX. A supranormatividade da Constituição, a 
garantia da legitimidade sob a materialidade dos direitos fundamentais, e seu 
efeito irradiante sob o Direito infraconstitucional ressaltam a necessidade da 
Verfassungskonforme Auslegung (interpretação conforme a Constituição), prin-
cipalmente quando se trata de constituições rígidas: “não resta dúvida que inter-
pretar a constituição normativa é muito mais do que fazer-lhe claro o sentido: 
é sobretudo atualizá-la” (BONAVIDES, p. 441). Nesse contexto, alarmam-se os 
perigos dos decisionismos, que acarretam, por diversas vezes, os chamados “ati-
vismos judiciais” – um efeito que não deve ser ignorado, como sempre defende 
Streck. Neste ponto, vale ressaltar, aflora-se uma constante necessidade de um 
accountability doutrinário. 

Tratando-se da interpretação das normas sob outra perspectiva, (neo)
constitucionalistas como o ministro Luís Roberto Barroso tomam uma frente 
“vanguardista” – tanto no tribunal como na doutrina – em  valer-se das teorias 
argumentativas para resolver os chamados hard cases, principalmente quando 
se tratam de Direitos Fundamentais. Todavia, sob a égide da prevalência des-
ses direitos diante das demais normas, deve-se ter cautela ao interpretá-los: os 
caracteres do pós-positivismo não permitem “livres-interpretações”, mas sim, 
exigem limites hermenêuticos que devem concretizar tais direitos e, “ao mesmo 
tempo, evitar decisionismos e arbitrariedades interpretativas” (STRECK, 2009, 
p. 9). É uma espécie de mão dupla que o Direito Constitucional Contemporâ-
neo deve ater-se. 

Diante do exposto, este breve estudo veio com o intuito de exaltar a neces-
sidade do controle hermenêutico da atividade jurisdicional, principalmente na 
Corte Suprema. O texto dirigente e compromissório da Constituição não abre 
espaço para discricionarismos excessivos. Há de se recordar sempre da eminente 
lesão do princípio democrático quando se tenciona demasiadamente o polo da 
Jurisdição Constitucional (STRECK, 2002, p. 114).

Diante desta época conhecida sob a alcunha de “juristocracia”, o papel 
fundamental da Jurisdição Constitucional deve estar em constante vigia. Sob a 
guisa de um constitucionalismo garantista, que dá prevalência à materialidade 
dos Direitos Fundamentais (FERRAJOLI apud TRINDADE, 2017, p. 77) frente 
à “flexibilização” das normas constitucionais, é fundamental repelir a discri-
cionariede judicial que relativiza e enfraquece o texto constitucional. Portanto, 
frente ao exposto, a (nova) hermenêutica deve servir como parâmetro limítrofe 
da atuação da Jurisdição Constitucional, em busca da efetividade do Estado De-
mocrático de Direito.
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DELIBERAÇÃO OU ENTRINCHEIRAMENTO 
CONTRA A REAÇÃO LEGISLATIVA? 

DECISÕES DE INTERPRETAÇÃO 
CONFORME A CONSTITUIÇÃO E MUTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL NO STF

Edilberto Marassi Basilio Silveira Júnior1 

Delimitação do problema da pesquisa:2 Problema algo desafiador, o ob-
jeto da presente investigação encontra-se delimitado e com os devidos recortes 
epistemológicos, no estudo do manejo de decisões de interpretação conforme a 
Constituição pelo Supremo Tribunal Federal como expediente institucionalmen-
te estabilizador e atenuante do caráter inovatório e adversarial de mutações cons-
titucionais ilegítimas ou como mecanismo de interação com elevado potencial 
epistêmico deliberativo entre as instituições em disputa. 

Justificativa: Não passou desapercebido da doutrina um incremento expo-
nencial, ainda em marcha, no número de decisões de interpretação conforme a 
Constituição prolatadas no marco jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 
Essas decisões parecem ter um peculiar papel centralizador da atividade inter-
pretativa, ainda pouco debatido, se comparado à problemática dos seus limites, 
rememorados pelo desacerto com a corte se reporta à técnica. Por interpretação 
conforme a Constituição entendemos a técnica de decisão condicional de rejei-
ção, proferida em uma dualidade virtual de juízos com consequencialidade mista 
e eficácia de simetria variável, enquanto expressão formal e dogmática peculiar 
do fenômeno hermenêutico de concretização normativa por adequação jurídico-
-racional a normas constitucionais, no controle de constitucionalidade e em cer-
tas hipóteses de recepção de leis pré-constitucionais.

Em evidência ainda menor se encontram considerações sobre a sua utilização 
como via de revelação de mutações constitucionais, discussão ainda imatura no 
Brasil, em que pese ser este o paradigma sobre o qual se prolataram decisões de tão 
grande repercussão como foram a ADI/DF 4.277 e a ADPF/DF 132, as ADCs 43 e 
44 e a ADI 5105/DF. Nesse sentido, sói contribuir para a colmatagem dessa lacuna. 

Objetivos: O presente trabalho tem por fim perscrutar o recurso metodica-
mente supérfluo à técnica de interpretação conforme a Constituição no quadro 

1 Brasileiro. Advogado. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Ciências Hu-
manas e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Bacharel em Direito 
pela mesma instituição. Correio eletrônico: edilbertombsj@hotmail.com 

2 Eixo temático (II): Teorias da interpretação constitucional.
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de mutações constitucionais geradas pelo cálamo decisório do Supremo Tribunal 
Federal. A esse propósito, a primeira pergunta-problema a ser respondida con-
siste em elucidar as razões de manejo tão aparentemente desprovido de função, 
de modo a aferir se e em que medida exerce algum papel ignorado, em ambos 
os casos de mutação legítima e ilegítima.  Um segundo objetivo específico é o de 
descrever o modo de operação procedimental que permeia o agir da corte nessas 
decisões, em busca da consistência dos argumentos (ratio decidendi) de cunho 
metódico levados à baila pelos ministros nos acórdãos para justificar o uso da 
interpretação conforme. O terceiro e derradeiro objetivo específico fica por con-
ta de identificar as repercussões desse proceder em termos interativo-dialógicos.

Metodologia: A investigação se desenvolverá mediante o emprego do mé-
todo dedutivo. Para a elaboração deste trabalho, analisam-se decisões formais de 
interpretação conforme a Constituição proferidas em contexto de mutação cons-
titucional de fonte jurisprudencial ou legislativa. Sem a pretensão de esgotar to-
dos os julgados correlatos, a seleção do banco de julgados primou por privilegiar 
aqueles de maior repercussão social e doutrinária à vista da sua maior adequação 
à consecução do terceiro objetivo específico. Isso porque, naturalmente, a reali-
zação da consulta deparou-se com dificuldades inerentes à complexidade da na-
tureza qualitativa do recorte jurisprudencial assinalado. Como é bem sabido, um 
número considerável de casos não conta com o beneplácito de expressões fixas 
indicativas de mutação constitucional, alteração informal raramente assumida. 

Síntese dos resultados obtidos: À guisa de uma conclusão, importa salientar 
a ambivalência de razões do recurso à técnica de interpretação conforme a Cons-
tituição conjugada com alterações inovadoras informais no âmbito normativo de 
preceitos constitucionais como decisões de revisão constitucional. Enleia-se, lateral-
mente, em particular nas hipóteses de mutação ilegítima, a uma assimilação defi-
citária dessa técnica de decisão, coroada pela sua identificação com a interpretação 
constitucionalmente orientada em ares de constitucionalismo total. 

Entretanto, funciona, antes de tudo, como meio sutil de estabilização insti-
tucional da mutação produzida mediante a centralização interpretativa do efeito 
vinculante. Nesse passo, atenua a percepção institucional da inovação normativa 
resultante da interação adversarial com outros poderes, a partir da ideia de defe-
rência evocada pela técnica, enquanto se entrincheira, blindando a decisão contra 
qualquer reação legislativa. No terreno das mutações constitucionais legítimas, 
pode exercer papel catalizador do potencial deliberativo, assegurando a harmo-
nia jurídico-funcional entre os poderes no circuito decisório. O trato argumen-
tativo da questão desfoca o olhar sobre a inovação da alteração normativa, para 
transferi-lo a uma suposta irradiação da constituição como ordem-fundamento 
de todo o viver social. 
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RESPONSABILIDADE POLÍTICA NA 
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

Eduardo Brugnolo Mazarotto1

Paulo Silas Taporosky Filho2

A hermenêutica constitucional é um campo do direito que gera muitos de-
bates, o que acaba ocorrendo por alguns determinados motivos, dentre os quais a 
indagação sobre qual seria a melhor forma de se interpretar o texto constitucional.

Métodos, formas e teorias ensejam em diversas possibilidades conferidas ao 
intérprete, de modo que, através de um constructo teórico que lhe dê o suporte 
jurídico-filosófico necessário, a interpretação passe a ser efetivamente possível, 
cuja qual, no campo da jurisdição, é procedida pelo julgador.

O ponto que aqui se levanta é o de que, seja qual for o suporte teórico que 
embasará o juízo interpretativo do julgador quando da análise da norma para 
que possa ser conferido um sentido de aplicação à essa, há de se levar em conta 
a responsabilidade política do juiz.

Por responsabilidade política deve se entender por aquele conceito que le-
gitima a função jurisdicional do juiz, orientando-o a agir de modo coerente en-
quanto munido de uma dada função que enseja no cumprimento escorreito do 
dever que decorre daquele cargo ocupado. Diz-se no sentido dworkiniano do ter-
mo, ou seja, a responsabilidade política deve resultar no fato de que quando da 
análise e julgamento de um dado caso, as razões que amparam e fundamentam o 
decisório do julgador devem ser pautadas em argumentos de princípio político.

O juiz tem um papel específico a ser cumprido no campo jurisdicional. 
Alguns determinados princípios funcionam como norte para o campo em que se 
situa o julgador, evitando-se que quando da prolação de decisões, não prevaleça 
nessas o entendimento pessoal do juiz acerca de determinada matéria. Antes, 
justamente ao se considerar a responsabilidade política que permeia o cargo, há 
de ocorrer uma autocontenção que decorre dos princípios estabelecidos para 
orientar e fundamentar a figura do julgador. Dentre os princípios que podem ser 
apontados, tendo-se a base daquilo que enseja na necessária imparcialidade do 
julgador, mencionam-se aqui os princípios da legalidade, isonomia e da própria 
motivação das decisões judiciais.

1 Mestrando em Direito pela UNINTER. Brasil. eduardomazarottoadv@gmail.com 
2 Mestrando em Direito pela UNINTER. Brasil. paulosilasfilho@hotmail.com 
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O juiz não está impedido de interpretar. Não há espaço num estado demo-
crático de direito para uma postura pautada pelo positivismo exegético. O exer-
cício da hermenêutica faz parte da própria democraticidade. Contudo, existem 
limites determinados que colocam a atividade interpretativa e o seu viés dialético 
(onde um sujeito cognoscente busca observar e compreender um objeto cognos-
cível), de uma forma que respeite os parâmetros democráticos e não resulte em 
proposição ativista.

Métodos interpretativos são assentados como instrumentos auxiliares que o 
intérprete poderá se utilizar (ou até mesmo deixar de fazê-lo) diante da situação-
-problema e da valia que se espera em sua solução. No entanto, quando o julga-
dor opta pela interpretação fundada em um pluralismo interpretativo, por vezes 
criativo, deverá carregar consigo a responsabilidade política inerente a função 
jurisdicional do juiz.

Sob esta ótica, o direito como atividade interpretativa e a consequente ati-
vidade judicial devem se pautar na ideia de integridade, onde são identificados 
os direitos e deveres a partir de pressupostos políticos, devendo necessariamente 
expressar uma concepção de justiça e equidade.

A preocupação maior na imposição de limites à interpretação constitucional, 
visa o resguardo ao Estado Democrático de Direito, na medida em que algumas 
formas de interpretação cujo conteúdo axiológico-valorativo é deveras carrega-
do, como por exemplo a “Escola do Direito Livre” e o “Movimento do Direi-
to Alternativo”, poderiam importar em afronta aos princípios democráticos da 
separação dos poderes, segurança jurídica, subjetivismo do intérprete, além de 
outros possivelmente constatados em caso concreto, ao praticar decisões contra-
-majoritárias, ou seja, que foram tomadas por representantes não eleitos sob a via 
eleitoral-democrática.

Desta maneira, a hermenêutica constitucional pautada na responsabilidade 
política dworkiniana poderia ser considerada uma forma de balizamento das 
vertentes interpretativas, aplicando-se critérios políticos que virão de encontro 
com os interesses da sociedade e permitirão ao juiz uma atuação, ainda que não 
estritamente subjetiva, com liberdade para o alcance dos fins sociais da norma, 
o que muitas vezes sob a esteira do positivismo exegético não o seria possível. 
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disCriCionariedade JudiCial, 
segurança JurÍdiCa e o supreMo 
tribunal Federal sob a ÓtiCa de 

Kelsen, hart e dWorKin 

Ernesto Alessandro Tavares1

Muito se criticou e ainda se critica o positivismo jurídico por ter uma visão 
apegada à norma jurídica e desconsiderar a existência do direito ter uma dimen-
são moral e política. Porém, aqueles que se propuseram a criticar o positivismo 
não tiveram a mesma tenacidade quanto a defesa da segurança jurídica. 

Desde o período medievo até o desenvolvimento do Estado Moderno, mui-
to se discutiu sobre em que termos é possível controlar o ímpeto do poder sobe-
rano através de um vínculo jurídico que conferisse certeza e segurança jurídica à 
sociedade. Sedimentado o Estado de Direito e consagrado que Estado é direito e 
não poder, a preocupação já não se voltava ao controle do Estado ou da vontade 
soberana do legislador, deslocando-se o foco para o produto da atividade judicial, 
na qual os juízes criam norma individual através de seu raciocínio interpretativo.

Para cumprir a tarefa de limitar o ímpeto interpretativo dos juízes despon-
tou a codificação, inicialmente na França com o Código Napoleão e, posterior-
mente, em uma fase mais avançada, na Inglaterra, tendo como expoentes as ideias 
de Jeremy Bentham e John Austin, fundando-se as bases do positivismo jurídico.

Defensores do positivismo jurídico, tanto Hans Kelsen, como Herbert Hart 
admitiam que a criação judicial do direito contribui para desconstituir a seguran-
ça jurídica que a lei proporciona, em razão da constituição de um direito ex post 
facto com eficácia retroativa por órgão distinto do Legislativo. 

Ainda que Hans Kelsen admitisse a possibilidade de interpretação da nor-
ma jurídica dentro do que ele intitulou “moldura de interpretações”, manifes-
tava preocupação no que se refere a criação judicial do direito através do poder 
discricionário dos juízes, principalmente os tribunais de última instância que 
poderiam criar precedentes de caráter geral e abstrato. Esta moldura, ao mesmo 
tempo que conferiria validade à interpretação extraída da norma jurídica, tam-
bém representava um limite à criatividade do juiz.

Para Hart, a discricionariedade judicial se situa nos interstícios da regra jurí-
dica denominado por ele de “textura aberta”, através da qual os juízes poderiam 

1 Mestrando em Direito do Estado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 
Paraná. Pós-Graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos – IBEJ. Brasil. 
E-mail: alessandropge@gmail.com
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decidir criando direito ex post facto com eficácia retroativa, dada a impossibilida-
de do legislador instituir regras sobre todas as condutas possíveis. Tal como a in-
determinação e vagueza existente nas regras, admitia que os precedentes também 
padeceriam das mesmas características a ponto de conferir liberdade aos juízes 
quando da aplicação da norma jurídica no caso concreto. 

Assim, seja quanto às regras, seja quanto aos precedentes, não seria possível 
identificar apenas uma resposta correta, mas várias, apesar de reconhecer a exis-
tência de um “núcleo de significado estabelecido” que fixaria um padrão a ser 
observado pelo aplicador do direito e que limitaria o seu apetite inovador. 

Já Ronald Dworkin manifestava oposição à centralidade do direito fundada 
na lei defendida pelos adeptos do positivismo jurídico, pois considerava que os 
juízes quando decidem não se limitam apenas à regras, mas considerariam pa-
drões que não são regras os quais são portadores de valores morais ou políticos, 
principalmente os extraíveis a partir da Constituição.

Admitindo a presença de outros valores no direito, Dworkin também manifes-
tava preocupação quanto a criação judicial do direito através das decisões judiciais, 
apondo forte resistência à própria existência do poder discricionário dos juízes. 

Defende a tese dos direitos fundada na afirmação de que as justificações das 
decisões judiciais devem se pautar em argumentos de princípios e não de política 
e que quando os juízes proferissem suas decisões, deveriam manter consistência e 
coerência com os princípios no sentido vertical e horizontal, considerar a força 
gravitacional dos precedentes judiciais e a supremacia do Legislativo.   

A partir das considerações apresentadas sobre as teorias de Kelsen, Hart e 
Dworkin e o cotejo delas com a prática judicial do Supremo Tribunal Federal, 
constata-se que não há uma aproximação no que toca à preocupação com a se-
gurança jurídica.

A apreciação de dois casos emblemáticos julgados na Corte Suprema – um 
referente a progressão de regime pelos condenados por crimes hediondos (HC 
82.959), outro no tocante à liberação da cobrança de mensalidades em cursos de 
pós-graduação em universidades públicas (RE 597.854) –, retrata que a prática 
judicial demonstra mais preocupação com a concretização de valores constitucio-
nais ainda que isso implique em menosprezo à cláusula da Separação de Poderes, 
sem que se observe algumas condicionantes para o desenvolvimento do direito 
que supere a lei ou os precedentes judiciais, sobretudo considerações jurídicas 
coerentes, íntegras e consistentes e não argumentos de política, tal como aponta-
vam as preocupações de Kelsen, Hart e Dworkin ao desenvolverem suas teorias 
do direito no que toca ao controle da discricionariedade judicial.
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disCreCiÓn JudiCial, razonabilidad Y 
Control de ConstituCionalidad

Felipe Paredes1

Normalmente, se suele señalar que una norma inconstitucional es aquella 
que incurre en una contravención del texto constitucional. Si bien, esta idea es 
correcta en términos generales, declarar la inconstitucionalidad de una ley puede 
significar cosas muy diversas. Metafóricamente hablando, la suerte que puede 
correr la norma en cuestión depende de la “vara” con la que se la mida. Por esta 
razón los jueces constitucionales han debido desarrollar una serie de razona-
mientos de carácter instrumental para llevar a cabo, de forma prolija, el juicio de 
constitucionalidad. Este instrumental ha recibido el nombre genérico de test o 
estándares de constitucionalidad. 

Este trabajo desarrolla la siguiente idea: en el constitucionalismo contem-
poráneo el control de constitucionalidad es esencialmente un control de razona-
bilidad, por tanto, todo test de constitucionalidad es un test de razonabilidad. 
No obstante, la idea de razonabilidad es polisémica, existiendo distintos modelos 
que buscan darle contenido. Ello explica la existencia de diversos test de cons-
titucionalidad en función del modelo de razonabilidad que ponen en práctica. 
Al mismo tiempo, cada modelo configura relaciones de distinto tipo entre el 
órgano revisor, por ejemplo, un Tribunal constitucional y el órgano controlado, 
por ejemplo, el legislador. Entender esta complejidad es importante, puesto que 
se trata de un ámbito que normalmente no se encuentra regulado en el texto de 
la Constitución, sino que más bien, se expresa a través de decisiones jurispruden-
ciales, con criterios no siempre diáfanos. 

Esta reflexión necesariamente permite formular con mayor precisión los 
alcances de la declaración de inconstitucionalidad y el ámbito de las atribuciones 
del mismo Tribunal Constitucional. Dado que se trata un ejercicio inicial, en 
este trabajo no se pretende exhaustividad, sino solo servir como punto de par-
tida para el debate. Se presentan a título ejemplar tres casos paradigmáticos de 
estándares suficientemente conocidos en el Derecho público comparado: test de 
wednesbury, test de proporcionalidad y test de escrutinio estricto. En abstracto, 

1 Abogado. Licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Austral de Chile. Máster avanzado 
en ciencias jurídicas por la Universitat Pompeu Fabra, doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra. 
Profesor de Derecho constitucional Universidad Austral de Chile.
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todos ellos son susceptibles de utilizarse en cualquier país de Latinoamérica. Por 
otro lado, solo se trabajará en una reconstrucción gruesa de cada caso, dejando de 
lado los matices existentes entre distintas versiones del mismo test. El artículo se 
compone de tres secciones: (1) un marco teórico que reflexiona sobre los víncu-
los entre los conceptos de Estado de Derecho, discreción y control jurisdiccional 
(2); un análisis de la forma en que el Derecho público controla las potestades 
discrecionales a través de la figura de los estándares de control (3); una revisión 
de distintos tipos de estándares y cómo ellos ponen en práctica modelos distintos 
de racionalidad. Se finaliza con un apartado de conclusiones en el que se releva 
la importancia de la selección del estándar, ya sea como una decisión de diseño 
institucional o incluso una opción jurisprudencial. 

DISCRIÇÃO JUDICIAL, RAZOABILIDADE E  
CONTROLO DA CONSTITUCIONALIDADE

Felipe Paredes

Geralmente, é apontado que uma regra inconstitucional é aquela que incor-
re em uma violação do texto constitucional. Embora esta ideia seja correta em 
termos gerais, declarar a inconstitucionalidade de uma lei pode significar coisas 
muito diferentes. Metaforicamente falando, o destino da norma em questão de-
pende da “medida” com a qual é julgada. Por esta razão, os juízes constitucionais 
tiveram que desenvolver uma série de argumentos instrumentais para realizar, de 
maneira rigorosa, o julgamento da constitucionalidade. Este instrumento rece-
beu o nome genérico de padrão ou teste de constitucionalidade.

Este artigo desenvolve a seguinte ideia: no constitucionalismo contempo-
râneo, o controle da constitucionalidade é essencialmente um controle da razoa-
bilidade, portanto, todo teste de constitucionalidade em definitiva é um teste 
de razoabilidade. No entanto, a ideia de razoabilidade é polissêmica, existindo 
modelos diferentes que procuram dar-lhe conteúdo. Isso explica a existência de 
vários testes constitucionais baseados no modelo de razoabilidade que eles colo-
cam em prática. Ao mesmo tempo, cada modelo configura relações de diferente 
tipo entre o órgão de controle, por exemplo, um tribunal constitucional e o 
órgão controlado, por exemplo, o legislador. Compreender esta complexidade é 
importante, uma vez que é uma área que normalmente não é regulada no texto 
da Constituição, mas sim é expressada através de decisões jurisprudenciais, com 
critérios nem sempre claros.

Esta reflexão necessariamente permite formular com maior precisão o 
escopo da declaração de inconstitucionalidade e o alcance das atribuições do 
mesmo Tribunal Constitucional. Uma vez que este é um exercício inicial, este 
artigo não pretende ser exaustivo, mas sim servir como ponto de partida para a 
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discussão. Três casos exemplares de padrões bem conhecidos em direito público 
comparativo são apresentados como exemplos: teste de wednesbury, teste de pro-
porcionalidade e teste de escrutínio estrito. Em resumo, todos eles são suscep-
tíveis de serem utilizados em qualquer país latino-americano. Por outro lado, 
só trabalhamos em uma reconstrução espessa de cada caso, deixando de lado as 
nuances entre diferentes versões do mesmo teste. O artigo consiste em três seções: 
um quadro teórico que reflete sobre os vínculos entre os conceitos de Estado 
do direito, discrição e controle jurisdicional (2); uma análise da forma como o 
direito público controla os poderes discricionários através da figura dos padrões 
de controle (3); uma revisão de diferentes tipos de padrões e como eles imple-
mentam diferentes modelos de racionalidade (3). Conclui com as conclusões que 
destacam a importância de selecionar o padrão, seja como uma decisão de design 
institucional ou mesmo uma opção jurisprudêncial.
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STAR WARS AND CONSTITUTIONAL 
HERMENEUTICS: AN ANALYSIS OF 

CONSTITUTIONAL INTERPRETATION 
FROM THE PERSPECTIVES OF CASS 

SUNSTEIN AND RONALD DWORKIN

Franklin Vinícius Marques Dutra1

Robson Vitor Freitas Reis2

The present work intends to make some brief considerations on the process 
of judicial and constitutional interpretation from the perspective of two impor-
tant legal philosophers, namely Ronald Dworkin and Cass Sunstein. Besides 
that, pursuing to add certain flavor to our analysis, we follow Dworkin’s pro-
posal to compare legal interpretation with artistic interpretation, as well as Cass 
Sunstein’s article “How Star Wars Illuminates Constitutional Law”. Therefore, 
we are going to use the creating process of the Star Wars saga as an illustrative 
example of our proposal.

In his book Law’s Empire3 (1986), Ronald Dworkin lists three types of in-
terpretation: conversational interpretation, scientific interpretation, and artistic 
interpretation (this interpretation is placed in the same group of interpretations 
of social practices). The first takes place at the moment of conversation and dia-
logue, which conveys more intentions rather than causal concerns. In this sense, 
it doesn’t intend to explain the sounds one emits, as the scientific interpretation 
does, for instance, when a biologist explains the croaking of a frog. So, this kind 
of interpretation is more directly related to what specifically your interlocutor 
wants to express. 

In the second type of interpretation, as said above, the causal bias prevails. 
According to Dworkin, it represents a scientific effort to analyze data and find 
the logic that governs events. This endeavor requires scientists a series of value 
judgments at the time of data evaluation. Although this process is quite distinc-
tive from the first, it’s still called interpretation (though a different kind of it) 
by Dworkin.

1 Bachelor’s Degree in Law at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). Master’s Candidate in Law 
at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). Postgraduate Scholarship Holder funded by CAPES. 
Brazil. CV: http://lattes.cnpq.br/6740778832160072, e-mail: franklinmarquesdutra@gmail.com.

2 Bachelor’s Degree in Law at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF). Master’s Candidate in Law at the 
Federal University of Minas Gerais (UFMG). Public Employee at the Federal University of Alfenas (Unifal), 
Campus Vaginha/MG. Brazil. CV: http://lattes.cnpq.br/5637267621645000, e-mail: robsonvitor@gmail.com.  

3 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. Cambridge and London: Harvard University Press, 1986. 
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Finally, the last sort of interpretation would be the one performed by critics 
while interpreting poems, paintings, plays, musical presentations, works of art 
in general. It aims to justify some point of view about the main theme or pur-
pose of the object, it’s a research for meaning. Dworkin argues that this one has 
many similarities with the interpretation of social practices, since both intend to 
understand something creating a distinct entity of them, and not literally what 
people say, as it happens in the interpretation of regular conversation. Thus, 
Dworkin calls artistic and social practices interpretation creative interpretation, 
a constructive form of interpretation.

That being said, Dworkin compares the judicial decision-making process 
with the construction of a big chain novel, as if it were a great story written by 
many authors, the judges. In order for such a project to be successful and to 
build a coherent whole, it’s always important for each judge to interpret, with 
a dose of creativity, all the previous chapters/judgments whilst writing another 
chapter of this great book. Within all this process, the interpretation of Consti-
tutional Law is the most important of all novels, and perhaps, for good or bad, 
the one with the greatest dose of creativity.

In light of this, Cass Sunstein uses the creating process the Star Wars mo-
vies to do some important considerations about the constitutional interpretation 
process4. In turn Sunstein goes beyond Dworkin and claims that for history 
writers, and perhaps writers in general, the Dworkinian metaphor would capture 
not only the interpersonal case, but equally the intrapersonal case. Since it’s 
rather usual that authors, during the process of construction of the narrative, 
change their minds about the story lines.

In Dworkin’s metaphor, the same judge or court could, with certain limits 
of coherence, change its way of seeing things during the course of a life. It means 
that the judge should be like Janus, the two-face Greek ancient character, concer-
ned at the same time with the future and the past. 

Sunstein adds that moments like “I am your father” (when Darth Vader 
reveals the young Luke Skywalker that he is actually his father) have the power 
to completely change the unfolding of the plot. That could be dangerous. That’s 
why, towards maintaining consistency, the narrator (or the judge in the case of 
the Law) must be very cautious, otherwise this entire collective work called Law 
will be tarnished and the so important legal integrity lost. 

The point here is that is seems to us that these issues fade away when ac-
cepted what we call a flavored Dworkinian integrity. It combines the canonical 
demands of coherence in terms of principle, fit to institutional history and 
fair justification with Sunstein’s improvisation and serendipity. In this work, 
we claim that Sunstein not only embraces it, but also that this principle helps 
solving the deadlock above described.

4 SUNSTEIN, Cass R. How Star Wars Illuminates Constitutional Law. Mich. L. Rev. (forthcoming 2015).
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a adoção da “Cegueira deliberada” 
pela JurisprudÊnCia brasileira:  

sobre os risCos de distorção das 
regras JurÍdiCas pelo Mau uso  

do direito CoMparado

Guilherme Brenner Lucchesi1

Identifica-se crescente tendência jurisprudencial na adoção da “teoria da 
cegueira deliberada” como fundamento para a atribuição de dolo eventual, com 
parcos fundamentos dogmático-jurídicos. Em sua etapa inicial, o artigo propõe 
uma análise de casos decididos no Brasil, desde o primeiro caso identificado, 
envolvendo o célebre caso do furto à sede do Banco Central do Brasil em For-
taleza, até o julgamento do caso “Mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal 
e as decisões mais recentes proferidas no âmbito da operação “Lava Jato”. Ar-
gumentam as decisões que essa “teoria” teria originado no direito dos Estados 
Unidos da América, e que seria aplicável como critério de interpretação do di-
reito brasileiro, chamando esta metodologia questionável de aplicação direta do 
direito estrangeiro ao nacional de “direito comparado”. A partir da análise dos 
casos, buscou-se identificar os fundamentos para a aplicação da cegueira deli-
berada em cada decisão, de modo a estabelecer a síntese dos critérios comuns 
utilizados pela jurisprudência brasileira, extraindo um conceito jurisprudencial 
de cegueira deliberada no Brasil. Percebeu-se, com isso, a atribuição de juízo 
condenatório fundado em cegueira deliberada quando o autor tem ciência da 
elevada probabilidade da existência de alguma circunstância elementar de crime, 
age de forma indiferente quanto à ciência dessa elevada probabilidade e escolhe 
deliberadamente manter-se ignorante a respeito dos fatos, em sendo possível a 
alternativa. Na segunda etapa, o artigo critica a metodologia adotada pelas deci-
sões, na medida que entende-se não ser possível um transplante dessa categoria 
de imputação do direito dos Estados Unidos ao direito brasileiro sem prévia 
verificação de compatibilidade com a definição legal de dolo existente no Códi-
go Penal. Propõe-se definir e estabelecer os parâmetros adequados para a análise 
comparada do direito brasileiro e do direito dos Estados Unidos, pontuando-se 
os fundamentos e as funções desempenhadas pela “cegueira deliberada” – ou 
willful blindness – nos Estados Unidos e seus pretensos fundamentos e funções 

1 Doutor em Direito pela UFPR. Master of Laws pela Cornell Law School (EUA). Coordenador Adjunto da 
Pós-graduação na modalidade EAD em Direito Penal e Processo Penal da ABDConst. Diretor do Instituto 
dos Advogados do Paraná. País: Brasil. Endereço eletrônico: guilherme@lxp.adv.br
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na aplicação jurisprudencial brasileira. Demonstra-se, com isso, que as tradições 
jurídicas em que esses sistemas se desenvolvem possuem bases distintas, de modo 
que não se pode simplesmente pinçar conceitos e teorias e aplicá-las diretamente 
sem a devida contextualização – algo que não é feito em nenhuma das decisões 
pesquisadas. Na derradeira etapa, o artigo prossegue visando demonstrar o des-
cabimento da aplicação da cegueira a direito brasileiro a partir de uma análise 
dogmático-legal da imputação subjetiva do dolo eventual a partir da cegueira 
deliberada, visando demonstrar que, primeiro, não há dolo sem a presença de 
algum elemento cognitivo e, segundo, a noção de dolo eventual é suficiente para 
a punição da maior parte das condutas a que se atribui cegueira deliberada. Por 
outro lado, há decisões em que a cegueira deliberada incide de modo a expandir 
o alcance de dolo eventual, permitindo a punição de condutas que seriam impu-
níveis diante da ausência de previsão de modalidade culposa. A partir da verifica-
ção que cegueira deliberada é, na melhor das hipóteses, mero adorno retórico de 
decisões penais condenatórias, e na pior das hipóteses, permite a condenação de 
condutas culposas como se dolosas fossem, busca-se demonstrar que a ausência 
de metodologia na aplicação do direito comparado pela jurisprudência brasileira 
traz consigo graves consequências de distorção das normas legais e ampliação do 
âmbito de alcance do direito penal, em clara violação ao princípio da legalidade. 
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o raCioCÍnio analÓgiCo na 
interpretação ConstituCional:  

uM paralelo do supreMo  
tribunal Federal CoM a supreMa  

Corte estadunidense

Gustavo Martinelli Tanganelli Gazotto1

O raciocínio analógico se define como o mecanismo hermenêutico capaz 
de dar igual resposta a situações suficientemente similares, ainda que não iguais. 
Parte-se de um precedente paradigma, também chamado de “analogia fonte”, 
em direção ao caso jurídico que se pretende resolver, denominado por “analo-
gia alvo”. Ao se equiparar ambas as questões, é possível deduzir características 
semelhantes e distintivas, possibilitando uma aproximação desde que respeitada 
as distinções. Muito embora a interpretação analógica sempre habite as funda-
mentações e decisões judiciais, é verdade que a analogia está cada vez mais pre-
sente nos julgamentos das grandes cortes constitucionais do mundo ocidental. 
Isso se dá, sobretudo, em razão da dificuldade inerente do conflito de normas 
constitucionais que provocam o controle concentrado de constitucionalidade. 
Não havendo regra ou princípio aplicável de pronto, é preciso recorrer a técni-
cas hermenêuticas diversas, mas igualmente válidas, para se chegar a uma con-
clusão justa e coesa no âmbito jurídico. Dentre os variados caminhos possíveis, 
destaca-se o pensamento analógico. No desenvolver desse percurso, a primeira 
tarefa dos operadores do direito é situar determinada conduta humana dentro 
de alguma rubrica jurídica relacionada; após, deve-se levar em conta detalhes 
cada vez mais específicos até que disso emerja uma norma para o caso concreto. 
Ocorre que a escolha de critérios de relação entre a “analogia fonte” e a “analogia 
alvo” nem sempre é aplicada corretamente. Há extensa produção bibliográfica 
dedicada a analisar, na teoria do direito, como se comportam as Cortes em face 
da aproximação de casos diversos para a extração de uma norma em comum. 
Nesses estudos, buscou-se construir uma racionalidade da analogia, ou seja, uma 
metodologia racional e previsível a fim de se atingir uma suposta teoria da ar-
gumentação analógica. Significa, portanto, que a escolha de características dos 
fenômenos comparáveis deve se basear em critérios adequados para validar a 
relação criada. Assim, a primeira ponderação estaria na vedação do arbítrio de 
traços emparelhadores, atingida por meio do dever de fundamentação da decisão 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil, martinelli.gustavogazot-
to@gmail.com
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judicial. Nesse sentido, considera-se decisão bem fundamentada aquela que traga 
consigo três elementos na configuração da analogia: fundamento explicitado em 
relação ao critério elegido; finalidade do critério exigido; e congruência com o 
ordenamento jurídico. Por fim, conclui-se a adequada interpretação da analogia 
na necessidade de discriminar quais as dessemelhanças entre o precedente para-
digma e a analogia fonte, procedimento tratado como distinguishing na prática 
forense. Dessa forma, após investigar os métodos e fundamentos do raciocínio 
analógico, o presente trabalho busca analisar como a Suprema Corte dos Estados 
Unidos vem aplicando a essa razão na resolução de demandas constitucionais. 
Para tanto, ponto de partida foi se debruçar sobre o notório julgamento Katz 
v. Estados Unidos, o qual conduziu à novas interpretações acerca da Quarta 
Emenda da Constituição Estadunidense no tocante a produção de provas ilícitas 
a partir de escutas telefônicas. Escolheu-se o julgamento acima não apenas em 
razão do vínculo nitidamente constitucional, mas sobretudo em razão da fun-
damentação por analogia. Quando a promotoria apresentou como prova uma 
conversa por telefone travada numa cabine telefônica pública, a maior preocu-
pação da Suprema Corte era saber se a Quarta Emenda protegia a intimidade 
do cidadão ou somente a inviolabilidade da propriedade, facultado a violação 
em espaços públicos. Superado o estudo analítico, buscou-se esboçar um quadro 
comparativo entre a aplicação de resolução por interpretação analógica no Su-
premo Tribunal Federal do Brasil e esse raciocínio imposto pela Suprema Corte. 
Com efeito, ainda que ambas as justiças decorram de tradições jurídicas distintas 
- civil law e common law, respectivamente - o método científico para a produção 
da argumentação deve ser válido por igual. Por tal razão, a adoção de tradições 
opostas não prejudica a análise proposta. Dessa forma, o problema desta pes-
quisa foi analisar se a ferramenta analógica é suficientemente bem explorada 
pelas duas Cortes, ou, ao revés, casos distintos são arbitrariamente aproximados 
conforme a convicção dos Ministros e Justices de cada nação. Como método, 
levantou-se bibliografia especializada e casos julgados pelos referidos tribunais 
em que a analogia serviu como fundamento primário para a resolução de confli-
tos constitucionais. Por fim, a hipótese a ser testada é aquela temerária de que os 
intérpretes não aplicam corretamente o raciocínio analógico na ratio decidendi. 
Muito pelo contrário, na esteira do que sustentam constitucionalistas como Cass 
Sustein e Richard Posner, acredita-se que as analogias tal como exploradas nos 
altos tribunais não promovem o raciocínio jurídico, mas servem tão somente 
para afastar um ônus argumentativo racional. Em outras palavras, longe de ser 
recurso hermenêutico rigoroso, a interpretação analógica indicaria mera escolha 
política adota pelo Ministro ou Justice. 
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autoridade na esFera pÚbliCa:  
o debate entre Joseph raz e JereMY 

Waldron sobre autoridade e 
legitiMidade 

Igor de Carvalho Enríquez

O presente artigo pretende traçar um breve panorama do debate entre Jo-
seph Raz e Jeremy Waldron a respeito da autoridade exercida pelo Estado (em 
seus diversos âmbitos) sobre agentes públicos, demonstrando que a legitimação 
da autoridade não é um processo simples. Para tanto, em um primeiro momento, 
apresenta-se sua teoria da autoridade de Raz, explicando como é possível uma 
justificação da normatividade por meio de três teses morais que juntas formam 
uma hipótese sobre como se manifesta a dinâmica do poder de ação sobre aque-
les submetidos à autoridade.

Para Raz, embora a busca de legitimação inerente ao direito seja direcionada 
a toda sociedade (por meio da reivindicação de autoridade), é sua aceitação pelos 
agentes públicos que vai definir o que é ou não direito (ideia baseada na noção de 
regra última de reconhecimento hartiana). Por meio de decisões judiciais, leis ou 
atos administrativos, o intuito é atingir cada pessoa individualmente, de modo 
que a instituição em questão passe a ser legitimada e vista como autoridade, mas 
só os officials podem estabelecer internamente ao ordenamento os critérios de 
validade para aquele sistema jurídico em questão. Nesse sentido, deve haver uma 
busca de legitimação tanto interna quanto externa ao sistema, adequando-se as 
formas com que o próprio ente estatal estabelece suas atribuições. 

Em um segundo momento, a preocupação passa por explicar a teoria da 
legitimação por meio do processo legislativo defendido por Waldron, afirmando 
que o direito e a moral se relacionam politicamente, especialmente por meio do 
processo deliberativo que ocorre dentro de todo ordenamento jurídico demo-
crático. As instituições têm um papel fundamental na consolidação de práticas 
procedimentais que permitem a tomada de decisões, uma vez que o consenso é 
impossível em grande parte das decisões de natureza moral. A obediência ao pro-
cedimento, na visão de Waldron, está por trás da capacidade de cada sociedade 
em conciliar igual respeito e consideração com coordenação social.   

A legitimação, em contraste ao modelo raziano, seria focada no procedi-
mento democrático, havendo uma certa descrença por parte de Waldron na 
possibilidade do Judiciário, por exemplo, legitimar sua autoridade por mio das 
próprias decisões. Essa importância dada ao procedimento se deve à rejeição por 
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Waldron de uma noção de verdade previamente estabelecida, devendo essa ser 
substituída pela visão de verdade construída procedimentalmente pautada pelo 
dever de respeito ao desacordo, diante de um consenso impossível em diversas 
situações. Respeito, nesse sentido, envolve a forma como se trata a crença alheia 
sobre o que seria justo em circunstâncias onde nenhuma posição política é auto 
verificável e o debate vai determinar qual crença suscetível à controvérsia se tor-
nará o caminho a ser percorrido (WALDRON, 1999, p.111).  

Em uma terceira parte é introduzido o debate entre a teoria da autoridade de 
Raz e o modelo procedimental de Waldron, com especial enfoque no artigo “Au-
thority for officials”, no qual a relação da legitimação da autoridade estatal entre 
os agentes públicos é tema central. Tal artigo é um marco sobre o assunto, pois as 
premissas razianas são questionadas por Waldron, que tenta dar um caráter mais 
democrático e menos instrumentalista para o positivismo excludente. Pretende-se 
aqui aprofundar o questionamento sobre a noção de autoridade, em especial o 
papel da legitimação de instituições perante seus componentes internos, os agentes 
públicos, mas não esquecendo as implicações para a sociedade em geral.

Palavras-chave: Autoridade, Raz, Legitimidade, Waldron.
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Caos e Criação no direito:  
o perCurso de ConCretude 

norMatiVo CoMo Meio prioritário  
de resolução de ConFlitos 

norMatiVos ConstituCionais

José Eduardo Schuh1

Justificar a assertiva de que é primacial e preponderante a interpretação 
realizada pelo legislador na resolução de conflitos entre normas constitucionais 
abstratas é o propósito do presente artigo.  

É inevitável reconhecer a existência de conflitos normativos emergentes 
do texto constitucional. Garantias e direitos constitucionais (ou princípios ou 
mandamentos de otimização ou qualquer outra denominação que seja conferida 
às normas dotadas de altíssima carência de previsão explícita dos atributos que 
as caracterizam como objeto jurídico) chocam-se ainda no plano abstracional e 
demandam a implementação de meios de resolução de conflitos normativos a 
fim de conferir operatividade às “diretivas básicas da ordenação comunitária”2 
tendentes a realizar a paz social em que se constitui o Direito.

Cada sistema de direito positivo se encarrega de instituir os elementos ha-
bilitados para reduzir ou resolver os prefalados conflitos normativos abstratos. 
A produção de normas derivadas do texto constitucional, pela ordem legislativa, 
e o procedimento jurisdicional são os dois clássicos meios para a harmonização 
do âmbito de incidência dos preceitos normativos.

Assevera-se que a norma jurídica é um seletor de propriedades juridici-
záveis, um veículo da descrição dos critérios para o reconhecimento de uma 
conduta determinada como proibida, obrigatória ou permitida e dos atributos 
da consequência estabelecida para o caso de cumprimento ou descumprimento 
da hipótese normativa, ilação expressada em resultados de validade/invalidade, 
licitude/ilicitude e sanção/premiação. A estrutura de um sistema constituído 
por normas jurídicas impõe uma lógica própria das prescrições de funciona-
mento deôntico, cuja regra de inferência é constituída a partir de uma premissa 
formada por pelo menos um fundamento jurídico de validade, isto é, uma 
norma jurídica.

1 Doutorando em Direito na Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires (UBA), docente assistente 
na  Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires (UBA). Cidadão brasileiro, tem como endereço de 
correio eletrônico: schuh@schuh.adv.br.

2 FERREYRA, Raúl Gustavo. Fundamentos Constitucionales. 2015, 2ª ed., ed. Ediar, Buenos Aires, p. 38.
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Delinear os limites e o alcance do objeto veiculado pela norma jurídica 
constitucional é a função do percurso de concretude normativo. Enriquecer a 
previsão abstrata com a discriminação e a pormenorização dos critérios do ante-
cedente hipotético e do taxativo consequente normativos é a função do comple-
xo estruturado para oferecer previsibilidade em relação às condutas e fins juri-
dicizados. Da norma geral e abstrata, a cada descenso normativo rumo à norma 
de hierarquia inferior, eleva-se a precisão do preceito jurídico, culminando, o seu 
sucesso, com a norma individual e concreta.

Em um ordenamento jurídico que caracterizado como um sistema auto-
poiético, que “constitui os elementos que o constitui através do elementos dos 
quais é constituído”3, tal qual o brasileiro, desvela-se como primaz a autenticida-
de da interpretação operada pelo legislador, o qual resolve os conflitos das nor-
mas abstratas pela edição das leis. Essa primazia revela-se preponderante quando 
comparada à interpretação emanada pelas autoridades judicantes, sobremaneira 
em razão da hierarquia estabelecida no texto da Constituição (art. 59), do caráter 
derivativo da atividade judiciária (art. 1o, § único, e 37, caput) e por força da ne-
cessidade de redução dos fundamentos da decisão judicial à uma norma jurídica 
emanada pelo Poder Legislativo (art. 93, IX).  

Fundamentar a primazia e a preponderância da exegese constitucional 
realizada pelo legislador no ato de editar normas é reconhecer a limitação da 
atividade jurisdicional é o mister do artigo ora resumidamente apresentado. E, 
dentre as demarcações que exsurgem do ordenamento constitucional ao exercício 
judicial, enumeram-se, dentre muitas, a incapacidade jurídica para a institui-
ção de deveres, a carência de poder para a desconsideração de normas jurídicas 
constitucionais ou infra constitucionais motivadas em garantias positivadas e a 
destituição de competência para a correção sistêmica positiva. Nem mesmo ra-
zões práticas são juridicamente válidas para admitir a expansão dos limites e do 
alcance da atividade judicial pertinente ao ordenamento presentemente vigente, 
tal como suposto com esteio na disposição constitucional sobre o procedimento 
do mandado de injunção.

A objeção competencional4 levantada pelo presente estudo - de restrição à 
capacidade inovadora ou modificadora do sistema normativo posto pela ativi-
dade judicial - avalia a natureza lógica dos princípios e das regras (e eventuais 
distinções entre esses), assim como as regras positivadas pela Constituição da 
República Federativa do Brasil aplicáveis à espécie. 

O caos normativo é prioritária e preponderantemente solucionável por 
meio dos atos de criação legislativa, assevera-se, por fim.

 

3 LUHMANN, Niklas. “The unit of the legal system” in Autopoietic Law: a new approach to law and society. 
Vários autores, coord. Gunther Teubner. 1998, ed. Walter Gruyter, New York, p. 14.

4 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. 2004, ed. Gedisa, Barcelona, pp. 169 e ss. 
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a raCionalidade arguMentatiVa do 
eMprego da proporCionalidade na 

tutela de direitos FundaMentais eM 
ÂMbito penal pelo stF

José Paulo Schneider dos Santos1

Fausto Santos de Morais 2

O presente trabalho foi idealizado na tentativa de responder ao seguinte 
questionamento: as decisões do STF, que aplicam a proporcionalidade no âmbito 
de tutela penal dos direitos fundamentais, são racionalmente justificadas?

A intenção geral que ora se coloca é apresentar e problematizar a forma 
de justificação para a aplicação da proporcionalidade nas decisões do STF sobre 
direitos fundamentais penais.

O estudo procedido será eminentemente bibliográfico, porquanto se dará 
por meio de leituras e sistematização de conceitos e críticas a partir de documen-
tação indireta de natureza jurídico-filosófica, documental e jurisprudencial. 

Utilizar-se-á o método fenomenológico hermenêutico, cujos aportes contri-
buem para a sistematização de conceitos e sustentam o exercício argumentativo 
a respeito da hipótese defendida.

A investigação jurisprudencial concentrará seus esforços em casos sele-
cionados a partir da jurisprudência do STF. Considerando que o trabalho 
propõe questões relativas à aplicabilidade dos direitos fundamentais, parece 
adequado que a abordagem recaia sobre os julgados daquele que é conhecido 
por ser o guardião da Constituição, ou, ao menos, deveria ser. Todavia, isso 
não significa que as decisões das outras instâncias e graus jurisdicionais são 
menos relevantes. 

Para o desenvolvimento dos propósitos ora apresentados, optou-se pela sele-
ção de casos contidos no sítio eletrônico do STF, especificamente na ferramenta 
de pesquisa jurisprudencial. Adotou-se, pois, como critério de pesquisa, a seguin-

1 Mestrando em Direito, Democracia e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito da Faculdade Meridional – IMED de Passo Fundo/RS. Bolsista PROSUP/CAPES, cujo fomentou 
possibilitou o presente estudo. Pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade IDC de 
Porto Alegre/RS. Graduado em Direito pela Faculdade Meridional – IMED de Passo Fundo/RS. Pesquisador 
científico FAPERGS (2012-2015). Editor Assistente da Revista Brasileira de Direito, Qualis A1. Advogado. 
E-mail: josepauloschneider@yahoo.com.br. 

2 Doutor em Direito Público Pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) de São Leopoldo/RS. Do-
cente do PPGD da Faculdade Meridional (IMED) de Passo Fundo/RS. Pesquisador com apoio da Fundação Meri-
dional. Editor Chefe da Revista Brasileira de Direito, Qualis A1. Advogado. E-mail: faustosmorais@gmail.com.
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tes palavras-chave: “proporcionalidade”, “direito penal” e “Alexy”. A testagem 
destes critérios revelou um total de vinte e uma (21) decisões3.

Há que se mencionar que outras palavras-chave foram testadas. Contudo, 
as três escolhidas foram aquelas que, por demonstração, oportunizaram decisões 
com maior correlação aos aportes teóricos utilizados. 

Reconhece-se, ademais, que existem outras decisões que contenham em seu 
corpo, por exemplo, a expressão “proporcionalidade”. Ocorre que, por vezes, 
a “proporcionalidade” exarada diz respeito à noção aritmética, não guardando 
qualquer relação com a proposta alexiana. 

Não se pode deixar de referir que o desafio a ser enfrentado no deambular 
da pesquisa consiste na elaboração de um método de estudo que possibilite iden-
tificar critérios para o controle da racionalidade das decisões judiciais. 

O esboço até então pensado pressupõe dois âmbitos de análise:  (a) o dos 
argumentos institucionais; (b) o dos argumentos não institucionais.  Isso porque 
se acredita que a racionalidade jurídica envolva a adoção de um método que 
possibilite uma simbiose entre critérios jurídicos e argumentativos, tal como 
desenvolvido por Alexy, em sua “Teoria Discursiva do Direito”. 

A ideia, ainda em fase de maturação, seria a de analisar os casos previamente 
selecionados a partir de uma tabela em que fosse separada a verificação dos argu-
mentos utilizados na decisão. Primeiramente, a preocupação recairia nos argumen-
tos institucionais, ou seja, aqueles que estivessem em consonância com a lei, com 
os precedentes e com a proporcionalidade alexiana. Depois, os critérios não institu-
cionais, que, especula-se, estão atrelados à testagem da: (i) proporcionalidade (leia-
-se: primeira e segunda lei do sopesamento); (ii) da retórica (logos, ethos e pathos).

Por fim, a apresentação de conclusões, nesse momento, configuraria meras 
especulações subjetivas, despidas de qualquer rigor científico, haja vista que o 
trabalho se encontra em fase inicial.
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herMenÊutiCa ConstituCional e 
disCurso JurÍdiCo: a JustiFiCação 

ConseQuenCialista no Voto do Min. 
luÍs roberto barroso no hC nº 126.292/

sp (eXeCução proVisÓria da pena)1 

José Ribeiro Lins Neto.2

Karina Loureiro Ribeiro Lins.3

O trabalho proposto tem por objetivo o estudo da argumentação empreen-
dida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do HC nº 126.292/
SP, que, revendo o entendimento da Corte, entendeu por permitir a execução 
provisória da pena, após a confirmação em segunda instância, sem a necessidade 
de aguardar o trânsito em julgado do decreto condenatório.

Trata-se de estudo relacionado ao processo argumentativo utilizado pelo Min. 
Barroso, no propósito de justificar a interpretação que empreendeu do instituto 
previsto no Art. 5º, LVII da Constituição da República, notadamente no que diz 
respeito à retórica consequencialista, baseada no pragmatismo jurídico. Assim, não 
se trata aqui, portanto, de investigações acerca da pertinência material da ressigni-
ficação do chamado “Princípio da Presunção de Inocência” (ou de não-culpabili-
dade), mas do exame da estrutura argumentativa desenvolvida no aludido voto.

Nesse sentido, é relevante perceber o papel subalterno que análises de cará-
ter ontológico desempenharam na interpretação desenvolvida por Barroso, cuja 

1 Trabalho apresentado para a linha “Teorias da interpretação constitucional”, do III Congresso Internacional 
de Direito Constitucional e Filosofia Política – UFPR/UFMG.
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Direito - pragmatismo jurídico e direitos humanos. Especialista em Direito Público pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco - UFPE. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 
Professor de Direito Constitucional e de Introdução ao Estudo do Direito na Faculdade de Maceió – FAMA. 
Professor de Direito Constitucional na Faculdade de Tecnologia de Alagoas – FAT. Analista Judiciário no 
TRE/AL. Brasileiro. jribeirolneto@gmail.com
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nalização dos Direitos. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina 
– UNISUL. Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Membro do Grupo de 
Pesquisa “Virada de Copérnico”, da Universidade Federal do Paraná – UFPR -  Linha de Pesquisa: Per-
sonalidade. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Direito Privado e Contemporaneidade”, da Universidade 
Federal de Alagoas – UFAL. Professora de Direito Civil e Direito Empresarial da Faculdade de Tecnologia 
de Alagoas – FAT. Professora de Direito Empresarial e Direito Previdenciário da Faculdade de Maceió – 
FAMA. Servidora Pública Federal do TRF da 5ª Região – Assessora Jurídica da 3ª Vara Federal de Alagoas. 
Brasileira. karinasloureiro@hotmail.com
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linha de argumentação fiou-se fundamentalmente em razão dos exames das con-
sequências verificadas do precedente jurisprudencial que projetava a superação, 
como também em razão das consequências práticas que projeta alcançar com a 
guinada de entendimento da Corte.

Barroso adota uma análise pragmatista do problema, tomando como ponto 
de partida aquilo que Richard Posner denomina por “teste do tempo”, no sen-
tido de atritar o precedente vigente na Corte (condicionamento da execução da 
pena ao trânsito e julgado) à realidade verificada a partir da tomada da decisão. 
Realiza, portanto, um exame retrospectivo da questão.

Identifica, assim, o que entende ser os problemas práticos projetados a par-
tir da afirmação do precedente a ser superado: a) incentivo a interposição de 
recursos protelatórios, para se evitar o trânsito em julgado e, consequentemente, 
a execução da pena; b) incremento da seletividade penal, em razão do acesso 
restrito aos réu mais abastados a uma defesa hábil na procrastinação dos feitos, 
enquanto os mais carentes não poderiam se valer das mesmas armas; c) o descré-
dito social no sistema de justiça penal, através do sentimento de impunidade.

A partir desses três elementos o Min. Barroso empreende uma interpre-
tação de cunho deontológico subordinada aos objetivos práticos de superação 
dos problemas provocados pelo precedente então vigente. Ainda que se dedi-
que a examinar o que entende ser alcance normativo do dispositivo do Art. 5º, 
LVII da CR/88, realiza efetivamente uma argumentação jurídica prospectiva, 
no intuito de formar o convencimento a respeito da finalidade projetada para 
o julgado.

A postura discursiva adotada por Barroso reflete, no âmbito da argumen-
tação jurídica, uma técnica de justificação e fundamentação teórica voltada a 
emprestar suporte ao franco ativismo judicial assumido pelo STF. Argumentar 
pela consequências, muitas vezes ao sabor das subjetividades do julgador e de 
uma (re)construção retórica da realidade, decerto representa uma útil ferramenta 
para a ampliação dos poderes do STF, ainda que sem extrapolar formalmente o 
quadro geral de competências atribuída pela Constituição. 

De fato, a forte opção de Barroso por uma argumentação pragmatista, com 
vistas em uma hermenêutica constitucional criativa, nos moldes descritos por 
Schmitt, sugere certo descolamento das restrições semânticas oferecidas pelo 
texto constitucional. Relegar a primazia dos aspectos semântico do texto cons-
titucional a um segundo plano de importância, ainda que sob o alegado valor 
prático das consequências dos julgados, franqueia ao STF um âmbito de atuação 
sem limite conhecido.

A primeira questão que se coloca é: em um modelo constitucional analítico 
seria adequada a submissão dos aspectos deontológicos aos pragmáticos?

Por outro lado, sobretudo considerando a baixa qualidade da produção 
legislativa no Brasil, a aceitação de discursos no STF com forte carga pragmática, 
favorecendo uma mutação constitucional mais consentânea às demandas sociais 
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percebidas, poderia representar uma forma adequada de ressignificação das nor-
mas da constituição?

Assim, com vistas nessas questões, inspiradas a partir do voto do Min. Barro-
so, no precedente aludido, é o que se busca desenvolver um debate no III Congres-
so Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política – UFPR/UFMG.



Caderno de resumos88

A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E OS 
DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS: A TEORIA 
MINIMALISTA DE CASS SUNSTEIN E O 

CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO DE 
ROBERT C. POST E REVA B. SIEGEL

Júlio Eduardo Damasceno Medina

Desde o debate clássico entre os defensores da soberania da Constituição e 
os partidários da soberania do parlamento perpassando pelo sofisticado debate 
entre Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, acerca da legitimidade e extensão do 
controle judicial de constitucionalidade das leis, surge uma das questões mais 
emblemáticas da Teoria do Estado e da Separação de Poderes, o questionamento: 
“de quem é a última palavra sobre a interpretação da Constituição?”.

Em decorrência disso percebe-se que o núcleo central do debate cuida de 
analisar a relação da tensão entre constitucionalismo e democracia . Sem deixar 
de lembra que há a possibilidade de surgir uma possível e indesejada alienação do 
povo em face da Carta Fundadora do Estado – que deve ser produto da vontade 
do povo – dado azo para argumentos que visam legitimar e dar supremacia ao 
judicial review, tanto que, contemporaneamente, em quase todos os Estados, as 
Cortes são definidoras da agenda constitucional. 

Outros dois fenômenos que podem contribuir para a defesa das cortes são 
(i)  o déficit de representatividade nos Poderes eleitos, causados por quaisquer 
fatores que sejam, e (ii) alguma eventual substancial justiça das decisões das Su-
premas Cortes. Ressalte-se que o fenômeno da representatividade (ou sentimento 
de representação) é extremamente importante para evitar que os juristas sejam 
surpreendidos com um refluxo social (blacklash). 

Isto posto, tendo em vista a jurisprudência do supremo tribunal federal 
acerca da última palavra na interpretação da Constituição , apesar de haver reco-
nhecidas exceções , fica evidente que cabe àqueles que se prezam pelo princípio 
democrático reivindicar uma posição protagonista do povo no diálogo herme-
nêutico constitucional, porém a constitucionalidade das leis por vezes há de ser 
questionada ao passo que não estiver de acordo com as normas constitucionais, 
aliás vale reafirmar o respeito ao princípio da Separação de Poderes que no 
arranjo institucional da Constituição da República conta com mecanismos de 
controle de entre os Poderes, os famosos “freios e contrapesos”.

Ao tratar da interpretação constitucional, Luís Roberto Barroso, acerta-
damente lembrou que contemporaneamente há “novos” paradigmas na tarefa 
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hermenêutica constitucional e, portanto, é reconhecidamente sabido que as 
normas constitucionais em geral, e os princípios constitucionais em especifico, 
não tem um conteúdo objetivo e sentido único para todos os contextos em que 
incidem.  O interprete tem – ou melhor, agora é reconhecido que ele tem – um 
papel criativo/construtivo na interpretação da Constituição. Em função disso, 
surgem problemáticas, como as de definir quem são/devem ser os intérpretes 
da Constituição? Quais os limites de cada um dos intérpretes em sua ativida-
de hermenêutica? E ainda, se o Poder Judiciário, em geral, e o STF, no caso 
brasileiro, em especifico é o interprete último dotado de supremacia? Pode o 
Supremo Tribunal Federal “empurrar a história”?

O artigo em tela trata de contextualizar a jurisdição constitucional e a Se-
paração de Poderes – a relação do Estado de Direito com a Democracia – segun-
do as propostas teóricas do republicanismo minimalista de Cass Sunstein, bem 
como à luz do Constitucionalismo Democrático de R. Post e R. Siegel, traçando 
um paralelo entre esta construção teórica e a teoria dos diálogos institucionais.
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OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 
COMO FORMA DE GARANTIA DE NOVOS 

DIREITOS: A INCLUSÃO DO DIREITO À 
BUSCA DA FELICIDADE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO

Laís Kondo Claus 
Luciana Romano Morilas

Ordenamentos jurídicos autônomos podem aderir a ideias constitucionais 
de outros ordenamentos estrangeiros, com base na teoria do constitucionalismo 
plural, de modo a garantir a universalidade dos direitos humanos.  A ideia do 
pluralismo denota que as constituições, apesar de terem autonomia e soberania, 
podem aderir a conceitos constitucionais estrangeiros, desde que eles estejam em 
consonância com as demais normas do ordenamento pátrio. O direito à busca 
da felicidade encontra suas raízes no direito americano, tendo sido mencionado 
pela primeira vez na Carta de Declaração de Independência, em 4 de julho de 
1776. Nesse texto, os redatores atribuem a esse direito a característica de inalie-
nabilidade, ou seja, não pode ser retirado dos cidadãos, nem por sua própria 
vontade. O tema “busca da felicidade” tem ganhado relevância global, de forma 
que, em 2012, a assembleia geral das Nações Unidas proclamou o dia 20 de 
março como o dia internacional da felicidade (Resolução 66/281), estabelecendo 
a busca da felicidade como objetivo fundamental do ser humano. No Brasil, 
tal expressão não foi introduzida na Constituição, apesar de uma Proposta de 
Emenda Constitucional haver sido proposta em 2010 (PEC 19/10) para introdu-
zir o termo no artigo 6º da Constituição. A Proposta foi arquivada em 2014. Isso 
significa que o Direito à Busca da Felicidade não foi incluído no ordenamento 
jurídico brasileiro por via legislativa. Coloca-se a seguinte pergunta de pesquisa: 
apesar de não haver lei formal regulando o instituto, pode-se considerar sua apli-
cabilidade no ordenamento jurídico brasileiro? Objetiva-se perscrutar a aplicabi-
lidade do Direito à Busca da Felicidade no Brasil. Para tanto, foi elaborada uma 
pesquisa jurisprudencial nos Tribunais Superiores e Regionais, e verificou-se que 
o STF já prolatou decisões embasadas no direito à busca da felicidade. Trata-se de 
31 acórdãos na esfera federal, todos referentes à área do direito de família. Esses 
julgados estão concentrados principalmente no ano de 2010; após esse período, 
houve uma queda significativa na sua utilização. Com o julgamento conjunto 
da ADPF 132/RJ e da ADI 4.277/DF, e a consequente pacificação do tema, não 
houve mais decisões embasadas no direito à busca da felicidade que buscavam 
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o reconhecimento da união estável para as uniões homoafetivas. O Direito à 
Busca da Felicidade é comumente invocado para tratar das uniões homoafetivas, 
como houve o julgamento do caso Obergefell v. Hodges nos Estados Unidos, 
em 26 de junho de 2015, que versava sobre a permissão da Constituição acerca 
do casamento de casais do mesmo sexo. Caso que também fez menção ao direito 
da busca da felicidade, asseverando que a liberdade para escolher com quem se 
casar é um elemento essencial para o fruir desse direito. Portanto, percebe-se uma 
tendência global do direito à busca da felicidade a proporcionar a equidade de 
tratamento e reconhecimento de práticas comuns a sociedade, porém não regu-
lamentadas no ordenamento jurídico. No direito estadunidense, a adoção do 
common law implica que os precedentes são fundamentais na determinação do 
direito, ao passo que o direito romano, adotado no Brasil, em regra, prefere que o 
regramento ocorra pela via do legislativo. Porém, após a Emenda Constitucional 
45/04, com a inclusão do efeito vinculante do precedente jurisprudencial, tal 
possibilidade vem sendo mais utilizada. Dessa forma, justifica-se a introdução 
do direito à busca da felicidade no ordenamento brasileiro por meio de um mé-
todo estranho ao direito romano, a jurisprudência. A pesquisa jurisprudencial 
nos Tribunais Superiores e Regionais demonstra que a incorporação do direito 
à busca da felicidade no ordenamento pátrio tem sido muito cuidadosa, pois 
se encontram poucos casos jurisprudenciais com menção a esse direito, mas é 
possível considerar que esse direito está incorporado no ordenamento brasileiro, 
por meio da hermenêutica dos direitos fundamentais incluídos na Constituição. 

Palavras-chave: Direito à busca da felicidade; direitos humanos; precedente 
jurisprudencial.
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o MÉtodo eM direito CoMparado 
na Jurisdição ConstituCional 

ConteMporÂnea

Larissa Tomazoni1

Paulo Silas Taporosky Filho2

As Cortes Constitucionais cada vez mais têm recorrido ao uso voluntário 
do direito estrangeiro. Seja como um guia para a prestação jurisdicional ao deci-
dir casos difíceis, seja como forma de argumentação ao fundamentar as decisões, 
fato é que se tem observado que essa forma de argumentação, que visa fomentar 
o conteúdo decisório e dar um resguardo maior para a tese jurídica que em dada 
ocasião busca se defender mediante a decisão, tem crescido cada vez mais, resul-
tando num boom de decisões que se utilizam do direito estrangeiro em todas 
as suas possíveis formas: comparando-se legislações, invocando precedentes ou 
determinados julgamentos de outros países e citando autores e teses estrangeiras.

O que os juízes pouco se atentam, no momento de fazer uso do direito 
estrangeiro, é observar o contexto social, histórico e político de ondem provém a 
decisão, ensejando a partir de tal inobservância alguns certos problemas que não 
recebem a atenção necessária, pelo menos naquele primeiro momento em que a 
decisão é dada, de modo que esses problemas acabam passando despercebidos, 
quando não simplesmente ignorados.

 Diante de tal constatação, tem-se a problemática que ora se apresenta. 
É válido o uso do direito estrangeiro como modo de argumento que é utilizado 
como fundamento de decisões jurídicas pátrias? Sendo válido, há alguma forma 
a ser observada de seu uso? Existem critérios que delimitem de que modo deve 
ocorrer o recurso ao direito de outros países, evitando-se assim o seu uso des-
medido e descuidado? É possível estabelecer limites objetivos acerca do direito 
comparado mediante fatores metodológicos?

A importância do Direito Comparado se dá especialmente através de sua 
vocação para superar pontos de vista internos na análise de questões apre-
sentadas por ordenamentos jurídicos ao lidar com problemas relevantes. Por 
vezes é apressadamente compreendido como mera aproximação fática de casos, 
normas ou soluções entre ordenamentos, cujos resultados servem apenas para 

1 Mestranda em Direito. Uninter. Brasil. Email: lrtomazoni@gmail.com
2 Mestrando em Direito. Uninter. Brasil. Email:
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ilustrar determinado posicionamento do que a efetivamente fundamentar uma 
argumentação com base científico-metodológica.3

As cortes internacionais e nacionais tem se engajado em uma análise com-
parativa com o propósito de saber como outras cortes de outros Estados têm 
interpretado as normas jurídicas.4 O Direito Constitucional Comparado tem 
por objeto, não só uma constituição, mas uma pluralidade de constituições, 
resultando do cotejo de normas constitucionais de diferentes Estados, mediante 
critérios variáveis.5

Um dos critérios consiste em confrontar no tempo as constituições de um 
mesmo Estado, observando em épocas distintas as semelhanças e discrepâncias. 
Outro critério cabível é da comparação do Direito no espaço, analisando cons-
tituições de vários Estados vinculados, de preferência, a áreas geográficas contí-
guas. A mesma forma de Estado também pode servir de critério comparativo.6 
Para os fins deste trabalho, o critério que mais interessa é o critério espacial.

As Cortes domésticas, ao consultarem a jurisprudência ou normas estran-
geiras ou internacionais, podem inegavelmente, aprender com uma determinada 
corte ou sistema jurídico ou mesmo com algumas cortes ou sistemas jurídicos 
diversos. Inclusive, recomenda-se que as Cortes Constitucionais ou Supremas, as-
sim procedam ao analisarem casos controversos de direitos fundamentais, senão 
como última palavra, ao menos como um ponto de partida.7

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem comumente utilizado fontes 
estrangeiras, por vezes, de modo acrítico. A Corte utiliza legislações estrangeiras 
(especialmente de origem norte-americana e alemã), mas sem adotar qualquer 
metodologia. Não há razão para privilegiar, sem critérios justificadores, normas 
e decisões constitucionais de determinada jurisdição em detrimento de outras na 
prática da comparação.8

O método é algo que falta nas atuais abordagens do direito comparado. 
Resta silente uma necessária coerência metodológica nos estudos e uso da 
temática aqui tratada. A comparação é uma ferramenta fundamental de análise 
acadêmica. E aqui também se diz que o é para a jurisdição. Com o estudo do 
direito comparado é que são incrementadas as possibilidades de se estabelecer 
um discurso jurisdicional conglobante. Daí a necessidade da observância de um 

3 CURRY, Paula Maria Nasser. Métodos de Direito Comparado: desenvolvimento ao longo do século XX 
e perspectivas contemporâneas. Disponível em:<http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/
view/rechtd.2014.62.06/4303> Acesso em: 10 set. 2017.

4 FREIRE, Alonso. Interpretação constitucional comparativa: aproximação crítica e arcabouço metodo-
lógico. Disponível em: < http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum/article/view/23767/18099> 
Acesso em: 20 jun. 2017.

5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.23.ed. São Paulo: Malheiros, 2008.p.42.
6 Idem.
7 FREIRE, Alonso. Interpretação constitucional comparativa...
8 FREIRE, Alonso. O Supremo Tribunal Federal e a Migração de Ideias Constitucionais. Disponível em: < 

http://www.osconstitucionalistas.com.br/importacao-de-ideias-constitucionais. > Acesso em: 20 jun. 2017.
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“kit básico do comparatista”, o qual deve conter determinadas ferramentas indis-
pensáveis para o trato da temática: conhecimento detalhado dos sistemas jurídi-
cos estrangeiros; competências jurídicas e linguísticas pertinentes; capacidade de 
se manter constantemente atualizado e informado acerca dos desenvolvimentos 
constitucionais no exterior; familiaridade com as metodologias comparativas bá-
sicas; sensibilidade cultural; disponibilidade de passar longos períodos de tempo 
fazendo trabalho de campo, além da vontade para tanto.
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interpretação ConstituCional 
da segurança JurÍdiCa CoMo 
FundaMento da presCrição

Luciano Marlon Ribas Machado1

O presente artigo tem o objetivo de examinar a segurança jurídica na atua-
lidade constitucional como estabilizadora das relações sociais e garantidora da 
dignidade humana. Tratada por alguns autores como sobreprincípio por estar 
acima dos princípios explícitos e implícitos e ser a base da dignidade da pessoa 
humana, também é descrita por outros autores como subprincípio por não estar 
positivada no texto constitucional. A segurança jurídica pode ser entendida a 
partir de duas perspectivas: a) o cidadão deve saber antecipadamente qual nor-
ma é vigente, o que sinaliza a lógica precedência da norma perante o fato por 
ela regulamentado, possibilitando que o destinatário da norma se valha de um 
prévio cálculo do conteúdo da lei; b) o cidadão deve, em um segundo momento, 
compreender o conteúdo da norma, no que tange à sua clareza, calculabilidade 
e controlabilidade. Visa a estabilidade dos direitos subjetivos e manifesta-se atra-
vés de diversos institutos, tais como legalidade, irretroatividade, anterioridade, 
isonomia e também através da prescrição. Se o Estado de Direito tem como 
primado a legalidade em prol da segurança jurídica, não se pode menosprezar o 
fato de que tal lei deve ser sempre aplicada para o futuro e em consonância com 
a interpretação constitucional. A prescrição vista como estabilizadora de direitos 
materiais encontra correspondência e é desdobrada pela lei n. 13.105, de 16 de 
março de 2015 – Código de Processo Civil – que reconhece nesse instituto a perda 
do direito de agir ou a finalização de demandas que não têm mais sentido existir. 
A finalidade primordial da prescrição consiste em garantir segurança jurídica, 
essencial à sobrevivência do próprio Direito, que deve conferir previsibilidade às 
relações que regula. Quando o titular de determinado direito se mostra inerte em 
seu exercício, gera-se a incerteza, já que a existência e exigibilidade da pretensão 
permanecem indeterminadas. Caso se autorizasse a exigência a qualquer tempo 
das pretensões, criar-se-ia um ônus excessivo para as partes, que passariam a ter 

1 Mestrando em Direito pelo Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia do Centro Uni-
versitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL. Pós graduado em Direito Civil pela UFPR/ESA. Pós gra-
duado em Direito Administrativo pela UNP. Bacharel em Direito pela PUC/PR. Integrante do Núcleo de 
Pesquisa em Direito Constitucional – NUPECONST/UNIBRASIL. Procurador do Município de Curitiba. 
Advogado. lucianomachado@pgm.curitiba.pr.gov.br
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o dever de manter indeterminadamente em seu poder provas das relações jurí-
dicas, o que poderia gerar insegurança jurídica e prolongamento ad infinitum 
de uma relação. Em atenção aos arts. 8o e 10, ambos do CPC, contidos dentro 
das normas fundamentais do processo civil, buscar-se-á verificar se a prescrição 
é norma punitiva ou sancionadora, se está em consonância com os direitos fun-
damentais – especificamente a dignidade da pessoa humana – e se as decisões do 
STJ e STF no âmbito da prescrição possuem carga argumentativa consistente, em 
consonância com as determinações do CPC.
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o paradigMa da “SOCIEDADE ABERTA 
DOS INTÉRPRETES CONSTITUCIONAIS”, 

de peter hÄberle: uMa Contribuição 
para a teoria da interpretação 

ConstituCional

Manoel Coracy Saboia Dias1

INTRODUÇÃO: O presente artigo, intitulado O paradigma da “Sociedade 
Aberta dos Intérpretes Constitucionais”, de Peter Häberle: uma contribuição para 
a Teoria da Interpretação Constitucional. O paradigma da “sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição” foi desenvolvido em 1975 e enriquecido continua-
mente como, por exemplo, em relação à “interpretação constitucional e legislação 
constitucional” (1978). Nas comunidades científicas nacionais e internacionais, foi 
recebido com muito interesse, mas, naturalmente, houve também algumas críticas. 
No entanto, a imagem da “sociedade aberta dos intérpretes constitucionais” (1975) 
recebe contornos vivos especialmente pela indagação um tanto provocativa: quem 
são e quem serão os participantes da interpretação constitucional? Restam pre-
servados os tradicionais quatro métodos que, todavia, são abertos nesse conjunto 
harmônico; pela integração do direito comparado como “quinto” método, ficam 
agora acrescidos por um elemento comparativo decisivo (HÄBERLE, 2009). 

OBJETIVO. O objetivo do presente artigo é apresentar uma análise críti-
ca desse paradigma da “Sociedade Aberta dos Intérpretes Constitucionais” de 
Peter Häberle, e sua relação com outros “paradigmas” häberlianos, como por 
exemplo: “constituição como processo público”, “constituição como ciência da 
cultura”, “direito comparado como quinto método de interpretação”, “mutação 
constitucional”, “Estado constitucional cooperativo da cultura e como cultura”, 
e “pensamento possibilista” enquanto expressão, consequência e limite para uma 
interpretação constitucional aberta, haja vista que a Constituição é um espelho 
da publicidade e da realidade. 

METODOLOGIA. O trabalho é eminentemente bibliográfico e tem como 
fulcro as obras de Peter Häberle, bem como os estudos explanatórios relativos ao 
tema já tornados públicos com vistas a ampliar os estudos já existentes. 

1 Licenciado Pleno em Filosofia (UFPA); Bacharel em Filosofia (UFPA); Bacharel em Direito (FAAO); Es-
pecialista em Filosofia Política (SINAL); Especialista em Gestão Pública com ênfase em controle exter-
no (UNINTER); Especialista em Psicopedagogia (INEC); Mestrado (em andamento) em Direito, Estado e 
Constituição (MINTER UnB/UFAC); Aprovado no Doutorado em Filosofia (DINTER USP/UFAC). Profes-
sor Adjunto 4 da Universidade Federal do Acre (BRASIL). E-mail: manoel.coracy.saboia.dias@gmail.com
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REFERENCIAL TEÓRICO. O marco de referência e/ou referencial teórico 
é marcadamente influenciado pela revisão do “estado da arte” implícita e/ou 
explícita do tema objeto deste trabalho que, todavia, deixa uma série de questões 
em aberto, algumas das quais este trabalho tem por fito responder, ou, sugerir 
novas investigações. 

RESULTADOS. A primeira parte trata  do trabalho da origem e a fortuna 
crítica do pensamento de Peter Häberle, na qual há uma biografia contextualizada 
desse jurista alemão, bem como sua autobiografia intelectual (formação acadêmi-
ca, fontes de inspiração, crítica doutrinária, retrospectiva acadêmica) e fortuna 
crítica; a segunda parte versa sobre O paradigma da “sociedade aberta dos intér-
pretes constitucionais” de Peter Häberle, em que são analisados criticamente os 
fundamentos desse paradigma  e seus desdobramento, haja vista que o  primeiro 
passo, dado em 1975, a sociedade aberta foi tematizada apenas em relação ao 
estado nacional e, mais Peter Häberle logrou projetar o paradigma de 1975 ao Di-
reito Internacional; na terceira parte são tratadas as implicações do paradigma da 
“sociedade aberta dos intérpretes constitucionais” para a teoria da interpretação 
constitucional, discutindo as novas indagações que esse paradigma trouxe para a 
teoria da interpretação constitucional, especialmente, a relativização da interpre-
tação constitucional, pluralidade de métodos de interpretação constitucional e 
funções da Teoria Constitucional da Sociedade Aberta. 

CONCLUSÃO. Em seu conjunto, o trabalho procura corroborar a hipótese 
de que a interpretação constitucional não é um “evento exclusivamente estatal”, 
tanto do ponto de vista teórico quanto do prático. A esse processo têm acesso po-
tencialmente todas as forças da comunidade política. O cidadão que formula um 
recurso constitucional é intérprete da Constituição tal como o partido político 
que propõe um conflito entre órgãos ou contra o qual se instaura um processo de 
proibição de funcionamento. A interpretação constitucional é, por conseguinte, 
uma “atividade” que, potencialmente, diz respeito a todos os cidadãos, de forma 
pública, pluralista e procedimental.

Palavras-chave: Sociedade Aberta dos Intérpretes Constitucionais; Paradig-
ma; Peter Häberle; Teoria da Interpretação Constitucional; Implicações.
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O NEOCONSTITUCIONALISMO  
E A PERMANENTE TENSÃO COM O  

ESTADO DE DIREITO

Marcelo Nunes Apolinário1

O presente ensaio busca, num primeiro momento, descrever e explicar o 
fenômeno que se convencionou a chamar neoconstitucionalismo. Numa etapa 
mais avançada, o trabalho pretende apontar algumas criticas e contradições que 
podem ser verificadas no âmbito da teoria/movimento neoconstitucional. 

Ainda que haja diversas opiniões acerca de quais foram as teorias e movi-
mentos jurídicos mais importantes desde o advento da promulgação da Cons-
tituição de 1988 no Brasil, dúvida alguma restará com relação ao fato de que o 
fortalecimento do neoconstitucionalismo foi um dos acontecimentos mais ob-
servados da teorização e aplicação do Direito constitucional nas últimas décadas. 
Por óbvio, em razão da complexidade do fenômeno, não existe apenas uma de-
finição do que vem a ser o neoconstitucionalismo. Muitos autores divergem for-
temente sobre as concepções, características e perspectivas acerca do movimento 
neoconstitucionalista, de modo que, não raramente, costuma-se utilizar o termo 
no plural “neoconstitucionalismo (s)” para tentar compreender de forma mais 
elaborada mencionado fenômeno. Mesmo assim, podem ser encontrados alguns 
elementos que servem essencialmente à natureza da teoria: maior utilização dos 
princípios em detrimento das regras jurídicas; maior utilização do critério da 
ponderação em vez da subsunção; supremacia do Poder judiciário diante dos 
demais Poderes (Executivo e Legislativo); maior ênfase na aplicação do texto (ou 
valores) constitucional (is) em substituição às leis.2 

O neoconstitucionalismo pretende explicar um conjunto de textos constitu-
cionais que eclodiram após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir 
da década de 70 do passado século. Trata-se de textos constitucionais que não 
se limitam a estabelecer simplesmente a forma, a organização e a estruturação 

1 Doutor em Derechos Fundamentales pela Universidad Autónoma de Madrid. Professor Adjunto da Facul-
dade de Direito UFPEL. Professor das disciplinas Hermenêutica Jurídica e Direito Eleitoral (Graduação). 
Professor das disciplinas Teoria dos Direitos Fundamentais e Constituição e Estado Social (PPGD Mestrado 
em Direitos Sociais). Brasil. Email marcelo_apolinario@hotmail.com 

2 ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo”: Entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da Ciência”. Revista 
Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 17, janeiro/
fevereiro/março, 2009. Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>. Acesso em: 
03.07.2017, pp. 01 e 02.
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do Estado, senão que contém inúmeras normas materiais e procedimentais que 
condicionam a atuação do Estado por intermédio de comandos que determi-
nam o alcance de certos fins e objetivos.3 Ademais, ficou redefinido o lugar da 
Constituição e a influência do Direito constitucional sobre as instituições po-
líticas e jurídicas. A aproximação dos ideais pautados no constitucionalismo e 
na democracia produziu uma nova forma de organização política institucional, 
que atende pelas mais diversas nomenclaturas: Estado Constitucional de Direito, 
Estado Democrático de Direito, Estado Constitucional Democrático. Exemplos 
significativos deste modelo de Constituição são a portuguesa de 1976, a espanhola 
de 1978, a brasileira de 1988 e a Colombiana de 1991. Na experiência brasileira, o 
renascimento do Direito constitucional se deu no ambiente da redemocratização 
da nação, por ocasião das deliberações prévias, assim como nas fases de elaboração 
e promulgação da Carta da República de 1988.4 

O neoconstitucionalismo, contudo, em sua ânsia de reconstruir a teoria ju-
rídica com base em princípios e valores, empurra a legalidade a um plano secun-
dário, passando a se importar primariamente com a substância das decisões. Nes-
se contexto, o que se requer é um enfoque em mecanismos que possibilitam aos 
juízes realizarem revoluções sociais independentemente da política majoritária, 
o que obviamente só é possível se o Poder judiciário não estiver subordinado às 
opções legislativas. Desenvolveu-se, então, uma teoria constitucional totalmente 
ilimitada, que influencia de forma direta ou indireta o modo de ver e de aplicar 
todas as demais normas do ordenamento jurídico, transformando toda questão 
jurídica em questão constitucional. Os instrumentos para tanto já são conhe-
cidos: princípios, valores, fins, standards, ponderação, direitos fundamentais, 
ativismo judicial e judicialização da política. Esse caminho faz com que o neo-
constitucionalismo se distancie dos pilares idealizadores do Estado de Direito, 
já que, por um lado, torna as normas jurídicas mais fluidas e indeterminadas, e, 
por outro lado, deixa a atividade jurisdicional menos previsível.5  

3 CARBONELL, Miguel. El neoconstitucionalismo en su laberinto. Teoría del neoconstitucionalismo: Ensa-
yos escogidos. CARBONELL, Miguel (Ed). Madrid: Editorial Trotta, 2007, pp. 09 e 10. 

4 BARROSO, Luis Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 190 
e 191.

5 GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do Estado de Direito. São Paulo: Sarai-
va, 2014, p. 310. 
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FUNDAMENTOS DO PÓS-POSITIVISMO: 
UMA ANÁLISE DO “NOVO PARADIGMA DO 

DIREITO” DE FRIEDRICH MÜLLER

Marcos Aragão Couto de Oliveira1

Tendo como norte da pesquisa a virada linguística filosófica aplicada na in-
terpretação do direito, a pesquisa realizada nesse período de iniciação científica 
(agosto de 2014 até julho de 2015) foi decorrente de estudos de teorias contemporâ-
neas de direito constitucional e teoria de direito, focando especificamente nos ter-
mos e classificações de correntes supostamente opostas e definidas, principalmente 
no termo “pós-positivismo”, que parece ser alvo central das críticas positivistas ao 
crescimento do “Ativismo Judicial” no Supremo Tribunal Federal brasileiro.

O termo “pós-positivismo” aparece no Brasil como forma que substituiria 
o positivismo jurídico, muito comumente sendo relacionada ao uso de princí-
pios constitucionais nas interpretações do direito positivado. Porém, pouco se 
concorda sobre as origens, métodos, aplicações e limites dessa nova corrente, 
tornando-se um termo invocado constantemente para a justificativas ou críticas 
de decisões e aplicações das leis perante a nossa recente Constituição de 1988.

Apesar da expressão “pós-positivismo” ter sido apresentada por diferentes 
autores, dentre eles o jurista Neil MacCormick, ao investigar uma origem mais 
fundamentada do termo, encontramos os estudos de Friedrich Müller, que não 
somente escreveu um volume sobre o tema (O Novo Paradigma do Direito)2, 
como também se focou nas novas Constituições contemporâneas, como a Sul 
Africana e a Brasileira.

Constantemente citado pela doutrina e decisões constitucionais brasileiras, 
por exemplo, por grandes nomes como Ávila, Sarmento, Eros Grau e Barroso, 
esse artigo analisará a contribuição do autor e as concepções possíveis do “pós-
-positivismo” brasileiro.

Inicialmente é discutida como o texto da Constituição de 1988, dentre 
outras Cartas Magnas contemporâneas, dão maior força e inauguram novas crí-
ticas ao uso e interpretação do direito. Esses novos movimentos da prática e 

1 Marcos Aragão é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestrando 
em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  Bra-
sileiro. Endereço eletrônico: maragaoc@gmail.com 

2 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódia estruturantes. 3 edição, Ed. 
Revista dos Tribunais – São Paulo. 2013. P. 230.
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teoria do direito adquirem diversos métodos, vertentes, protagonistas, mas talvez 
principalmente uma quantidade imprecisa de nomes. Termos como “neocons-
titucionalismo”, “antipositivismo” e “pós-positivismo” são utilizados de forma 
cotidiana para reunir esses pensamentos, porém muitas vezes esses autores e tex-
tos não concordam entre si. Essea unificação e banalização das teorias envolvidas 
levou ao pós-positivismo a sofrer do mesmo processo maligno de caricatura que 
o positivismo sofreu3, teoria essa que até hoje é acusada de ser um “retrocesso” 
ou de “fracasso político”4. Diante disso, resgatamos a origem do termo “pós-po-
sitivismo” no Brasil e encontramos as obras de Friedrich Müller, que apresenta 
sua teoria como um “Novo Paradigma do Direito”.

O autor não utiliza o termo “paradigma” de forma leviana, mas na verdade 
encara a questão não somente como uma questão de interpretação do direito, 
mas sim como uma virada epistemológica da teoria do direito. Por essa razão foi 
necessário o estudo do significado e da importância científica do termo “para-
digma”, nos termos de Thumas S. Kuhn5.

Resolvida a questão podemos explorar a revolução proposta por Friedrich 
Müller: sua teoria da norma que, ao aplicar uma virada linguística ao direito, 
separa a “norma” do “texto da norma”, abrindo espaço para uma nova forma de 
interpretação que permite a concretização dos direitos, principalmente os previs-
tos no texto constitucional. 

3 DIMOULIS, D. Positivismo Jurídico. Ed. Método, São Paulo: 2006. P. 48
4 Idem.
5 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 9. Ed. – São Paulo: Perspectiva, 2006. P. 233.
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apontaMentos sobre a 
derrotabilidade das norMas  

JurÍdiCas e ConFlitos norMatiVos:  
(iM) possÍVeis liMitaçÕes

Maria Mariana Soares de Moura1

No presente artigo serão tratados alguns aspectos da teoria da derrotabili-
dade das normas jurídicas. Inicialmente, será feita uma digressão histórica para 
estabelecer a origem, o conceito e os fundamentos desta teoria. Após, será apre-
sentada a forma como se relaciona o fenômeno da derrotabilidade com os con-
flitos normativos. Estabelecida esta conexão e a partir da análise breve e pontual 
de alguns casos concretos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasi-
leiro, se demonstrará que a derrotabilidade das normas jurídicas é um fenômeno 
habitual e presente na prática jurídica. A partir disso, tratar-se-á da possibilidade 
da derrotabilidade ser uma característica inerente a todas normas jurídicas e as 
consequências decorrentes da admissão desta propriedade como geral para todos, 
suscitando o debate sobre os limites desta teoria, a discricionariedade dos julga-
dores e o Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Derrotabilidade; Conflitos normativos; Normas jurídicas; 
Limites; Discricionariedade.

1 Graduada pela Universidade Federal do Acre, advogada inscrita na OAB/AC, mestranda em Ciências 
Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mariamarianademoura@gmail.com.
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REALISMO JURÍDICO: 
PERCEPÇÕES E MITOS NA  

TEORIA DA DECISÃO

Naiara Regina Hermógenes de Oliveira1

Este trabalho tem o fito de analisar como o realismo jurídico, movimento 
doutrinário de cunho antimetafísico, que rechaça a jurisprudência mecanicista 
da Escola Exegética, caracterizado por ser cético as normas e conceitos jurídicos, 
constitui-se como método concreto na tomada de decisão. 

Busca-se determinar como esta escola procura desvendar a linguagem jurídica, 
aproximando a realidade jurídica, da realidade social (fatores sociais) do conflito 
jurídico, por meio da interpretação dos textos normativos. Pretende-se, ainda, anali-
sar a finalidade do realismo jurídico nas decisões teóricas dos Tribunais Superiores 
utilizando-se da teoria de decisão. Para tanto, a metodologia parte do eixo dogmáti-
co instrumental do estudo bibliográfico das obras de Alf Ross e Riccardo Guastini, 
numa análise comparativa entre a concepção do realismo americano, escandinavo 
e genovês e sua visão pelos teóricos e práticos brasileiros. Pois, será necessário, para 
tanto, compreender a função do juiz e seu modo de interpretar o texto normativo, 
por meio do estudo das obras dos referidos autores, desmistificando a linguagem 
na tomada de decisão por meio de reflexões jurídicas nos casos concretos.

O trabalho tomará como base a Teoria Genovesa que analisa a norma como 
produto da interpretação, como uma teoria cética da atividade interpretativa do 
direito. Pretende-se desconstruir a visão de que o realismo seria o que o Supremo 
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça diz ser o direito, visto que o di-
reito é uma concepção interpretativa, um conjunto de significados, uma variável 
dependente da interpretação, na definição de Riccardo Guastini.

Depreende-se através do estudo, que o realismo jurídico é pouco utilizado 
como instrumento do direito, por meio do qual se busca um ajuste da reflexão 
jurídica tornando-se aparato para resolução de problemas concretos, resultante 
da forte influência da filosofia analítica, ao referido método que corrobora com 
a teoria da decisão.

Apreende-se por meio do estudo que no Brasil, ainda, persiste a ideia de 
que o Realismo Jurídico seria aquilo que o STF e STJ diz ser o direito, visão esta 

1 Graduando do 8º semestre do curso de Direito, Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Brasil. hermo-
genes21@gmail.com
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aliada a ideia de ativismo judicial2, construindo uma concepção errônea de que 
no realismo o juiz teria maior liberdade de criar e ditar o direito aplicável ao caso 
concreto, não olhando os parâmetros e limitações dada pela lei. Distanciando 
do que preleciona Hans Kelsen, corroborado por Guastini que para aplicação do 
direito, o órgão jurídico precisa adotar sentido as normas que vai aplicar, ou seja, 
interpretá-las; reforçando a percepção binária de norma, como sim ou não, certo 
ou errado, legal ou ilegal. 

Diante do estudo e da pesquisa referente ao tema exposto, verifica-se que 
existe muita confusão sobre o que vem a ser o realismo jurídico e sua aplicação 
como método de decisão, atribuindo a ele a vontade, crenças, cultura dos juízes 
e tribunais. E  por meio da evolução do pensamento, influenciado por Alf Ross, 
da releitura da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, realizado por estudiosos 
da escola genovesa, em especial Riccardo Guastini, percebemos que o Realismo 
Jurídico molda-se no próprio conceito de norma, que é resultante da interpreta-
ção dada ao texto no caso concreto.

Apesar de persistir no Brasil a visão de que o Realismo seria o Direito Alter-
nativo, o Direito Achado nas Ruas, este trabalho desmistifica esta percepção mos-
trando que o Realismo está associado a forma de interpretação dentro dos limites 
atribuídos pela moldura interpretativa de Hans Kelsen. Contudo, o Realismo 
Jurídico se apresenta como uma atividade interpretativa derivada da concepção 
do significado das regras jurídicas desmistificando a linguagem jurídica por meio 
de reflexões jurídicas aos casos concretos.
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“prinCÍpio” da proporCionalidade 
e supreMo tribunal Federal: teoria 

CientÍFiCa ou Carta Coringa?

Pedro Henrique Machado da Luz1

Cláudio Roberto Barbosa Filho2

O presente trabalho visa a realizar um estudo acerca da proporcionalida-
de, investigando seus usos (e eventuais abusos) no teor das decisões proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, serão analisados 20 julgados da 
referida Corte, a fim de compor um quadro sólido de resultados. Não obstante, 
será promovida uma breve investigação sobre a gênese do instituto no Brasil, 
em um contexto marcado pelo “neoconstitucionalismo”, consistindo na rea-
proximação entre direito e moral. As contribuições de autores como Robert 
Alexy servirão para colocar à prova a noção que a doutrina tem acerca deste 
instituto com sua utilização pelo STF.

Palavras-chave: proporcionalidade; neoconstitucionalismo; princípios e 
regras.

INTRODUÇÃO

No tocante à positivação dos direitos sociais, foi apenas com a Consti-
tuição de 1988 que o tema galgou novos degraus, eis que, de forma inédita, 
um texto constitucional conferiu roupagem jusfundamental aos direitos so-
ciais, inaugurando um regime reforçado de proteção ao positivá-los em seu 
capítulo II. 

A Constituição não veio divorciada do aporte dum moderno discurso ju-
rídico; afinal, a velha estagnação e falta de efetividade na prestação de direitos 
deveria pôr-se ao lado para ceder espaço a um Estado atuante e prestativo. Esse 
discurso, a grosso modo, é referido como o neoconstitucionalismo ou doutrina 

1 Mestrando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Direito 
Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Pesquisador do Núcleo Constitucionalis-
mo e Democracia.

2 Acadêmico do 5º ano de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Integrante do 
Programa de Educação Tutorial (PET-Direito).
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da efetividade3, cuja premissa básica é a rejeição ao positivismo jurídico4, com a 
(re)inserção da moral no seio do direito.

Um dos motes do neoconstitucionalismo é o apego aos princípios consti-
tucionais e à força normativa da Constituição. Dentro os neoconstitucionalistas 
brasileiros, destaca-se Luís Roberto Barroso, cujas construções teóricas valorizam 
categorias como princípio da proporcionalidade e ponderação principiológica5. 

Não obstante, o próprio Supremo Tribunal Federal tem invocado tal insti-
tuto inúmeras vezes em suas decisões. Todavia, segundo Virgílio Afonso da SIL-
VA, “A invocação da proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a um 
topos, com caráter meramente retórico, e não sistemático”6. Acredita-se, portanto, 
que o tema merece um estudo mais aprofundado.

 
OBJETIVOS

Compreender como o Supremo Tribunal Federal visualiza a proporciona-
lidade e colocar tal entendimento em comparação com o que a doutrina tem 
produzido sobre a temática.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada para o estudo envolve a análise do inteiro teor de 
20 decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas ao tema, bem como pela 
revisão bibliográfica de autores de direito constitucional que tratam da propor-
cionalidade.

RESULTADOS

Os resultados do presente estudo serão apresentados oralmente e em forma 
de artigo, após eventual aceitação deste resumo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema é instigante e provoca uma série de reflexões. O apelo a categorias 
como a proporcionalidade pode provocar uma insegurança indesejada nas deci-
sões da Suprema Corte, mormente quando seu uso encontra-se cindido daquilo 

3 LYNCH, Christian Edward Cyril; MENDONÇA, José Vicente Santos de. Revista Direito e Práxis, Rio de 
Janeiro, Vol. 08, N. 2, 2017, p. 974-1007.

4 RODRIGUES, Renê Chiquetti. Uma investigação sobre a suposta superação do positivismo jurídico pelo 
neoconstitucionalismo. 2017. 254f. Dissertação - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017. p. 16.

5 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. In: Re-
vista Brasileira de Políticas Públicas. Brasília, v. 5, Número Especial, 2015, p. 32. 

6  SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, v. 91, n. 798, 2002. 
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que a doutrina concebe como características integrantes do referido instituto. 
Essa hipótese de trabalho que será posta a prova em 20 acórdãos, com apresen-
tação de resultados.
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teChno-thriller ConstituCional: 
ansiedade do aConteCiMento, 

MoViMentos soCiais e herMenÊutiCa 
ConstituCional

Rafael Zanlorenzi1

Como as recentes revisões tecnológicas permitem rever o papel da atuação 
constitucional em resposta aos novos critérios metafísicos da Filosofia Política? 
A pergunta surge em virtude de uma coleção de eventos definidores do fenô-
meno político contemporâneo, profundamente transformados e subvertidos em 
suas noções fundamentais em razão da apreensão geral de novas tecnologias, seu 
impacto sobre o alcance e natureza do debate jurídico-político e a emergência 
de discursos forjados sobre as inseguranças de populações inteiras (Nussbaum). 
Essas transformações têm afetado tanto o contexto das ações de Estado, dirigidas 
pela tangencialidade transparente da opinião pública (Virilio) e pela possibilida-
de de implantação de modelos autoritários e excepcionais de controle no âmago 
de ordens democráticas (Agamben), quer pelo emprego de tecnologias, quer pela 
sutil manipulação de traços narrativo-informacionais que afetam os sentimentos 
e posicionamentos gerais de uma população (Virilio, Svendsen). A edificação de 
uma resposta exige o tráfego de reconfigurações teóricas por pelo menos três 
campos distintos, os quais se vêem profundamente afetados pelas relações apre-
sentadas. O primeiro deles é o campo da participação política, representado por 
exemplo na possibilidade de discussão de decisões técnico-jurídicas e administra-
tivas por esferas amplas da população (em um novo modelo de transparência) 
ou na abertura de espaços de posicionamento micropolíticos ou apolíticos ( 
como entre os “brancosos” de Canotilho). Em segundo lugar, a esfera tangencial-
-transparente de confecção de representações-forma de nossa realidade social (Vi-
rilio) permite também uma transformação e pulverização de posicionamentos 
referentes a práticas de ativismo político (como com os novos enquadramentos 
políticos de Butler), bem como a disseminação de posicionamentos que lançam 
a batalha de modelos de exclusão para o interior das fronteiras, das cidades 
e das instituições políticas (Virilio, Rykwert). São essas forças que instituem, 
segundo discursos estatizantes, um sexto modelo de guerra (práticas terroristas 
e de guerrilha), discursos esses empregados para alimentar as ansiedades sociais 

1 Doutor e mestre em Direito pela UFPR. Especialista em Direito Securitário e Empresarial pela UFPR. Pro-
fessor de Teoria da Justiça na Universidade Positivo. 
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e incorporar modelos tecnológicos de vigilância à vida cotidiana (Nussbaum, 
Svendsen). Por fim, a renovação de uma sociedade de intérpretes da Constitui-
ção se vê reinstituída por uma nova Hermenêutica Constitucional, que insiste 
na observação do impacto material de implantação da esfera fundamental de 
direitos, obrigando-os a gravitar em torno do impacto genuíno de seus sustentá-
culos teóricos e insinuando a reinterpretação dos direitos fundamentais a partir 
da centralidade do direito à informação (Sunstein e a derivação da Filosofia 
dos Acontecimentos de Deleuze a Virilio). A associação desses três pontos de 
sustentação da nova Filosofia Política – participação política, ativismo político e 
Hermenêutica Constitucional – faz emergir um conjunto de transformações que 
diluem gradativamente a influência factual sobre as relações políticas, abrindo 
espaço para a confecção do real por meio de estados linguístico-narrativos que 
incorporam (por mitopoiese) resoluções incertas para problemas ficticiamente 
constituídos. Assim, a emergência de discursos de medo e ansiedade atende a um 
conjunto de especificidades narrativas que empregam os instrumentos de criação 
de representações-formas no âmbito social, agenciando e controlando as potên-
cias de caráter material em nome de causas inexistentes (a relação entre perigo e 
migração, desemprego e movimentos sociais, incerteza econômica e políticas de 
caráter assistencial). A formação de modelos hermenêuticos passa à compreensão 
de que a mescla constante de funções linguísticas (Betti) exige a constância de 
suas intersecções, formulando a ampliação de um fenômeno linguístico de con-
formação e edificação das relações físicas. Nesse caso, as interpretações de caráter 
mais radical, as quais podem levar inclusive a uma nova acomodação de modelos 
constitucionais na prática (como que a solicitar o sacrifício de certos direitos de 
ordem pessoal ou fundamental para a manutenção de garantias como a segu-
rança) dependem de um enredo cuidadosamente arquitetado segundo sintagmas 
delicadamente escolhidos (Eco, Propp). Neles, sugere-se a continuada disfunção 
das escolhas constitucionais que excedem os limites da liberdade hiper-real (Lipo-
vetsky) voltando-os contra si mesmos. Vive-se, dessa maneira, como o quixote da 
leitura de Foucault, permitindo-se aprisionar por certas narrativas que definem 
o regramento sintagmático de ações individuais e coletivas e que, por meio da 
aparelhagem tecnológica, sugerem ao corpo de cidadãos um elevado grau de con-
trole, quando em realidade pretendem retirá-lo do horizonte da sociedade civil. 
O resultado primordial dessas práticas projeta o jogo de exclusões e sujeições po-
líticas para o campo dos regimes linguísticos ocultos, movendo o campo de deci-
sões políticas e garantias jurídicas para o universo das meta-narrativas ocultas, as 
quais empreendem ações excludentes por meio de aparelhos falsamente estrutu-
rantes e falsamente ubíquos. Instaura-se uma renovação das técnicas e tecnologias 
como instrumentos de dominação, sobretudo em razão da alienação técnica e 
discursiva dos grupos de debate amplo, não legitimados para a participação. 
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O ATIVISMO JUDICIAL NO  
DIREITO DE FAMÍLIA -  

PÓS CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Roberta Sandoval França Nogarolli.

O presente trabalho pretende analisar o direito de família a partir da função 
criativa do magistrado no exercício de sua atividade profissional. A função cria-
tiva ou ativismo judicial é legitimada pelo Direito Constitucional e pelo Estado 
Democrático de Direito na medida em que na contemporaneidade não pode, ou 
não deveria, o magistrado decidir de forma limitada pelo positivismo jurídico. 
Nasce, portanto, uma nova ordem jurídica, a partir da mudança de paradigma, 
ultrapassando-se o positivismo jurídico e as lacunas legislativas para, via ativismo 
judicial, encontrar eficácia da tutela jurisdicional e o bem-estar social.

O Judiciário passa, então, a fazer uma leitura moral da Constituição - dos 
seus direitos fundamentais, em casos paradigmáticos, baseado no conteúdo mo-
ral da sociedade. Através do seu resgate histórico, da sua cultura e de seus prece-
dentes judiciais. 

A problemática que envolve a pesquisa ofertada é a superação de um Estado 
legal de Direito onde, ainda hoje, a lei é vista como suprema, para criação de um 
modelo supra jurídico baseado no entendimento individual do julgador. Obtido 
não apenas através da interpretação das normas, mas, também, com base em suas 
experiências pessoais. Nesse tema, Oscar Vilhena afirma que a através da arguição 
de repercussão geral, o Supremo poderá de iure, exercer sua discricionariedade, e 
que, por meio da súmula vinculante, poderá reforçar a sua autoridade, permitin-
do a imposição erga omnes de suas decisões. Isso, como forma de reação à frag-
mentação do sistema de controle de constitucionalidade. Fato é que para o autor 
essas ferramentas concentram mais poderes nas mãos do Supremo. O risco aqui 
é o tribunal ver-se obrigado a se transformar em xerife de suas próprias decisões”.

Há os que criticam a função exercida pelos juízes, quando, ao interpretar 
normas acabariam colocando suas próprias predileções morais, envolvendo a 
questão democrática de sua legitimidade.

Contudo, a partir da nova ordem constitucional, com a: i) superação do 
formalismo jurídico que trouxe a necessidade do uso de elementos externos à 
norma para a construção de decisões baseadas também em valores morais, an-
seios democráticos e de eficácia. ii) o nascimento de uma cultura pós positivista 
na qual o direito se aproxima da filosofia moral para encontrar a legitimidade 
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democrática e a realização de politicas que assegurem o bem comum, não reti-
rando a importância da norma, mas acrescentando a noção de que o direito não 
é só norma. iii) ascensão do direito público vinda com a publicização do Direito 
e a centralização da constituição e dos valores constitucionais como norteadores 
desse novo direito. Houve, então, uma modificação na interpretação constitu-
cional haja vista que a interpretação tradicional já não mais servia aos fins e aos 
anseios dessa nova ordem.

Nasce a nova interpretação constitucional capaz de tratar de temas bem 
mais complexos nascidos a partir da Constituição, do fortalecimento da justi-
ça, da estabilidade democrática, do acesso à justiça e a constitucionalidade das 
normas. Da supremacia dos princípios constitucionais como o da dignidade da 
pessoa humana, da solidariedade e da segurança jurídica.

É nesse ambiente que surge o ativismo judicial colocando o julgador no 
centro da criação do direito nos casos em que não uma pronta resposta da 
norma para o caso concreto. Casos complexos em que haverá a necessidade de 
se construir a intepretação da norma pela argumentação, pelos precedentes, pela 
cultura do povo e pela sua história.

O trabalho se propõe a pesquisar a judicialização do Direito de Família 
a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias de hoje 
e como o ativismo judicial nesta esfera do direito promoveu a inclusão de mi-
norias. Tome-se como exemplo o conceito dado pela Constituição Federal de 
1988 de família. Antes, havia somente uma forma de se constituir uma família 
legítima, que era inexoravelmente através do casamento. Na atualidade, se pode 
apontar ao menos três modalidades de constituição de família, todas previstas no 
texto constitucional: i) a resultante do casamento; ii) as vindas das uniões está-
veis; e iii) também as monoparentais. Além disso, ainda que não escrita no texto 
constitucional, decidiu o Supremo Tribunal Federal pela existência da família 
vinda das relações homoafetivas.

Para Cristopher Wolfe, ativismo judicial não é em si algo pejorativo, ativista 
é a Corte que “não é deferente, que enfrenta as questões de direitos fundamentais 
que lhe são colocadas, mesmo que estas questões envolvam decisões sobre políti-
cas públicas”. Em contraponto com os tribunais auto restritivos que remetem as 
questões políticas para serem enfrentadas pelo Poder Legislativo.

No direito de família moderno não se justifica a auto restrição judicial, eis 
que a história recente demonstra que o ativismo judicial em direito de família 
ampliou a proteção de direitos fundamentais de minorias antes excluídas da 
proteção do Estado, o que por si só, neste primeiro momento, já justificaria a 
atuação criativa do julgador. 
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ConstituCionalização Às 
aVessas ou ordinarização da 

Constituição: o outro lado do 
neoConstituCionalisMo,  

na perspeCtiVa da Constituição 
Federal de 1988

Tailine Fátima Hijaz1

O neoconstitucionalismo2 representa nova forma de se compreender o Di-
reito e a sociedade. Trata-se, em suma, de movimento teórico que surgiu a partir 
do segundo pós-guerra, na Europa, e que buscou revalorizar o direito constitu-
cional, bem como ressignificar o papel das constituições. Entre os seus principais 
traços, pode-se destacar a positivação e concretização de um catálogo de direitos 
fundamentais; o reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos; as 
inovações hermenêuticas; a densificação da força normativa do Estado; a consti-
tucionalização do Direito; a reaproximação entre o Direito e a Moral; e a judicia-
lização da política e das relações sociais3.

Apesar de ser considerado uma verdadeira revolução na teoria do direito 
e do Estado, não está imune às críticas.  Em artigo publicado sobre o tema, por 
exemplo, SARMENTO4 destaca três grandes objeções ao neoconstitucionalismo: 
(a) a de que o seu pendor judicialista é anti-democrático; (b) a de que a sua pre-
ferência por princípios e ponderação, em detrimento de regras e subsunção, é 
perigosa, sobretudo no Brasil, em razão de singularidades da nossa cultura; e (c) 

1 Analista do Ministério Público da União (MPU). Pós-Graduada em Direito Constitucional pela Acade-
mia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst) e pela Fundação Escola do Ministério Público do 
Estado do Paraná (FEMPAR). Pesquisadora do Núcleo “Constitucionalismo e Democracia: filosofia e 
dogmática constitucional contemporâneas”, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Graduada em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Brasil. E-mail: 
tailinehijaz@hotmail.com.

2 Obviamente, foge aos limites do presente resumo discutir o significado e as classificações de neoconstitu-
cionalismo. Para tanto, conferir, por exemplo, CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalimo(s). 
Madrid: Trotta, 2003 e BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: 
o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Revista de Direito Administrativo – RDA, nº 240, 
p. 1-42, abr./jun. 2005.

3 SARMENTO, Daniel;  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e méto-
dos de trabalho.  Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 202.

4 SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade Constitucional: Os dois lados da moeda. Disponível em: <http://www.
dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/17-ubiquidade-constitucional-os-dois-lados-da-moeda/ubiquidade-
constitucional-daniel-sarmento.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2015.
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a de que ele pode gerar uma panconstitucionalização do Direito, em detrimento 
da autonomia pública do cidadão e da autonomia privada do indivíduo.

O presente trabalho lida com apenas uma delas, a última, que diz respeito ao 
excesso de constitucionalização. Como se sabe, as constituições contemporâneas 
se revelaram extensas, amplas, analíticas, chegando ao ponto, que aqui interessa, 
de constitucionalizar muitos temas manifestamente ordinários. Nesse contexto, 
parte-se da premissa de que o enclausuramento, na Constituição, de temas ordi-
nários, de decisões políticas e de interesses corporativos, tem uma tendência a se 
revelar profundamente antidemocrático. Isto é, ao invés de aviar esforços para a 
implementação dos valores constitucionais e para, de fato, realizar a Constituição, 
o excesso de constitucionalização pode levar à sua banalização e ordinarização.

O objetivo principal da pesquisa, assim, consiste no estudo do outro lado 
do neoconstitucionalismo, relativo ao excesso e abuso na constitucionalização, 
bem como das suas causas e efeitos na ordem jurídica. O olhar é direcionado, 
no momento específico, para a Constituição de 1988. Como se sabe, quanto à 
estabilidade, a CF/1988 é considerada rígida, pois o procedimento de alteração 
do texto constitucional, previsto no seu artigo 60, é muito mais dificultoso do 
que o destinado à produção e modificação de leis ordinárias. Mesmo assim, em 
apenas 29 anos, passou por 96 (noventa e seis) emendas constitucionais5.

É possível aferir que tais emendas tratam dos mais diversos temas. Com efei-
to, ao passo em que dispõem sobre a abolição “da votação secreta nos casos de 
perda de mandato de Deputado ou Senador e de apreciação de veto” (EC 76/2013), 
e inserção da “alimentação como direito social” (EC 64/2010), também tratam 
dos “princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, 
controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito 
Federal, e dá outras providências” (EC 19/98), bem como da pretensão de “inclu-
são, em quadro em extinção da Administração Federal, de servidores e policiais 
militares admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação 
dessas unidades federadas, e dá outras providências” (EC 79/14).

Pretende-se questionar se quando a Constituição – principalmente a rígida 
- é reformada para inserir ou alterar temas que fazem parte do cotidiano ordiná-
rio do Congresso Nacional, bem como para representar a força política que se 
encontra no poder no momento, ou, ainda, para fazer valer interesses meramente 
particulares e corporativos, tem-se a hipótese de produção de legislação simbó-
lica, na concepção de Marcelo Neves6 e, também, de banalização da própria 
essência da carta política suprema de um País.

5 BRASIL. Emendas Constitucionais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
emendas/emc/quadro_emc.htm>. Acesso em: 19 set. 2017.

6 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
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a probleMátiCa relação entre 
estado de direito e stare deCisis na 

Jurisdição ConstituCional

Túlio Jales

O trabalho pretende investigar se o overruling de decisões em cortes cons-
titucionais possuiria reclamaria ônus argumentativos ou posturas judiciais pró-
prias em relação ao overruling ocorrido fora de cortes constitucionais.   

Essa investigação se dará ao se explorar a problemática interação entre stare 
decisis e Constituição a partir do marco teórico de Jeremy Waldron. A utilidade 
do marco teórico de Waldron para a pesquisa é demonstrar que, ao contrário da 
jurisdição ordinária, o Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que produz pre-
cedentes, está também concretizando o judicial review. O carrossel de objeções 
lançadas contra o judicial review são, assim, transmitidas à dinâmica do stare 
decisis no plano constitucional. Essa transmissão pode modificar a configuração 
da categoria e, por implicação, o processo de superação de precedentes nesta am-
biência, forçando o Tribunal a adotar práticas e procedimentos que legitimem 
democraticamente sua atuação. 

 Tal escolha pretende explorar a produção recente de Waldron que se de-
bruça não só sobre a legitimidade do controle de constitucionalidade, mas tam-
bém sobre a problemática convivência entre common law, constitucionalismo e 
Estado de Direito. Investe-se, aqui, em um novo cenário do embate entre teorias 
constitucionais e democráticas, no qual categorias da common law ingressam na 
discussão sobre o judicial review. Pelo lado das teses constitucionais, argumentos 
como a integridade e coerência de Ronald Dworkin ou a Living Tree de Will Wa-
luchow1 entendem que, ao respeitar decisões passadas sem prejuízo da evolução 
do direito, a postura metodológica do common law fornece um instrumental 
refinado à defesa da atuação de Cortes Constitucionais. Precedentes seriam ca-
pazes de institucionalmente racionalizarem a atualização do direito através do 
Judiciário sem prejuízos à legitimidade democrática. A resposta do campo das 
teorias democráticas focará nas atualizações dos argumentos de Waldron2. Para o 

1 WALUCHOW, W. J. A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree. Cambridge. Cambri-
dge University Press. 2007

2 Como argumentos consolidados contra o judicial review formulados por Waldron temos : a) visualizar o 
debate sobre a supremacia judicial como uma disputa entre um procedimento majoritário conduzido por mi-
lhões (legislatura) e um procedimento majoritário conduzido por pouquíssimos iluminados; b) compreender 



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 117

autor, é o stare decisis quem precisará assumir certas condicionalidades para po-
der vicejar de forma legítima no ambiente constitucional. Para que tal categoria 
esteja em harmonia com o Estado de Direito, a forma como os Juízes decidem ou 
expõe suas decisões, bem como a maneira como decisões passadas são absorvidas 
precisará de adaptações.

Do apanhado entre as teses constitucionais e as democráticas, a investigação 
observa que se o ônus de justificação da atividade de Cortes constitucionais é 
diferenciado em relação ao ônus de justificação do direito em geral, o ônus do 
stare decisis constitucional pode também assim se comportar em relação ao ônus 
de justificação do stare decisis geral. Como apõe Jeremy Waldron, dificultar a su-
peração de decisões anteriores é, muitas vezes, impedir que essas superações ocor-
ram. Quando se coloca essa dificuldade em termos de jurisdição constitucional, 
possibilita-se que uma norma compreendida atualmente como inconstitucional 
possa ser declarada constitucional em razão de assim ter decidido a Corte Cons-
titucional anteriormente. 

a participação um dos direitos mais caros à democracia, defendendo que o poder de decidir por último sobre 
direitos em desacordos deve estar com os sujeitos cujos direitos estão no centro do desacordo. WALDRON, 
J. Law and Disagreement. New York: Oxford University Press, 1999; Id. The Core of the Case Against 
Judicial Review. The Yale Law Journal, n.115, p. 1346-1406, 2006.p. 1350.
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o direito FundaMental À MotiVação 
das deCisÕes JudiCiais CoMo eleMento 

da interpretação ConstituCional

William Pugliese1

Juliane Guiesmann de Lara2

O papel proposto aos juízes no Estado Moderno, essencialmente legalista e 
monista, restringia-se a aplicar a legislação que, em tese, não apresentaria nenhuma 
lacuna que desse lugar a subjetivismos e arbitrariedades. Pautando-se apenas em 
regras, aplicáveis por subsunção ao caso concreto, bastava ao magistrado dizer o 
direito, que estaria inteiramente previsto no texto legal. Com a passagem do Estado 
de Direito Legalista para o Estado Constitucional, conforme será trabalhado no 
artigo, a atividade dos julgadores e a decisão judicial passaram a ser vistas de forma 
mais complexa, dada a previsão de princípios e normas com cláusulas abertas e 
conceitos jurídicos indeterminados na Constituição e na legislação ordinária.

Considerando o espaço de maior subjetividade conferido ao julgador, a fun-
damentação, um dos elementos constitutivos da decisão judicial, assumiu maior 
destaque nos debates doutrinários contemporâneos, tanto no âmbito do Direito 
Constitucional quanto do Direito Processual Civil. No atual cenário de constitu-
cionalização da leitura deste último, cabe analisar a disciplina jurídica e a relevância 
dada à fundamentação das decisões judiciais a partir do regime constitucional de 
1988, e de que forma a legislação processual recente busca desenvolver tal garantia. 
Afinal, sem a devida fundamentação das decisões, o desenvolvimento do Direito 
Constitucional fica sujeito, apenas, ao arbítrio das Cortes, o que vai de encontro às 
teorias contemporâneas de interpretação das Constituições.

Com esse objetivo em mente, sustenta-se uma visão material do rol de direi-
tos fundamentais abarcados pelo regime constitucional brasileiro, que por isso 
não é taxativo, transcendendo a previsão expressa do Título II da Constituição 
da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, buscar-se-á desenvolver a tese 
de que a motivação das decisões judiciais figuraria como direito fundamental 

1 Graduado, Mestre e Doutor em Direito pelo PPGD-UFPR.Professor do Programa de Mestrado do Centro 
Universitário Autônomo do Brasil (Unibrasil). Gastforscher no Max-Planck-Institutfürausländischesöffen-
tlichesRechtundVölkerrecht. Coordenador da Especialização de Direito Processual Civil da Academia Bra-
sileira de Direito Constitucional (ABDConst). Membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção Paraná (OAB/PR). Advogado. william@lxp.adv.br

2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Paraná. julianegdelara@gmail.com
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material, decorrente do Estado de Direito e do regime democrático adotados, 
com fulcro no art. 5º, §2º, da Carta Maior.

O direito à motivação, erigido nesse regime jurídico especial, não se esgotaria 
na mera justificação do posicionamento adotado pelo julgador, conforme sustentava 
a teoria da motivação suficiente, mas deveria se apresentar como efetivo meio de 
garantia dos princípios que o inspiram. Nesse contexto, deve o juiz apresentar uma 
resposta satisfatória não somente às partes, incluindo-as na construção da decisão 
judicial, mas também à sociedade e à comunidade jurídica. Nessa esteira, como for-
ma de concretização do princípio democrático, a motivação substancial das decisões 
judiciais prestigia o contraditório e garante a legitimidade ao poder decisório dos 
juízes, que tem menor amparo democrático para o exercício de sua função. Já a 
garantia de igualdade na prestação de tutela jurisdicional, como reflexo do Estado de 
Direito, exige que as decisões judiciais não sejam arbitrárias e que os entendimentos 
se mantenham razoavelmente estáveis, salvaguardando também a segurança jurídica.

Tais garantias constitucionais encontram correspondência e são desdobra-
das no Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que prevê dispositivos que 
demonstram a preocupação do legislador com a efetiva motivação dos pronun-
ciamentos judiciais. O art. 489, §1º, em especial, prevê as hipóteses de não fun-
damentação das decisões, considerando-as em si mesmas e também como parte 
integrante de um sistema de precedentes judiciais, conforme é verificável a partir 
da análise dos incisos que o compõe. 

Considerada em si mesma, o legislador veda que a decisão seja proferida sem 
que haja a demonstração da subsunção entre texto legal e situação fática (inciso I), ou 
em caso de ausência de especificação do significado do conceito jurídico indetermi-
nado (inciso II), sendo esta última exigência novidade em relação ao Estado Legalista, 
pautado na completude legal. Ainda no que tange às decisões singularmente conside-
radas, o legislador vedou a fundamentação genérica (inciso III), cabível para justificar 
qualquer outra decisão judicial. Notório ponto de debate doutrinário e jurispruden-
cial, o inciso IV prevê ser dever do julgador analisar “todos os argumentos capazes 
de, em tese, infirmar a decisão judicial”. Sobre a interpretação desse dispositivo, em 
especial, faz-se necessário analisar os atuais posicionamentos do Superior Tribunal de 
Justiça e, em sentido contrário, as soluções doutrinárias apresentadas.

Por fim, considerando as decisões judiciais como parte de um sistema de prece-
dentes, figuram os dois últimos incisos do artigo 489 do novo diploma processual. 
O inciso V, nessa esteira, considera não fundamentada a decisão que se limita a citar 
súmula ou precedente judicial sem explicitar se o caso em julgamento guarda relação 
com o substrato fático e jurídico que deu ensejo à criação do caso pretérito utilizado. 
Já o último inciso prevê como dever do julgador a demonstração dos motivos de 
distinção ou de superação de precedente trazido pelas partes. A partir de uma análise 
mais densa de cada uma dessas hipóteses, apresentar-se-á a relação constitutiva entre o 
dever de motivação como direito fundamental, com sua base principiológica respec-
tiva, e a previsão legislativa do CPC de 2015, que buscou concretizá-lo.
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as teses do positiVisMo JurÍdiCo 
ClássiCo diante da interpretação 
ConstituCional ConteMporÂnea

William Pugliese1

Katya Kozicki2

O presente artigo tem o objetivo de examinar as três teses do positivismo 
jurídico diante das propostas teóricas contemporâneas de interpretação consti-
tucional e considerar seus limites e suas insuficiências. O positivismo jurídico, 
compreendido como corrente de pensamento jurídico-filosófico, tem como bases 
conceituais três teses, ou três comprometimentos, na expressão de Kenneth Einar 
Himma. São elas: a tese do fato social, a tese da convencionalidade e a tese da 
separação ou separabilidade. A tese do fato social implica que o Direito é, em 
essência, uma criação social. Neste sentido, o que distingue uma norma jurídica 
de normas não jurídicas é que as primeiras têm como fundamento um fato so-
cial relevante que explica a existência de um ordenamento ou de um sistema. O 
pensamento contemporâneo pode se contrapor a essa tese por pelo menos dois 
aspectos: o primeiro tem relação com as posições doutrinárias conteporâneas 
sobre o Poder Constituinte e, portanto, sobre a origem da autoridade do Direito; 
o segundo tem relação com o tema das fontes do Direito e na delimitação do 
que, efetivamente, vincula em um sistema jurídico. A tese da convencionalidade 
sustenta que os critérios de validade são, fundamentalmente, convencionais. Em 
outras palavras, a convenção que fundamenta o Direito é a das pessoas que o 
aplicam. Ao longo do tempo, os positivistas dividiram-se em convencionalistas 

1 Professor Substituto de Direito Constitucional e Teoria do Estado da Faculdade de Direito da UFPR (2015-
2017). Professor do Programa de Mestrado do Centro Universitário Autônomo do Brasil (Unibrasil). Mestre 
e Doutor em Direito pelo PPGD-UFPR. Gastforscher no Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht. Coordenador da Especialização de Direito Processual Civil da Academia Brasileira 
de Direito Constitucional (ABDConst). Membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção Paraná (OAB/PR). Advogado. william@lxp.adv.br

2 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1986) e graduação em Ciências Econô-
micas pela Faculdade Católica de Administração e Economia (1988). Mestrado em Filosofia e Teoria do 
Direito (1993) e doutorado em Direito, Política e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2000). Visiting researcher associate no Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, Lon-
dres, 1998-1999. Visiting research scholar, Benjamin N. Cardozo School of Law, Nova York, 2012/2013. 
Atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professora associada da Uni-
versidade Federal do Paraná, programas de graduação e pós-graduação em Direito. Pesquisadora (bolsista de 
produtividade em pesquisa) do CNPq. kkozicki@uol.com.br
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fortes, para quem a convenção que fundamenta o Direito é uma regra que impõe 
obrigações; e fracos, segundo os quais a convenção deve verificar o comporta-
mento e a atitude dos envolvidos na aplicação do Direito. Ocorre, porém, que 
as teorias de interpretação constitucional chegaram ao ponto de questionar, na 
esteira de Dworkin, que não há convenção sequer sobre o próprio conceito de 
Direito. Esta tese, portanto, também deve ser testada e desafiada perante as pro-
postas contemporâneas. A peça final para um esboço da escola positivista é a tese 
da separabilidade. Em síntese, a separação aqui referenciada é entre o Direito e 
a moralidade. De modo mais técnico, a separabilidade sustenta que o critério de 
validade do Direito não comporta princípios morais. A tese da separação impor-
ta o reconhecimento de que a análise de como o Direito deve ser não importa 
para o conhecimento ou para a identificação do que é o Direito, mas apenas para 
sua crítica. A tese da separabilidade já há muito tempo é atacada, não apenas pela 
teoria da interpretação constitucional, mas também pelos positivistas inclusivos. 
Neste sentido, o reconhecimento de que o Direito é composto por regras e por 
princípios serve como o ponto de partida para as críticas à separabilidade. Vê-se, 
assim, que o positivismo jurídico tem sido colocado em xeque por todas as suas 
vias. Observe-se, por fim, que as três teses do positivismo permitiam que os ju-
ristas clássicos admitissem a chamada discricionariedade judicial, na medida em 
que o papel exercido pelo magistrado não deveria ser objeto da preocupação da 
Ciência do Direito. Ao se perceber que as três teses do positivismo não mais se 
sustentam, ao menos na medida em que foram concebidas, a discricionariedade 
também passa a ser questionada pela Teoria do Direito e pelo Direito Consti-
tucional. A decisão e sua justificação tornam-se temas imprescindíveis para a 
compreensão dos rumos do Direito e de sua interpretação. O presente texto tem 
como objetivo uma aprofundada exposição das teses do positivismo e de suas 
críticas, culminando com a defesa de que o abandono do positivismo clássico 
demanda dos juristas o desenvolvimento de uma teoria da justificação coerente 
para que sejam preservadas funções essenciais do Direito, como garantir igualda-
de, liberdade e segurança jurídica.
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diálogos instituCionais  
na perspeCtiVa  

ConstituCional brasileira

André Carias de Araujo1

A questão atinente à legitimidade da jurisdição constitucional situa-se no 
centro dos debates da teoria constitucional. Há quem a questione, apontando a 
suposta carência de legitimação democrática da revisão judicial – a denominada 
dificuldade contramajoritária –, em razão dos juízes, não submetidos ao escrutí-
nio popular, poderem invalidar as leis elaboradas pelos representantes legitima-
mente eleitos, muitas vezes fundamentados em disposições constitucionais aber-
tas e vagas, modelando a Constituição de acordo com suas próprias preferências 
pessoais e políticas. Por sua vez, aqueles que a apoiam baseiam-se no argumento 
de que é exatamente na jurisdição constitucional que se consolida um fórum de 
princípios em que a democracia substantiva se afigura resguardada.

Quando a doutrina se debruça sobre o tema da última palavra a respeito 
do significado da Constituição, normalmente o enfoque trabalhado restringe-se 
à avaliação de qual instituição, Corte ou Parlamento, possui melhor condição de 
desempenhar a aplicação e interpretação dos ditames constitucionais. Sobre essa 
finalidade, ora se propugna pela supremacia judicial, ora pela supremacia par-
lamentar. Essa tensão entre Parlamentos e Cortes, decorrente do debate sobre a 
quem incumbe dar a última palavra sobre o significado da Constituição, envolve, 
também, a discussão entre dois valores políticos: democracia e constitucionalismo.

Ao invés de se pensar os ramos de governo como polos de poder absoluto, 
detentores da última palavra sobre o sentido e alcance das disposições da Consti-
tuição, possível enxergá-los como atores integrantes de uma cadeia contributiva. 
A necessidade de que algum órgão delibere em sede de controle de constituciona-
lidade não significa que essa deliberação seja permanente, ou que não possa haver 
alguma espécie de diálogo entre os Poderes e a sociedade.

Destarte, contrariando a ideia de que a adoção do controle de constitucio-
nalidade implica necessariamente um modelo de supremacia judicial, as dinâmi-
cas alternativas de diálogo podem propiciar convivência mais harmônica entre 
os Poderes. Nessa perspectiva, reconhecem-se as virtudes de cada um dos atores 

1 Mestre em Direito do Estado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pa-
raná e Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Paraná, Brasil, andrecarias@hotmail.com
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institucionais, sem, entretanto, torná-los absolutos, e, vale dizer, não assumindo 
que uma determinada capacidade institucional necessariamente gerará resultados 
melhores, mas sim, apostando que a interação entre as instituições na dinâmica 
da separação de poderes pode colaborar para a implantação de um processo de-
liberativo mais democrático e melhor.

Em um Estado de Direito, uma função estatal não deve preponderar sobre 
as demais. Torna-se imprescindível a busca do equilíbrio institucional, de for-
ma a se viabilizar o diálogo entre juiz e legislador, para a proteção dos direitos 
fundamentais. A harmonização, que viabiliza o exercício da atividade jurisdicio-
nal em conjunto com a manifestação do Poder Legislativo na interpretação da 
Constituição, pode ser encontrada no modelo dialógico, que se caracteriza pela 
interlocução entre as instituições e entre estas e o povo.

Nessa concepção, nenhum dos Poderes assume função exclusiva de inter-
pretação e aplicação da Constituição. Antes de se adotar uma concepção ideali-
zada acerca das capacidades institucionais dos Poderes, parte-se da premissa de 
que todos se apresentam de forma superposta, cada qual no espaço de sua repre-
sentatividade, interagindo na disputa da definição da norma que regulamentará 
determinada situação. Essa dinâmica “tende a produzir um processo deliberativo 
mais qualificado do que a mítica associação de um departamento estatal à von-
tade constituinte do povo”2.

A partir das capacidades institucionais, distintos métodos de posturas e 
decisões judiciais podem ser adotados, a fim de que se alcance a melhor reposta 
possível na interpretação constitucional, e não uma resposta simplesmente ideali-
zada3. Nesse sentido, consoante o entendimento da Justice Ruth Bader Ginsburg, 
os juízes têm um papel interdependente na democracia, eles sozinhos não defi-
nem a doutrina jurídica, mas participam em um diálogo com outros órgãos do 
governo, e também com o povo4.

Nesse viés, afigura-se possível na jurisdição constitucional brasileira a cons-
trução de um modelo de diálogo capaz de incentivar uma remodelação da es-
trutura institucional existente, de forma a viabilizar a implementação de uma 
dinâmica que proporcione uma postura mais cooperativa entre os Poderes insti-
tucionais e as Cortes, encorajando ainda o debate com a sociedade civil, na busca 
de implementação das disposições constitucionais. Nesse sentido, observam-se 
inúmeros precedentes de reversão legislativa a decisões do Supremo Tribunal Fe-
deral, tanto por emenda constitucional, como por legislação infraconstitucional, 
o que, por si só, já afasta a concepção de última palavra definitiva do Judiciário 
sobre o sentido da Constituição.

2 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra 
sobre o sentido da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 221.

3 SUNSTEIN, Cass. VERMEULE, Adrian. Interpretation  and  Institutions. In:  Michigan  Law Review, v. 101 
N.° 04, Ann Arbor: Michigan University, 2003. p. 885-951. p. 914.

4 GINSBURG, Ruth Bader. Speaking in a judicial voice. In: New York University Law Review, v. 67, 1992, p. 1198.
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o Controle de ConVenCionalidade: 
uMa análise do habeas Corpus n.º 

126.292/stF

Anna Paula Drehmer1

A realidade sócio-jurídica internacional transforma-se ininterruptamente, 
não valendo mais a ideia de que a proteção dos direitos humanos pertence exclu-
sivamente à esfera das soberanias nacionais, nem mesmo que pode ser escondida 
sob a égide do relativismo cultural.

Nesta esteira, precípuo se faz trazer à baila a decisão do Supremo Tribunal 
Federal que, aos dias 17 de fevereiro de 2016, no julgamento do Habeas Corpus 
126.292, pugnou pela admissão da “possibilidade de início da execução da pena 
condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau”2 vulnerando dis-
posições do próprio texto constitucional e da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, da qual o Brasil é signatário desde 1998.

 De acordo com a conclusão fixada pela Corte, a execução provisória de 
acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 
recurso especial ou extraordinário, não comprometeria o princípio constitucio-
nal da presunção de inocência3. 

Citado decisum alterou o entendimento assentado pela própria Corte Cons-
titucional no julgamento do HC 84078-7, o qual, no dia 05 de fevereiro de 2009, 
determinou que a execução da pena se desse somente após o trânsito em julgado 
da condenação, sob pena de ferir o princípio constitucional da presunção de 
inocência, bem como dispositivos da Convenção Interamericana.

Desse modo, ao manifestar-se favoravelmente a antecipação da execução da 
pena em sede de segundo grau, a Suprema Corte acabou por descumprir sua pró-
pria jurisprudência consolidada, desencadeando evidente insegurança jurídica, 
bem como veemente desrespeito à dispositivo internacional expresso no art. 29 
da Convenção Americana de Direitos Humanos que prevê a impossibilidade de 
supressão ou limitação do gozo de direitos e liberdades nela reconhecidos.

1 Especialista. Professora de Direito. ULT-FAJAR. Brasil. Email: annadrehmer24@hotmail.com
2 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Notícias. Pena pode ser cumprida após decisão 

de segunda instância, decide STF. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=310153>. Acesso em: 04 jun. 2017

3 BRASIL. STF. Plenário. HC 126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/02/2016. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153. Acesso em: 04 jun.20167.
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À citada controvérsia soma-se ainda a ocorrência de flagrante relativização 
principiológica e de direitos garantidores da ordem constitucional, em especial, 
dos princípios do devido processo legal, da separação dos poderes e da dignidade 
da pessoa humana, os quais encontram-se revestidos pela couraça protetora das 
“cláusulas pétreas”, asseguradas no artigo 60, § 4.º, inciso IV, da Constituição, 
não podendo sofrer arbítrios.

Ainda, interessante se faz notar que a concepção da CIDH quanto ao instituto 
da coisa julgada ou “decisão que quede firme”, termo utilizado pela própria Corte, 
somente ocorre quando não se caiba mais recurso algum, e não em segunda instân-
cia, conforme colhe-se dos casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica4, de 02 de julho de 
2004, Ricardo Canese vs. Paraguay5, de 31 de agosto de 2004 e, mais atualmente do 
caso Rosendo Cantú vs. México6, de 15 de maio de 2011. De acordo com citada Cor-
te: “a presunção de inocência é vulnerada se antes de que ao acusado seja considerado 
culpável uma decisão judicial relacionada a ele reflita a opinião de que é culpado.”

Todavia, denota-se o diminuto ressoar da jurisprudência da Corte Interame-
ricana no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Dessarte, salienta Marcelo 
Neves7 que, cada vez mais, faz-se imperativo um reexame dos arquétipos consti-
tucionais, possibilitando uma “conversação transconstitucional mais sólida com 
ordens normativas entrelaçadas em torno de problemas no sistema jurídico mun-
dial multicêntrico, especialmente por parte do STF”. 

Impende apontar a relevância da discussão em razão do atual momento 
histórico brasileiro diante do destaque da operação Lava Jato da Polícia Federal 
e das propostas de alterações legislativas, por parte do Ministério Público Fede-
ral, conhecidas como as “Dez medidas contra a corrupção”. Todavia, ainda que 
o combate à corrupção seja um bem jurídico de fundamental importância, o 
mesmo não pode ocorrer em detrimento de conquistas caras à humanidade e tão 
arduamente incorporadas ao Estado Democrático de Direito brasileiro.

Diante de tais considerações, questiona-se se, após o exercício do ativismo judi-
cial que fundamentou a decisão do STF, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
condenará novamente o Brasil pelo não cumprimento do devido controle de conven-
cionalidade. E ainda, se o julgamento em análise indicará a inquietante possibilidade 
de abertura normativa para que a medida seja empregada em outros processos.

Por todo exposto, insta suscitar que o cenário internacional pugna pela 
satisfação dos anseios de um Estado Democrático de Direito, o que somente 
ocorrerá quando os direitos humanos representarem a verdadeira preocupação 
do Estado, edificando, assim, uma genuína democracia humanitária.

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf. Acesso em 20 de jun. 2017

5 Idem. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf. Acesso em: 20  jun. 2017
6 Idem. Disponível em: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_225_esp.pdf. Acesso em: 20  jun. 2017
7 NEVES, Marcelo. O diálogo entre as Cortes Supremas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos ao trans-

constitucionalismo na América Latina. Revista de Informação Legislativa. Ano 51. Número 201 jan/mar 2014.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NO CONTROLE CONCENTRADO 

DE CONSTITUCIONALIDADE:  
PERSPECTIVAS PARA UM PROCESSO 
CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO

Aparecida de Sousa Damasceno1

A pesquisa pretende discutir a realização de audiências públicas no Supremo 
Tribunal Federal à luz da proposta de uma sociedade aberta de intérpretes da Cons-
tituição, desenvolvida por Peter Häberle, e da concepção habermasiana de situação 
ideal de fala, a fim de verificar se a promoção da participação popular no controle 
concentrado de constitucionalidade permite, a partir da formação de consensos e 
dissensos, a construção de um modelo argumentativo mais democrático.

Häberle2 defende a importância da superação do modelo de interpretação 
de uma “sociedade fechada”, concentrada nas mãos de juízes e em procedimentos 
formalizados, para ceder lugar ao modelo de sociedade aberta de intérpretes da 
Constituição, promovendo-se o diálogo. Ressalta que existe um círculo muito 
amplo de participantes do processo de interpretação pluralista, e que na interpre-
tação constitucional pela sociedade aberta vinculam-se cidadãos, grupos, órgãos 
estatais, o sistema público e a opinião pública. Assim, a proposta häberliana é a 
de superação de um elenco numerus clausus de intérpretes da Constituição, bem 
como do monopólio da interpretação constitucional, para que o destinatário da 
norma atue como participante ativo de sua interpretação.

A participação popular também guarda consonância com o pensamento de 
Habermas3, que assevera que o ato comunicativo, orientado pela racionalidade, 
viabiliza consensos através da experiência reflexiva; pontuando que a esfera pú-
blica constitui, principalmente, uma estrutura comunicacional do agir orientado 
pelo entendimento. Para o autor, as estruturas de uma esfera pública encampada 
pelo poder excluem discussões mais fecundas e esclarecedoras, devendo o sucesso 
da comunicação ser medido por critérios formais do surgimento de uma opinião 
pública qualificada. 

1 Advogada. Pós-graduanda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
Brasil. E-mail: aparecida22arcos@hotmail.com.

2 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta os intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes – Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 11-13.

3 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume II. – Tradução: Flávio 
Beno Siebeneichler – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 92-94.
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Nunes4, ao fazer uma releitura da teoria do processo a partir da teoria ha-
bermasiana, observa que o processo estruturado em perspectiva comparticipativa 
e policêntrica, ancorado nos princípios processuais constitucionais, impõe um 
espaço público no qual há condições comunicativas para que todos os envol-
vidos, assumindo a responsabilidade de seu papel, participem na formação de 
provimentos legítimos.

Conforme destacado por Mendes5, a revisão judicial não precisa ser vista 
apenas como um dique ou uma barreira de contenção, mas também como um 
mecanismo propulsor de melhores deliberações, o que simboliza um esforço 
para se fazer da democracia um regime que seja capaz de discernir entre bons e 
maus argumentos.

A importância das audiências públicas no cenário do novo constitucio-
nalismo dialógico é bem destacada por Gargarella6, que afirma que, ainda que 
emaranhadas dentro do tradicional molde institucional dos freios e contrapesos, 
podem ser consideradas respostas em conformidade com os ideais de diálogo 
constitucional. Além disso, o autor salienta que a convocação de audiências pú-
blicas nas hipóteses de litígios do tipo estrutural, que envolvam problemas pú-
blicos de primeira importância ou massivas e graves violações de direitos, tem se 
tornado uma prática cada vez mais frequente em toda a América Latina, impul-
sionada especialmente pelos tribunais superiores.

Observa-se, portanto, que a participação popular no controle concentrado 
de constitucionalidade viabilizada pelas audiências públicas no Brasil pode con-
tribuir para a formação de uma decisão judicial comparticipada, que se produz 
não a partir da experiência solipsista dos julgadores, mas através de uma ação 
discursiva, plural e dialogada entre o Supremo Tribunal Federal e a sociedade 
aberta de intérpretes.

Palavras-chave: Constitucionalismo dialógico. Audiências públicas. Supre-
mo Tribunal Federal.

4 NUNES, Dierle José Coelho. Comparticipação e policentrismo: Horizontes para a democratização 
processual civil. Tese (Doutorado) – Orientador: Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira – Programa de Pós-
Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008, p. 160. 

5 MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese 
(Doutorado) – Orientador: Álvaro de Vita – Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas – Departamento de Ciência Política, São Paulo, 2008, p. 214.

6 GARGARELLA, Roberto. El Nuevo Constitucionalismo Dialógico Frente al Sistema de Frenos y Con-
trapesos. Revista Argentina de Teoria Jurídica, n. 32, 2013, p. 01-02. Disponível em: <http://www.derecho.
uba.ar/academica/posgrados/2014-roberto-gargarella.pdf>. Acesso em 21 de setembro de 2017.
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O CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE E AS  
ESCOLAS ANTIFORMALISTAS

Arthur Flores1

O presente artigo tem como objetivo analisar quais as razões que levaram 
grande parte dos países europeus a adotarem o controle concentrado de constitu-
cionalidade (também chamado de modelo austríaco), em detrimento do controle 
difuso (conhecido como modelo americano).

Metodologicamente, o trabalho visa analisar os discursos jurídicos formu-
lados por autores do direito constitucional europeu, e.g. Hans Kelsen, que defen-
deram a adoção do controle concentrado de constitucionalidade, em oposição ao 
controle difuso de constitucionalidade. Como se sabe, o controle de constitucio-
nalidade já era realizado nos Estados Unidos da América desde 1803, por ocasião 
do célebre caso “Madison vs. Marbury”. Ocorre que o controle de constituciona-
lidade somente será adotado na Europa no século XX. 

É importante ressaltar que o debate sobre os diversos critérios de controle 
de constitucionalidade permanece atual, sobretudo diante da tendência de unifi-
cação do controle concentrado e do difuso. Assim, convém analisar as raízes his-
tóricas que justificaram a adoção, na maioria dos Estados europeus, do controle 
concentrado de constitucionalidade. 

O trabalho parte do pressuposto da existência de duas hipóteses principais 
que justificariam a adoção do modelo austríaco: (i) o controle concentrado de 
constitucionalidade visa evitar decisões discrepantes a respeito da mesma matéria, 
tendo em vista que nesse modelo há a instituição de uma corte constitucional, com 
exclusividade na realização do controle de constitucionalidade, assegurando, assim, 
maior segurança jurídica ao sistema jurídico; (ii) a instituição do controle concen-
trado de constitucionalidade teria sido uma forma de assegurar maior segurança 
jurídica, já que na Europa havia um afloramento de escolas antiformalistas, como 
a Escola do Direito Livre, que geravam uma atividade judiciária ativista que, em 
muitos casos, decidia em desconformidade com a Constituição.

A Escola do Direito Livre designa uma escola jurídica de oposição ao positi-
vismo lógico e ao positivismo conceitual, sobretudo em relação à Jurisprudência 
dos Conceitos, que dominou o cenário jurídico europeu durante o século XIX. 

1 Estudante de graduação na Universidade da Região de Joinville – Univille, Brasil, arthuraflores@gmail.com
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Ao lado da Jurisprudência dos Interesses, de Philip Heck, se situa como adversa-
ria Jurisprudência dos Conceitos.

Os principais juristas da Escola do Direito Livre são unânimes na rejeição 
ao legalismo estatista. Para os autores da escola, o Estado não pode ser conside-
rado fonte exclusiva do Direito. A partir da defesa da existência de fontes extra 
estatais, lei e direito passam a ser entidades distintas. 

Conforme se verá, a intenção de Hans Kelsen, criador do Tribunal Consti-
tucional Austríaco em 1919, era limitar os poderes dos juízes, a fim de evitar um 
“governo dos juízes” alheios ao texto normativo, sobretudo diante da ascensão 
teórica de escolas antiformalistas como a Escola Livre do direito, que estava em 
evidencia à época e influenciava muitos magistrados.

A Escola do Direito Livre sustentava, em última análise, a possibilidade de 
superação das normas jurídicas, independentemente de um efetivo controle de 
constitucionalidade. O juiz, a fim de alcançar o direito justo, valia-se de fatores 
axiológicos, teleológicos, etc. Em casos difíceis, a discricionariedade do juiz pos-
sibilitava uma atuação como se legislador fosse.
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CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMATIVO 
E DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIAL 

REVIEW NA ÁFRICA DO SUL: UMA NOVA 
PERSPECTIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO  

DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Bianca M. Schneider van der Broocke1

Katya Kozicki2

A África do Sul tem passado por profundas reformas desde o final do sé-
culo XX, mudanças políticas como o fim do regime de segregação racial baseado 
na dominação de uma minoria branca (Apartheid), e jurídico-sociais, com o 
advento de uma nova Constituição (1996), que estabeleceu elevadas expectativas 
para a atuação da Corte Constitucional em prol da realização da justiça social.
Desde a vigência da Constituição Interina de 1993, assume a Corte o compromis-
so com o estabelecimento de uma sociedade baseada em valores democráticos, 
justiça social e direitos humanos fundamentais, sendo a peça chave do “consti-
tucionalismo transformativo”3 que surgiu no país após a transição democrática.
Como consigna Karl E. Klare, a Constituição sul-africana traz em seu bojo um 
projeto constitucional de longo prazo, que envolve a promulgação, interpretação 
e execução de medidas para transformar as instituições políticas e sociais do país, 
e as relações de poder, de forma democrática, participativa, e igualitária. Neste 

1 *Advogada. Doutoranda em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católi-
ca do Paraná – PUCPR. Integrante do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia, vinculado ao 
PPGD da UFPR. biaschneider@hotmail.com

2 **Professora titular da PUCPR e professora associada da UFPR, programas de graduação e pós-graduação 
em Direito. Pesquisadora do CNPq. kkozicki@uol.com.br

3 O preâmbulo da Constituição da República da África do Sul de 1996 deixa clara a intenção transformadora 
deste novo pacto social, baseado na dignidade humana, na liberdade e na igualdade de todos em uma socie-
dade  multiétnica e multicultural:

 “Nós, o povo da África do Sul, Reconhecemos as injustiças do nosso passado; Honramos aqueles que sofre-
ram por justiça e liberdade em nossa terra; Respeitamos aqueles que trabalharam para construir e desen-
volver o nosso país; e Acreditamos que a África do Sul pertence a todos os que vivem nela, unidos em nossa 
diversidade. Portanto, por meio de nossos representantes eleitos livremente, adotaremos esta Constituição 
como a lei suprema da República, de modo que Cure as divisões do passado e estabeleça uma sociedade 
baseada em valores democráticos, justiça social e direitos humanos fundamentais; Estabeleça as bases para 
uma sociedade democrática e aberta em que o governo se baseie na vontade do povo e todo cidadão seja 
igualmente protegido por lei; Melhore a qualidade de vida de todos os cidadãos e liberte o potencial de cada 
pessoa; e Construa uma África do Sul unida e democrática capaz de tomar o seu lugar legítimo como um 
estado soberano na família das nações” (tradução nossa). Disponível em: http://www.gov.za/documents/
constitution-republic-south-africa-1996-preamble
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sentido, o constitucionalismo transformativo representa o esforço para induzir 
mudanças sociais em grande escala através de processos políticos não-violentos, 
fundamentados em lei. Tal tranformação tem como pano de fundo a ideia de 
uma comunidade altamente igualitária, comprometida e multicultural, governa-
do por processos participativos e democráticos.4 Diante desse quadro, a Corte 
Constitucional da África do Sul tem atuado na legitimação das tranformações 
sociais pós-Apartheid, envidando esforços para superar as violações de direitos 
que caracterizaram este regime, a partir da interpretação criativa e progressiva dos 
preceitos fundamentais da Constituição de 1996, com o escopo de promover a 
realização dos propósitos transformativos que informam a justiça social.E, refe-
rido protagonismo institucional,tem acontecido de forma responsável, por meio 
da adoção de uma postura dialógica em relação aos demais poderes, bem como a 
partir da ênfase à participação popular e do estímulo à deliberação democrática, 
nas questões que envolvem a judicialização da política e a concretização de di-
reitos fundamentais dos grupos marginalizados. Desta feita, mediante o méto-
do dedutivo e utilizando-se a técnica de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial 
comparada, busca-se no presente trabalho investigar e analisar descritivamente os 
mecanismos procedimentais inovadores empregados pela Corte Constitucional 
da África do Sul, enquanto novas e promissoras propostas de democratização 
do controle de constitucionalidade também para outros Estados democráticos 
liberais. E, neste diapasão, realiza-se o estudo da “cláusula de restrição geral” 
(general restrictions clause) contida as Seção 36 da Constituição sul-africana, a 
qual operacionaliza um diálogo entre o judiciário e o legislativo, quando em lití-
gio questões que envolvem a afirmação de direitos em temas socialmente muito 
controvertidos, bem como do denominado “Compromisso Significativo” (Mea-
ningful Engagement), utilizado por ocasião da intervenção da Corte em políticas 
públicas em torno dos direitos socioeconômicos.

4 KLARE, Karl E. Legal Culture and Transformative Constitucionalism. South African Journal on Human 
Rights, Vol 14 (1), 1998, p. 150. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/02587203.1998.11834974.
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Controle da oMissão 
inConstituCional e  
seus instruMentos  

JurisdiCionais (a)tÍpiCos

Caio Cesar Bueno Schinemann1

Este estudo propõe uma visão renovada acerca do fenômeno da inconstitu-
cionalidade por omissão, que supere a concepção tradicional formada na doutri-
na brasileira. Identificou-se que esta concepção tradicional é apoiada nos seguin-
tes fundamentos: (i) a Constituição condiciona a aplicabilidade de determinados 
dispositivos a lei regulamentadora infraconstitucional; (ii) o Legislativo não edita 
a norma exigida; (iii) decorrido período de tempo razoável, o Poder Legislativo 
incorre em omissão inconstitucional; (iv) o controle jurisdicional desta omissão 
se dá mediante seus mecanismos típicos: o mandado de injunção e a ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão (ADO). 

O conceito tradicional deve ser superado primeiro porque a omissão in-
constitucional não diz respeito somente à função legislativa, mas pode ser carac-
terizada em relação a qualquer uma das funções do Estado – legislativa, jurisdi-
cional e administrativa.

Segundo, porque inexiste distinção entre normas de eficácia ‘plena’ e ‘li-
mitada’, de modo que a omissão inconstitucional pode se dar em relação a 
qualquer tipo de norma, e não apenas as que preveem um dever expresso de 
legislar. Mesmo porque a omissão inconstitucional não é somente normativa, 
mas também pode ser materialmente administrativa ante um dever constitu-
cional de agir.

Por fim, enquanto ponto principal do que aqui se propõe, o controle ju-
dicial da omissão inconstitucional não se encerra em seus instrumentos típicos. 
Ao contrário, é quantitativamente mais relevante o controle judicial por meio de 
ações do procedimento ordinário, ações civis públicas e mandados de segurança 
nas hipóteses em que a omissão estatal é o fundamento da demanda. 

Trata-se, nesta medida, não de uma proposição, mas de uma constatação: o 
controle de constitucionalidade da omissão se dá também pela via difusa, inci-
dental e concreta. 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pesquisador pelo PIBIC/CNPq. Assistente 
de pesquisa do Núcleo Constitucionalismo e Democracia do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná. Monitor da disciplina de Direito Constitucional B. Trainee jurídico do 
Vernalha Guimarães & Pereira Advogados.
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Defende-se, assim, que nem o mandado de injunção, nem a ADO, podem 
encerrar o debate acerca do controle jurisdicional da inconstitucionalidade por 
omissão. O mandado de injunção, em que pese recentemente regulado por lei 
que lhe atribuiu efeitos decisórios relevantes e possibilidades de objetivação da 
decisão, não abarca a inconstitucionalidade por omissão em sua perspectiva mais 
ampla. Este remédio é essencialmente ligado à ideia de omissão legislativa, o que 
pode ser extraído do próprio texto do enunciado normativo prescrito no art. 5º, 
LXXI, da Constituição.

Por outro lado, a ADO, que abstratamente poderia ser entendida enquan-
to instrumento mais amplo do que o mandado de injunção, já que se trata de 
mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade e por prever expres-
samente a possibilidade de controle da omissão administrativa, acabou por, na 
prática, ter seus efeitos mitigados.  

A ausência de efeitos relevantes da decisão proferida em sede de ADO pode 
ser atestada por meio da análise empírica dos casos enfrentados pelo Supremo 
Tribunal Federal. Foram analisados todas as ADO ajuizadas a partir de outubro 
de 2008, momento em que o STF passou a autuar as ADO em separado das ADI. 

A pesquisa buscou identificar três principais pontos no julgamento das 
ADO: (i) seu objeto, ou seja, a omissão alegada; (ii) a decisão proferida pelo STF; 
(iii) os efeitos práticos desta decisão em relação aos demais Poderes, ou seja, a 
adoção ou não das medidas indicadas pelo STF.

Das 41 ADO autuadas, três não constam na base de acompanhamento pro-
cessual do STF ou tiveram a tramitação cancelada, o que infere no número de 38 
ADO passíveis de julgamento de mérito. Destas, 20 ainda aguardam julgamento.

Das 18 ADO apreciadas até o momento, 15 foram extintas sem resolução de 
mérito, por razões tais quais ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto 
em razão de edição de lei reguladora e ausência da indicação de dever de legislar.

Das três ADO apreciadas em seu mérito, duas foram julgadas improceden-
tes: as ADO 22 e 28. Apenas uma ADO foi julgada procedente em seu mérito. 
Trata-se da ADO 25, julgada procedente para declarar a mora do Congresso Na-
cional quanto à edição da Lei Complementar prevista no art. 91 do ADCT, que 
diz respeito à implantação de sistema de compensação financeira em benefício 
dos Estados exportadores. A decisão, entretanto, ainda não foi publicada, inexis-
tindo, até o momento, a constituição do legislador em mora, de modo que não 
é possível analisar concretamente seus efeitos. 

Concluiu-se, assim, que os instrumentos típicos do controle de constitucio-
nalidade por omissão não dão cabo da complexidade assumida pelo fenômeno 
na contemporaneidade. Com isso, não se sustenta a divisão usualmente empre-
gada entre o controle de constitucionalidade por omissão e por ação. A tutela 
jurisdicional adequada da omissão inconstitucional, no mais das vezes, deve 
perpassar pela via dos instrumentos de controle difuso, concreto e incidental.  
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A CONTRIBUIÇÃO DO 
CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR 

E DIALÓGICO SUL-AFRICANO PARA 
COMBATER A POSIÇÃO DO JUDICIÁRIO EM 
TORNO DA ÚLTIMA PALAVRA NO BRASIL

Camila Salgueiro da Purificação Marques1

Claudia Maria Barbosa2

No fim da década de 1990, Karl Klaire escreveu um dos mais citados 
estudos sobre a “cultura jurídica” e o “constitucionalismo transformador” da 
África do Sul, publicando o trabalho em uma Revista Sul-africana de Direitos 
Humanos. Para ele, o constitucionalismo transformador é “um projeto de lon-
go prazo formado pela promulgação, interpretação e realização constitucional, 
transformando as instituições políticas e sociais do país e as relações de poder 
por meio de uma direção democrática, participativa e equânime”. Sobre o 
projeto, afirmava o autor tratar-se de “um empreendimento de indução de mu-
dança social em larga escala, através do processo político não-violento fundado 
no direito”3.

Tal ideia traduz o propósito de constituições elaboradas nas últimas dé-
cadas do século XX, notadamente em países com desafios sociais gigantescos, 
como a África do Sul. Nesse sentido, Saul Tourinho Leal destaca que “o conceito 
de constitucionalismo transformador se atira na genuína vontade coletiva de 
romper com a realidade posta no período em que a Constituição foi elaborada”. 
Isto é, “reconhece-se que as relações de poder pretéritas foram responsáveis por 
injustiças tais que só o passado as podia abrigar”4. 

Tal parece ser o contexto do constitucionalismo que se busca empreender 
na África do Sul, país em cuja Constituição é possível identificar-se, confor-
me constata Pierre De Vos, uma real vontade transformadora, expressa em vá-
rias de suas características: uma constituição social, de redistribuição, positiva, 

1 Professora. Doutoranda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Bolsista CAPES/Fundação 
Araucária. Curitiba, Paraná - Brasil. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Barachel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E-mail: camila_purificacao@yahoo.com.br.

2 Professora titular na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, Paraná - Brasil. Pós-Doutora na 
York University, Toronto, Canadá. Doutora, mestre e graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
E-mail: claudia.mr.barbosa@gmail.com.

3 Karl Klare. Legal Culture and Transformative Constitutionalism. South Africa Journal on Human 
Rights, 1998, 14, n. 146.

4 LEAL, Saul Tourinho. África do Sul Connection. Migalhas. Disponível em: < http://www.migalhas.com.br/
Africa/103,MI227572,91041-Africa+do+Sul+Connection+n+41>. Acesso em: 13.08.2017.
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participativa, multicultural e consciente sobre seu contexto histórico e de sua 
missão5. Tais características forma identificadas por ocasião do julgamento da 
ADPF 347, no qual anotou-se que “a jurisdição constitucional sul-africana tem 
também se imiscuído no campo da formulação de políticas públicas em casos 
envolvendo graves violações de direitos humanos”. Na ocasião, mencionou-se 
o caso “Grootboom”, julgado em 2000, cujo mote foi o direito à moradia e a 
necessidade de despejos precederem a um arranjo institucional que, por meio 
de políticas públicas, realocasse dignamente as pessoas despejadas. “Este mode-
lo sul-africano foi muito elogiado pela doutrina comparativista, por ensejar a 
proteção de direitos sociais por meio de técnica do diálogo institucional, que 
minimiza o problema do déficit de expertise do Poder Judiciário para lidar com 
políticas públicas”. Outra expressão desse modelo foi o caso “TAC – Treament 
Action Campaign”, no qual a Corte determinou que o Estado estabelecesse uma 
política universal, gratuita e razoável de distribuição de medicamentos para 
soropositivos. Nesse caso não se determinou que uma pessoa teria direito a um 
medicamento, “mas que o Estado, pelas vias das quais dispõe, tinha o dever de 
estabelecer uma política para todos”6.

Os exemplos sul-africanos indicam um constitucionalismo cuja transforma-
ção é operada através de mecanismos que favorecem o diálogo entre os poderes. 
Daí a necessidade de se verificar as premissas do constitucionalismo dialógico 
(diálogo entre os Poderes, mormente no tocante às questões políticas decididas 
pelo Judiciário), modelo de inspiração canadense com origem em trabalhos de 
Peter Hogg e Bushell7, que estão presentes no constitucionalismo sul-africano. 

Verificada tal premissa, o desafio é ilustrar maneiras pela qual o constitu-
cionalismo sul-africano poderia contribuir para a discussão brasileira em torno 
do combate à pretensão de “última palavra” do Judiciário e o “ativismo judicial”. 
Algumas premissas do constitucionalismo sul-africano aproximam-no do cená-
rio brasileiro de exclusão de intolerância que se observa atualmente no Brasil e 
poderiam iluminar caminhos que indiquem saídas satisfatórias para o impasse 
que tem colocado o Judiciário em oposição a ação dos poderes políticos propria-
mente ditos, Executivo e Legislativo.

5 DE VOS, Pierre. South African Constitutional Law in context. Oxford University Press Southern Africa. 
Public Law. Cape Town: 2014.

6 LEAL, Saul Tourinho. África do Sul Connection. Migalhas. Disponível em: < http://www.migalhas.com.br/
Africa/103,MI226142,21048-Africa+do+Sul+Connection+n+37>. Acesso em: 15.08.2017.

7 HOGG, Peter W.; BUSHELL, Allison A.. El diálogo de la Carta entre los tribunales y las Legislaturas. 
México: Siglo Veintiuno, 2014, p. 17-49.
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Christina Vilaça Brina1

Nos dizeres de Aliomar Baleeiro, nos países democráticos ou que, embora 
imperfeitamente, procuram disciplinar-se pelo regime democrático, a atividade 
financeira desdobra-se dentro de um campo institucional traçado pelo Direito 
Público. O poder, no Estado-de-direito, é autolimitado e exercita-se dentro de 
princípios que racionalizam sua ação soberana.

Tradicionalmente, o conjunto de normas jurídicas que compõe o direito 
financeiro era desdobrado em quatro capítulos, regulando a receita, a despesa, 
o crédito público e o orçamento. Entretanto, com a edição da Lei Complemen-
tar nº 101/00, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, o direito financeiro 
ganhou nova dimensão, sendo acrescentados dois novos capítulos: responsabi-
lidade fiscal e controle da execução orçamentária. Ressalta-se que todos esses 
capítulos devem ser examinados sob a ótica do planejamento e da transparência.

O controle da execução orçamentária encontra-se constitucionalizado nos 
artigos 70 a 75, que compõem seção sobre a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, da Constituição da República de 1988.

Segundo Caldas Furtado, à medida que o direito financeiro torna jurídico 
o fenômeno financeiro, regula a atuação do Estado na obtenção de resultados 
políticos, econômicos, e sociais, proporcionando o controle da inflação, o pleno 
emprego dos meios de produção, o crescimento e a justa distribuição da renda 
nacional – quer seja entre as regiões do país ou entre os cidadãos –, a luta contra 
as desigualdades sociais, o incentivo à indústria e ao comércio, a efetivação das 
políticas de educação, saúde, segurança e desenvolvimento social.

Nesse contexto, os Tribunais de Contas são tribunais administrativos es-
pecializados na fiscalização, inspeção, análise e controle de contas públicas em 
todo o território nacional. Uma de suas principais funções é o julgamento das 
contas de administradores públicos e demais responsáveis dinheiros, bens e valo-
res, assim como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou 
qualquer irregularidade que provoque prejuízo ao erário.

1 Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Di-
reito com ênfase em Teoria do Direito e Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
UFMG. christinavbrina@gmail.com. 

SEGURANÇA JURÍDICA E  
DEMOCRATIZAÇÃO DAS DECISÕES  

DAS CORTES DE CONTAS
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Diante da grande importância atribuída às funções dos tribunais de contas, 
especialmente levando-se em consideração que o julgamento das prestações de 
contas por essas Cortes, tanto estaduais quanto da União, pode influenciar de 
forma significativa a estabilidade e a manutenção dos governantes no poder, é 
de fundamental importância que se discuta como essas decisões são construídas.

Nesse sentido, a segurança jurídica é requisito essencial para que, ao terem 
suas contas julgadas, os governantes saibam o que esperar e como agir para evitar 
ilícitos que possam ensejar sua responsabilização por crimes de responsabilidade.

Ressalta-se que, embora não vinculantes, os pareceres emitidos pelos Tri-
bunais de Contas podem, e de fato são utilizados para a justificação de impea-
chments, como foi o caso do impeachment ocorrido contra a então Presidente 
Dilma Rousseff. Esse fato fortalece o argumento da importância do desenvolvi-
mento de teorias em prol da necessidade de coerência e segurança jurídica dessas 
decisões, área essa pouco explorada em nossa doutrina.

Ademais, destaca-se que a manutenção ou não do mandato eletivo está dire-
tamente relacionada à forma como a democracia será exercida.

Diante destas questões, o presente trabalho buscará apresentar contribui-
ções em prol da construção de uma teoria que traga mecanismos que possam ser 
utilizados para garantir a segurança jurídica relacionada às decisões dos Tribu-
nais de Contas em relação às prestações de Contas dos governantes.     
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a neCessária leitura da tÉCniCa 
de interpretação ConForMe 
a Constituição À luz de uMa 

interpretação deMoCratiCaMetne 
adeQuada À Constituição

Deivide Júlio Ribeiro1

Sob o paradigma do Estado Democrático Direito as discussões a respeito 
dos fundamentos e legitimidade das decisões judiciais têm ganhado espaços tan-
to nos debates acadêmicos, quanto na prática jurídica. Isso porque estas decisões 
devem ser responsáveis, também, dentro de seus respectivos campos de atuação, 
por tutelar uma sociedade complexa, dinâmica e plural.

Neste paradigma o ponto de referência que irá mediar toda esta comple-
xidade social será a Constituição, que além deste papel serve como ponto de 
referência para as demais normas do ordenamento jurídico. É importante dizer 
que tomar a Constituição como referencial interpretativo é reconhecer que uma 
de suas principais expressões é a linguagem, que no caso também se manifesta 
por meio de seu texto.

Conciliar as constantes e permanentes transformações sociais com a aber-
tura semântica do texto constitucional é uma tarefa bastante árdua para uma 
jurisdição constitucional que se pretende democrática. 

Nesse sentido, a Lei nº 9868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento 
da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constituciona-
lidade, adota como diretriz interpretativa a técnica de interpretação conforme a 
Constituição. Esta tem como finalidade realizar um juízo de adequação entre as 
normas infraconstitucionais em face da Constituição (Brasil 1998).

Em que pese a mencionada Lei não estabelecer qualquer limite para a sua 
aplicação, o Supremo Tribunal Federal, por meio de jurisprudência – Represen-
tação de Inconstitucionalidade nº 1417/87 - anterior ao mencionado diploma 
normativo, estabelece critérios para sua utilização: quais sejam: não contrariar o 
sentido inequívoco pretendido pelo Legislador, assim como não contrariar o texto 
normativo. Esses dois critérios interpretativos são os mesmo utilizados pela her-
menêutica jurídica clássica que buscava o sentido da norma, em última análise, 
na vontade do legislador ou vontade da lei. 

1 Brasileiro, mestre e doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de 
Direito da UFMG. Pesquisador em regime de dedicação exclusiva, com pesquisa financiada pela CAPES / 
PROEX. Endereço eletrônico: deividej@gmail.com
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Diante desta narrativa, o problema a ser solucionado pelo pretenso traba-
lho é verificar se os limites jurisprudências impostos para a aplicação técnica de 
interpretação conforme a Constituição no controle de constitucionalidade das leis 
oferecem um referencial interpretativo capaz de auxiliar na construção de deci-
sões judiciais democraticamente adequadas à Constituição.

Para solucionar o problema posto o trabalho adotará como referenciais 
teóricos o giro hermenêutico-pragmático, recortando em Ludwig Wittgenstein e 
Hans-Georg Gadamer, e a teoria da decisão inserta na teoria da integridade de 
Ronald Dworkin.

Para análise empírica, serão utilizadas duas ações do controle concentrado 
das leis, que possuem a mesma natureza, nas quais se aplicaram a interpretação 
conforme a constituição, são elas: ADFP nº 132/RJ e ADPF nº 153/DF.

Sendo assim, presente trabalho teria as seguintes partes: 1) contextualização 
teórica da técnica de interpretação conforme a constituição; 2) analise das deci-
sões; 3) a partir do marcos teóricos adotados apresentar uma proposta interpreta-
tiva que seja adequada aos fins da pesquisa e, por fim, 4) apresentar uma resposta 
ao problema posto, com base na análise feita ao longo da pesquisa.
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Controle de ConVenCionalidade por 
Meio do Mandado de inJunção

Fabrício Fracaroli Pereira1

Adelle Rojo2

No percurso de estudos relativos ao denominado controle jurisdicional de 
convencionalidade, notadamente dos instrumentos disponíveis para a viabilidade 
prática de aludido controle, indagou-se acerca das opções processuais cujo acesso 
tenha por intuito suprir omissão de medida indispensável à concessão de efetivi-
dade à norma constitucional. Nesse contexto, reflete-se acerca do recurso ao man-
dado de injunção na qualidade de mais um mecanismo para tal finalidade. Dian-
te disso, o trabalho proposto questiona a possibilidade da utilização do mandado 
de injunção como instrumento para o exercício do controle jurisdicional de 
convencionalidade. Fala-se, evidentemente, de hipótese em que a falta de norma 
regulamentadora torna inviável o exercício de direitos, conquanto previstos em 
tratados ou convenções internacionais em matéria de direitos humanos ratifica-
dos pelo Brasil. Genericamente, o intuito do presente ensaio consiste em inves-
tigar a ampliação do emprego de referido remédio constitucional para além das 
omissões legislativas relativas aos direitos constitucionalmente previstos, isto é, 
para além de sua tradicional serventia. Examina-se a maximização de seu alcance, 
de maneira a também englobar os direitos previstos em documentos internacio-
nais relativos a direitos humanos aos quais o Estado brasileiro tenha aderido. Em 
específico, aborda as posições doutrinárias, bem como o entendimento adotado 
pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à incorporação dos tratados inter-
nacionais em matéria de direitos humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro 
para, após a análise concentrada nas características do mandado de injunção e do 
controle de convencionalidade, concluir acerca dessa possibilidade. A pesquisa se 
qualifica como qualitativa, de cunho exploratório, bibliográfico e documental. 
Para a elaboração do presente ensaio, quanto ao procedimento, foram utilizados 

1 Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Pós-graduado em 
Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bacharel em Direito pelo Centro Univer-
sitário Eurípides de Marília (UNIVEM). Brasil. Endereço eletrônico: fabriciofracaroli@gmail.com.

2 Mestranda e Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM). Bolsista CA-
PES/Prosup. Pós-graduada em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Brasil. Endereço eletrônico: adellerojo@gmail.com.
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os métodos histórico e comparativo: histórico, pois, ainda que em menor escala, 
buscou-se amparo nas origens dos institutos – do mandado de injunção bem 
como do controle de convencionalidade – para, então, traçar sua atual estrutura, 
especialmente diante da recente lei que foi introduzida no ordenamento jurídico 
pátrio com o objetivo de regulamentar o remédio constitucional em análise; e 
comparativo, na medida em que busca descrever as semelhanças e diferenças (ou 
seja, comparar) entre o uso do instrumento constitucional tanto em face das nor-
mas constitucionais (internas) como das normas convencionais (externas). No 
que diz respeito à abordagem, serviu de suporte o método hipotético-dedutivo: 
parte-se do problema sobre a possibilidade de utilização do mandado de injun-
ção tendo por pressuposto a ausência de norma que implica na inviabilidade do 
exercício de algum direito humano previsto no instrumento internacional e, na 
sequência, são formuladas hipóteses, especialmente baseadas nas posições doutri-
nárias referentes à incorporação dos tratados no ordenamento jurídico interno. 
O desenvolvimento da investigação avalia o mandado de injunção como impor-
tante mecanismo de controle jurisdicional de convencionalidade de omissões 
legislativas, ao mesmo tempo em que ele se solidifica como notável ferramenta 
de proteção dos direitos humanos.

Palavras-chave: Controle de Convencionalidade; Mandado de Injunção; 
Direitos e Garantias Fundamentais; Direitos Humanos.
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a teoria dos diálogos instituCionais 
e suas possibilidades de utilização 

pelas Cortes brasileiras

Guilherme Henrique Corrêa  Fontoura1

O controle de constitucionalidade de leis e atos dos Poderes Executivo 
e Legislativo exercido pelo Poder Judiciário, com destaque para a atuação do 
Supremo Tribunal Federal (STF), é objeto de ampla discussão acerca de sua legi-
timidade de atuação em casos políticos e morais relevantes, bem como de quais 
limites existem para impossibilitar um governo de juízes.

Tem-se que o controle de constitucionalidade no Brasil pode ser exercido 
por qualquer magistrado, tendo sua legitimidade de verificação da violação de 
direitos e garantias constitucionais expressa na própria Constituição Federal de 
1988, bem como reiteradamente afirmada na Jurisprudência nacional. Contudo, 
a problemática reside quando Tribunais e Juízes avançam em temáticas de ampla 
discordância social acerca do conteúdo de tais direitos.

Nesse sentido, far-se-á importante tecer uma defesa da atuação do Judiciá-
rio, defendendo sua legitimidade para atuar em tais casos, contudo essa defesa 
não é absoluta, pois não se pode ignorar que ainda que legítimo, o Judiciário 
não é instituição eleita pelo povo para que decida de forma ampla sobre todos os 
assuntos. A sua atuação deve, portanto, respeitar determinados limites, expressos 
ou não na Constituição.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo investigar como a ação 
do Poder Judiciário, principalmente do STF, como guardião da Constituição (e 
eventual detentor da última palavra) dialoga com os princípios democráticos po-
sitivados na Constituição. A investigação se dará através do direito comparado, 
tentando buscar no direito estrangeiro métodos de aplicação do judicial review 
diante da possibilidade dos diálogos institucionais/constitucionais.

O principal ponto a ser questionado ao longo da pesquisa diz respeito aos 
limites de atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) na interpretação de regras 
e princípios constitucionais. Para tanto se analisará de que modo o STF decide e 
quais teorias vêm usando para justificar suas decisões.  A principal hipótese a ser 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR)  e aluno de Iniciação Científica 
com projeto intitulado “Constitucionalismo e Democracia: Diálogos Constitucionais, Precedentes e 
Supremacia Judicial”. Brasil. cor.fontoura@gmail.com 
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explorada no presente trabalho seria de como a teoria dos diálogos constitucio-
nais pode atuar no Brasil como um limitador da Supremacia Judicial.

Para tanto, é imperioso olhar para as propostas do Constitucionalismo Po-
pular associado à teoria dos diálogos e verificar até onde elas podem ser aplicadas 
no Brasil, tendo em vista o sistema político debilitado aplicado no país e a his-
tórica fraca participação do povo brasileiro nas deliberações e decisões políticas.

Conrado Hübner Mendes e Christine Basteup são de leitura obrigatória 
para que se entenda o que é e como pode se dar um diálogo construtivo entre 
os poderes. Os autores defendem que a resposta judicial não é definitiva, mas 
que seria o início de uma construção conjunta do significado da Constituição. 
Assim, o Poder Legislativo poderia retomar a discussão iniciada no STF e avançar 
no tema até que se chegue à uma conclusão. Ainda, a resposta não seria de com-
petência única de um ou outro ator, mas daquele que, ao fim do debate, poderia 
estabelecer a melhor resposta para o caso, consoante propõe Miguel Godoy.

Nessa seara, não se pode passar despercebida a seção 33 da Carta de Direi-
tos e Liberdades do Canadá, que permite que o Poder Legislativo afaste veredito 
do Poder Judiciário sobre determinada lei promulgada, e as teorizações de Peter 
Hogg, Alison Bushell, entre outros. 

Quanto ao Constitucionalismo Popular, devemos olhar para os grandes 
críticos americanos da Supremacia Judicial como Mark Tushnet e Larry Kramer 
que propõem, em tese, um minimalismo Judiciário e uma Supremacia Legislati-
va. Em sentido contrário, outros autores defendem uma participação ativa, até 
mesmo de Supremacia, por parte do Poder Judiciário para garantir que as garan-
tias constitucionais não sejam violadas pelos detentores do poder deliberativo.

Por outro lado, como o objetivo primordial do trabalho é aplicar as teori-
zações acerca da guarda da constituição pelas Cortes e Tribunais ao Brasil, se faz 
saliente a pesquisa através de autores nacionais, tais como Luís Roberto Barroso, 
Rodrigo Brandão, Conrado Hübner Mendes, Fabio Konder Comparato, Lenio 
Streck, Gilmar Mendes, Paulo Bonavides, entre outros. 

Isto posto, é salutar se arraigar ao desenvolvimento histórico dos direitos 
fundamentais e seus modos de aplicação no Brasil para expor uma teoria que 
possa remediar e afastar a Supremacia Judicial e Legislativa, sem, contudo, im-
pedir a atuação dos Poderes. Ainda, é solene que se proponha métodos realistas 
e condizentes com a realidade desigual do Brasil, pois não é sábio que se alvitre 
uma solução idealista e utópica.

Entretanto, é saliente lembrar que o objetivo do presente trabalho não é ta-
xar autoritariamente a solução mais eficaz para o problema da realidade brasilei-
ra, mas tentar observar vias práticas na busca da reiterada harmonia e igualdade 
entre os três poderes. Por fim, tem-se que a análise da doutrina e da Jurispru-
dência poderá fornecer uma teorização crítica, ainda que superficial, acerca da 
limitação da atuação judiciária com suporte fático consistente.
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MENSURANDO O DIÁLOGO ENTRE 
JURISDIÇÕES: O CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE E SEUS NÍVEIS  
DE INTENSIDADE NA AMÉRICA DO SUL

Guilherme Ozório Santander Francisco1

Bruna Nowak2

A expansão normativa visualizada no Pós-Guerra, sobretudo por meio da 
inauguração de novas ordens constitucionais na Europa continental e do fenô-
meno da internacionalização da proteção aos direitos humanos, trouxe um de-
safio para a teoria jurídica contemporânea. Analisando a produção, justificação, 
interpretação e aplicação das normas por diferentes ordens jurídicas, situadas a 
nível nacional e internacional, não raro se instauram verdadeiras querelas acerca 
da prevalência de um sistema jurídico em detrimento de outro.

Desvencilhando-se da velha bipolaridade verificada entre as doutrinas mo-
nista e dualista3, criada no seio do Direito Internacional Público, a análise ju-
rídica centra-se menos na estática e foca-se mais na dinâmica e nas interações 
existentes entre os diferentes sistemas jurídicos, tornando inócuo o exame acerca 
do pedigree ou a essencialidade de uma dada norma. 

Esta nova configuração4, atrelada ao paradigma reinante da teoria da argu-
mentação jurídica5, procura demonstrar que a solução de determinadas controvér-
sias perpassa, necessariamente, pelo escrutínio acerca dos diversos regimes jurídicos 
que contêm normas passíveis de incidir no caso sob análise do operador jurídico. 
A hierarquia de um sistema sobre o outro é deixada de lado em favor de uma me-
todologia que privilegia o conteúdo e o alcance das normas, independentemente da 
ordem que foram originadas. Conforme salienta Roberto Gargarella6, o acatamen-

1 Mestre em Direito do Estado pelo PPGD-UFPR; Membro do Núcleo Constitucionalismo e Democracia da 
Faculdade de Direito da UFPR Brasil; santanderguilherme@gmail.com. 

2 Mestranda em Direitos Humanos e Democracia pelo PPGD-UFPR; Membro do Núcleo Constitucionalismo 
e Democracia da Faculdade de Direito da UFPR; Brasil; bruna_nowak@hotmail.com. 

3 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Reflexiones sobre la interacción entre el Derecho Interna-
cional y el Derecho Interno em la protección de los derechos humanos. Cidade da Guatemala: Ediciones 
del Procurador de los Derechos Humanos de la Guatemala, 1995.

4 Por outro lado, esta nova formatação também é explicada por meio da análise do fenômeno da globalização. 
Nesse sentido, cf. TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: legal pluralismointhe world society. In: _____. 
(Org.) Global Law without a State. Dartmouth: Ashgtate, 1997. p. 3-28.

5 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Cidade do México: UNAM, 2003.
6 GARGARELLA, Roberto. La Suprema Corte y los alcances de las decisiones de la Corte Interameri-

cana. Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política. Disponível em: <http://seminariogargarella.
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to de decisões internacionais de direitos humanos não deve ocorrer apenas sob a 
justificativa da autoridade que emana destas instâncias internacionais. O processo 
deve ser consciente e permitir que haja trocas entre as ordens jurídicas, em prol do 
refinamento dos direitos protegidos. 

No âmbito do sistema regional de proteção aos direitos humanos, tais dis-
cussões são pautadas a partir do dever de se cumprir comandos oriundos de 
recomendações e condenações advindas da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dirigidas aos Esta-
dos, as quais se lançam como os principais órgãos de proteção da pessoa humana 
no regime delineado no âmbito da Organização dos Estados Americanos.

Por meio da abordagem conhecida como diálogo entre jurisdições, o pre-
sente trabalho buscará compreender como as Cortes Constitucionais dos diferen-
tes países do continente americano lidam com as normas, os standards e as di-
retrizes emanadas do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, 
mormente quando envolvem a apreciação de questões concretas veiculadas em 
sentenças prolatadas no âmbito da competência contenciosa da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos.

Partindo-se da concepção erigida por Nestor Sagués, verificar-se-ão quais os 
níveis de integração existentes entre a ordem interna e a ordem internacional, 
variando da aceitação expressa até o completo rechaço de uma interação entre 
os dois sistemas. Analisar-se-á, também, qual a responsividade e a receptividade 
dos Estados, principalmente de suas Cortes Supremas, quanto aos provimentos 
da Corte Interamericana que impõem mudanças significativas em seus ordena-
mentos jurídicos, desde alterações legislativas até o dever de tornar sem efeito 
sentenças judiciais. 

Nesta perspectiva, as experiências objeto de análise serão: como exemplos de 
relações bem-sucedidas com o Sistema Interamericano, as do Estado da Colôm-
bia e da Bolívia; no espectro intermediário, a Argentina e o Brasil; e no extremo 
de descumprimento, a Venezuela. A partir destes contextos, intentar-se-á ilustrar 
que os diferentes níveis de receptividade das decisões da Comissão e da Corte 
revelam a necessidade de aprimoramento dos diálogos entre as ordens interna e 
internacional, a fim de que seja possível a construção conjunta dos parâmetros 
protetivos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

blogspot.com.br/search?updated-max=2017-04-21T09:47:00-03:00&max-results=25&reverse-paginate=-
true>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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Criação do Controle de 
ConstituCionalidade  

ConCentrado no brasil

Heloisa Fernandes Câmara1

Este trabalho visa estudar a criação do controle de constitucionalidade con-
centrado no Brasil e em que medida está relacionado com as mudanças do di-
reito ocorridas no período ditatorial. O controle judicial de constitucionalidade 
costuma ser apontado como um mecanismo contramajoritário de proteção de 
direitos fundamentais. O surgimento e disseminação deste modelo de controle 
estaria atrelado ao processo de democratização, constitucionalização de direitos 
e feitura de constituições principiológicas que favorecem a judicialização de de-
mandas. Entretanto o caso brasileiro não é representado neste modelo explica-
tivo. O controle concentrado e abstrato de constitucionalidade surgiu no Brasil 
com a Emenda Constitucional 16/65, em meio ao regime militar inaugurado 
com golpe de estado. A criação desta modalidade de controle em meio a um 
regime autoritário mostra-se um possível paradoxo que costuma ser explicado 
como a tentativa de o presidente da república ter controle em mais um fórum 
(o do STF), caso o Congresso Nacional conseguisse aprovar qualquer lei ou ato 
normativo que contrariasse seus interesses. Fortalece essa tese as alterações efetua-
das no STF (aumento de ministros de 11 para 16), a modificação do sistema par-
tidário para permitir somente dois partidos e o fato de que o único legitimado 
para propositura era o Procurador-Geral da República, cargo de livre nomeação 
e exoneração do presidente. 

Não obstante estas hipóteses, a avaliação empírica dos processos de controle 
concentrado mostra outra situação. A análise das representações julgadas entre 
1965 e 1968 (em um total de 65) mostram que a maior parte dos casos envolvia 
temas não relacionados diretamente à União. Os temas julgados envolveram 
quase que inteiramente aspectos relacionados aos estados e municípios, como 
criação de novas unidades municipais, aumento de gastos, processo legislativo 
e servidores públicos, havendo pouca alteração com o padrão existente antes da 
EC 16. Não foram identificados casos sobre direitos fundamentais. Assim, ainda 
que se possa pensar que o controle concentrado de constitucionalidade tivesse 

1 Doutora em Direito do estado pela Universidade Federal do Paraná. Professora de Direito Constitucional do 
Centro Universitário Curitiba e de Teoria do Estado e Ciência Política na Universidade Federal do Paraná.
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sido criado para fortalecer o executivo federal, o resultado foi dirimir conflitos 
federativos, nesse sentido não se afastando muito da representação interventiva.

As decisões nessas ações fornecem pistas importantes para avaliar i - a manei-
ra que os ministros posicionavam-se sobre os temas em julgamento, ii – a percepção 
acerca da natureza da representação de inconstitucionalidade, iii- o papel desem-
penhado pelo procurador-geral da república. Em suma, estas ações apresentam um 
espaço privilegiado para compreender as relações entre direito e política vista pelo 
STF, bem como o papel do tribunal como mediador de conflitos políticos. 

Como resultados provisórios percebeu-se que mesmo com as alterações fei-
tas pelo regime o STF permaneceu um espaço com de debates que não podem 
ser simplificado a partir da avaliação sobre a indicação dos 5 ministros pelos 
governantes militares. As decisões que envolvem controle de constitucionalidade 
mostram um aprimoramento das técnicas decisórias e a moldagem da percepção 
institucional da ação de representação e de seus efeitos. Questões processuais, 
como por exemplo a aceitação da intervenção de terceiros, foram objeto de deli-
beração, criando um “aprendizado institucional”, o que também sugere que esta 
modalidade de controle de constitucionalidade foi criado de maneira abrupta, 
sem que houvesse um plano bem delineado quanto ao seu uso. Desta maneira, 
compreender o papel do direito e da corte constitucional em um contexto auto-
ritário fornecem subsídios para pensar os desafios do uso do direito na manuten-
ção de um estado democrático. 
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QUANDO 6X5 NÃO É UMA MAIORIA:  
O PROCESSO DE DELIBERAÇÃO DA  

EMENDA CONSTITUCIONAL NO  
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Jairo Lima1

As principais críticas que a perspectiva do constitucionalismo político lança 
em direção ao controle de constitucionalidade forte são fundamentadas na ideia 
de autogoverno, a qual não estaria presente quando as cortes constitucionais de-
terminam uma interpretação vinculante aos demais poderes políticos. Ademais, 
tal vertente enfatiza a noção de igualdade política como elemento indispensável 
para as sociedades democráticas. Dentre as suas formas de expressão, a regra majo-
ritária simples representa um importante mecanismo que impõe o igual respeito 
às visões políticas dos membros de uma assembleia parlamentar, principalmente. 
No entanto, os constitucionalistas políticos tendem a desconsiderar uma caracte-
rística importante presente nos sistemas de controle de constitucionalidade forte, 
já que a emenda constitucional teria a potencialidade de representar uma manei-
ra de mitigar a supremacia judicial e possibilitar que houvesse uma participação 
mais significativa dos parlamentos na interpretação constitucional. Ocorre que as 
emendas constitucionais significam muito pouco em termos de autogoverno para 
os autores do constitucionalismo político. A principal razão para isso vincula-se à 
excepcionalidade da disponibilização desse mecanismo na política ordinária, pois 
as exigências de maiorias qualificadas e as dificuldades práticas para emendar uma 
constituição conduzem à conclusão de que não haveria realmente uma liberdade 
para os representantes atuarem como intérpretes constitucionais. Por essa razão, a 
tarefa interpretativa que os constitucionalistas políticos visualizam depende de de-
cisões que se deem a partir de maiorias ordinárias e não qualificadas, pois somente 
por essa via haveria tratamento igualitário em termos democráticos. No entanto, a 
partir do momento em que os críticos do controle de constitucionalidade recusam 
a análise em torno da potencialidade mitigatória da emenda, acabam por enfraque-
cer a extensão de seus argumentos, uma vez que não alcançam os sistemas jurídicos 
de controle forte com previsão de emenda constitucional. Em razão dessa lacuna 
teórica, o presente trabalho pretende apresentar uma via argumentativa de crítica à 
revisão judicial conjugada à análise das emendas constitucionais. Para tanto, é in-

1 Doutorando em Direito Constitucional (Universidade de São Paulo). Pesquisador Visitante (University of 
Glasgow). Brasil. Email: jaironlima@yahoo.com.br
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dispensável reforçar que o poder de reforma denota um poder singular, já que ele se 
diferencia tanto do poder constituinte originário como do poder constituído. Não 
é um poder constituinte originário em razão do fato de que seu poder de criação 
não é irrestrito. Todavia, também não faz parte da execução do projeto constitucio-
nal titularizado pelos poderes constituídos, já que seu âmbito de atuação é a norma 
constitucional. Assim, por exercer um papel criativo de extensão da abrangência 
da constituição, carrega um elemento constituinte derivado. Representa, portanto, 
um patamar intermediário que impõe exigências democráticas superiores aos po-
deres constituídos. No tocante às suas características, a possibilidade de exercício 
de emenda para a reversão da interpretação concedida anteriormente pelas cortes 
constitucionais significa um instrumento em face das críticas democráticas em tor-
no do controle de constitucionalidade forte, já que as decisões judiciais poderiam 
ser reanalisadas mediante emenda. Apesar desses pressupostos normativos demo-
cráticos em torno do poder de reforma, a mudança constitucional pode vir a ser 
reavaliada por alguma instituição judicial em controle de constitucionalidade de 
emenda. Sob a perspectiva do constitucionalismo político, tal faculdade suprime 
qualquer justificativa para a defesa da emenda constitucional, já que a manifestação 
da reforma também estaria sujeita a um exame judicial. Quando as cortes assumem 
essa competência, as críticas em torno da revisão judicial em geral ressurgem com 
maior vigor, pois se trata da apreciação de  norma de hierarquia constitucional 
e não mais infraconstitucional. Essa distinção impõe uma compreensão especí-
fica a respeito do controle de constitucionalidade de emenda constitucional, já 
que o objeto questionado carrega consigo um potencial democrático diverso da 
norma infraconstitucional. Em razão disso, para que haja uma maior deferência 
em relação à democraticidade das emendas constitucionais, propõe-se uma forma 
de deliberação interna nas cortes que se dê a partir de maiorias qualificadas para 
o afastamento de emenda à constituição. Subjacente a esse desenho deliberativo 
reside a discussão em torno da utilização da regra majoritária simples pelas cortes 
constitucionais. Como já afirmado, o constitucionalismo político vê na maioria 
simples a expressão da igualdade de tratamento democrático, já que a exigência de 
supermaioria favorece a manutenção do status quo em detrimento da mudança. De 
fato, tais justificativas servem para fundamentar o autogoverno, no entanto, são 
discussões que se direcionam para o processo de decisão das assembleias represen-
tativas e não para as cortes. A ideia de tratamento equânime dos indivíduos não 
tem a mesma aplicação quando se trata de cortes constitucionais, já que seu status 
democrático não advém da representatividade dos seus membros. Desse modo, 
a desvantagem que se vê na maioria qualificada para o parlamento não tem a 
mesma razão de ser para uma decisão judicial colegiada, principalmente no caso 
das emendas constitucionais. Portanto, a presunção da manutenção do status quo 
no controle de constitucionalidade de emenda serve para tornar a decisão sobre 
o afastamento mais exigente, em razão de toda a carga democrática que a emenda 
representa. 
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COLEGIADO DESERTO: PODERES 
INDIVIDUAIS NO STF E TEORIA 

CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA

João Victor Archegas1

Pesquisas recentes demonstram que a clássica figura nutrida pela literatura 
sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal é uma ilusão, ou, na me-
lhor das hipóteses, a doutrina brasileira ainda não se deu conta da real extensão 
dos poderes exercidos por cada ministro individualmente. Os estudos sobre o 
funcionamento do Supremo não podem mais ser reduzidos ao momento de de-
liberação colegiada; a corte, mais que seu plenário, é melhor representada em seu 
cotidiano pela concepção das “onze ilhas” – ao invés de “o Supremo”, melhor 
seria falar em “onze Supremos”. O que há, então, é uma crescente “monocrati-
zação” da corte, efeito esse que é ilustrado pelas conclusões recentes do projeto 
“Supremo em Números” da FGV Direito Rio – segundo o levantamento, mais de 
90% das decisões tomadas entre 1992 e 2013 são monocráticas, sendo o plenário 
responsável por apenas 1% das decisões da corte.2 Para além do grandioso núme-
ro de decisões monocráticas, chama a atenção o exercício dos poderes individuais 
dos ministros do Supremo que, cada vez mais, podem tomar de assalto – isola-
damente –  as competências do colegiado e incorporar a voz que deveria ser dos 
onze ministros em uníssono. Tais poderes podem ser divididos em três frentes de 
análise:3 (i) a possibilidade dos ministros anteciparem suas posições na imprensa, 
(ii) os pedidos de vista enquanto mecanismos de controle individual da agenda 
da corte4 e (iii) as decisões monocráticas informadoras de uma “jurisprudência 
individual”. Essas constatações, embora possam parecer até mesmo óbvias para o 
pesquisador mais atento, geram graves consequências para alguns paradigmas do 

1 Graduando de Direito na Universidade Federal do Paraná – UFPR, Brasil. E-mail: joaovictorarchegas@
outlook.com

2 ARGUELHES, Diego Werneck. HARTMANN, Ivar A. A Monocratização do STF: Tribunal delega cada 
vez mais pode para decisões individuais em ADIs e ADPFs. Texto publicado no JOTA em 03 de agosto de 
2015. Disponível em: https://jota.info/artigos/a-monocratizacao-do-stf-03082015. Acesso em 25 de setem-
bro de 2017.

3 ARGUELHES, Diego Werneck. RIBEIRO, Leandro Molhano. O Supremo Individual: mecanismos de atuação 
direta dos ministros sobre o processo político. Direito, Estado e Sociedade. n. 46. jan/jun 2015. p. 121 a 155.

4 ARGUELHES, Diego Werneck. HARTMANN, Ivar A. Timing Control without Docket Control: how indi-
vidual justices shape the Brazilian Supreme Court’s agenda. Journal of Law and Courts. v. Spring, 2017. p. 
105 – 140.
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direito constitucional brasileiro, principalmente no que diz respeito à inércia da 
jurisdição constitucional e à suposta ausência de um maior controle de agenda 
por parte do STF. O que interessa ao presente trabalho, assim, é a análise acerca 
dos efeitos dos poderes individuais dos ministros em uma específica parcela da 
atividade geral da corte brasileira: o exercício da jurisdição constitucional – afi-
nal, como é notório, o Supremo não é apenas uma corte constitucional, atuando 
também como “instância” final de recursos dentro da estrutura judiciária do 
país. Busca-se, a partir desse framework, entender como os poderes individuais, 
assim exercidos em momentos de judicial review, podem (ou não) conviver com 
as premissas da teoria constitucional contemporânea, dando especial enfoque 
às novas vertentes doutrinárias que intentam a compatibilização da atuação do 
STF em matéria constitucional com a interpretação e contribuição dos demais 
poderes da República, inclusive em relação ao povo. Em suma, com o colegiado 
da corte se assemelhando mais a um deserto do que a um povoado de ministros 
–  inclusive com a prática recém-iniciada de concessão de liminares monocráticas 
em ADIs –, até que ponto as teorias ditas “dialógicas” podem realmente contri-
buir para garantir uma maior legitimidade ao Supremo dentro do quadro consti-
tucional-democrático brasileiro? Teorias como a do constitucionalismo popular, 
do constitucionalismo democrático e, mais recentemente, do constitucionalismo 
dialógico podem contribuir – e muito – com a discussão sobre a legitimidade 
das cortes constitucionais, mas seriam elas aptas a explicar ou até mesmo solu-
cionar o fortalecimento dos poderes individuais na corte brasileira? Os esforços 
da literatura contemporânea em assimilar a capacidade deliberativa do Supremo 
(e das cortes constitucionais em geral)5 devem também passar pelo reconheci-
mento dessa (nem tão) nova realidade individual e fragmentada da corte. Em 
tom de conclusão, há uma tarefa paralela – ou até mesmo anterior – ao objetivo 
de conferir maior legitimidade ao Supremo através dos diálogos constitucionais 
e da deliberação entre seus próprios membros, qual seja: tirar os ministros de 
seus gabinetes. É bem verdade que os diálogos constitucionais com as demais 
instituições podem até se sustentar à luz dos poderes individuais, mas é difícil 
pensar que a ideia de desempenho deliberativo do Supremo se mantenha intacta 
nas mesmas circunstâncias. Aliás, cumpre destacar que há uma importante cone-
xão entre esses dois fenômenos (diálogos e deliberação), justificando uma análise 
mais atenta sobre os efeitos da “monocratização” tanto para um quanto para o 
outro e, mais, para a globalidade formada pela necessária interação entre ambos.

5 Ver, por exemplo: MENDES, Conrado Hubner. Constitutional courts and deliberative democracy. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. 
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EL ACCESO DIRECTO DE LOS 
CIUDADANOS AL CONTROL ABSTRACTO 

DE CONSTITUCIONALIDAD COMO 
UNA INCURSIÓN SIGNIFICATIVA 

DENTRO DE LA SALA DE MÁQUINAS 
DEL CONSTITUCIONALISMO 

LATINOAMERICANO

Jorge Ernesto Roa-Roa1

La discusión sobre la legitimidad democrática del control de constituciona-
lidad es uno de los temas centrales y clásicos de la teoría constitucional y política. 
A pesar de que se han dado múltiples respuestas que tratan de fundamentar la 
mayor compatibilidad del judicial review con el principio democrático, hasta 
ahora, ninguna de esas repuestas defiende el acceso directo de los ciudadanos al 
control de constitucionalidad mediante la acción pública de constitucionalidad 
o la actio popularis.

Con el fin de construir una propuesta de democratización de la justicia 
constitucional, que se base en la práctica de algunos países latinoamericanos y 
que sea aplicable a los demás sistemas constitucionales de la región, la tesis cen-
tral de la investigación es que el acceso directo de los ciudadanos al control de 
constitucionalidad es una fórmula que introduce cambios significativos en el de-
bate sobre la legitimidad democrática de la justicia constitucional. En concreto, 
la apertura de los tribunales constitucionales a los ciudadanos permite superar 
varias objeciones que se han formulado al control de constitucionalidad, entre 
otras: el carácter elitista de la judicatura constitucional, la desconexión de los tri-
bunales con las preocupaciones de los ciudadanos, el rasgo contramayoritario del 
judicial review, el monopolio hermenéutico de la Constitución por parte de los 
jueces, las deficiencias deliberativas del proceso de control de constitucionalidad 
y la supuesta desmovilización política que genera el activismo judicial.

Para demostrar la tesis central, en la investigación se prueba que la apertura 
del control de constitucionalidad a los ciudadanos no causa problemas estructu-
rales para el funcionamiento de los tribunales constitucionales cuando se imple-
mentan sistemas de filtros que racionalizan el ejercicio del derecho ciudadano 

1 Magister en Gobernanza y Derechos Humanos (Universidad Autónoma de Madrid), Magíster en Ciencias 
Jurídicas Avanzadas y candidato a Doctor en Derecho (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). Profesor 
de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona. Contacto: jorgeroaroa@gmail.com
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a demandar el estudio de la compatibilidad de las leyes con la Constitución. Del 
mismo modo, en la investigación se demuestra que los mecanismos de acción pú-
blica de constitucionalidad refuerzan la defensa del control de constitucionalidad 
como un escenario de representación argumentativa, deliberativa y meritocrática.

Frente a la lectura del constitucionalismo latinoamericano que señala una 
excesiva concentración del progresismo en la parte dogmática de las Constitu-
ciones en detrimento de la atención sobre los diseños institucionales del poder 
necesarios para garantizar las promesas constitucionales, esta ponencia sostiene 
que el acceso directo de los ciudadanos a la justicia constitucional ha sido una 
incursión significativa de la ciudanía dentro de la sala de máquinas. Esa incur-
sión ha tenido como efectos positivos el control ciudadano de la agenda de los 
tribunales, el fortalecimiento de la deliberación que ocurre dentro del proceso de 
control de constitucionalidad, la cualificación de la deliberación que suscita por 
fuera de los tribunales un proceso de control de constitucionalidad y una serie de 
resultados favorables para la democracia en términos de: control del presidencia-
lismo exacerbado, contención del constitucionalismo abusivo y garantía efectiva 
de la supremacía constitucional.

La investigación concluye que la apertura de los tribunales constitucionales a 
los ciudadanos es un rasgo en expansión de la justicia constitucional de América 
Latina. Por esa razón, la discusión sobre el mayor acceso ciudadano al control de 
constitucionalidad es una forma de deliberar en clave contextual sobre la legiti-
midad de la justicia constitucional en Latinoamérica. Esa deliberación contextual 
no puede desconocer los avances de la teoría constitucional estándar de origen 
europeo y norteamericano, sin embargo, el desarrollo y los resultados de esa deli-
beración deben ser pensados en clave regional. Bajo esta perspectiva, la ampliación 
del acceso ciudadano a la justicia constitucional puede ser un aporte de la práctica 
constitucional latinoamericana al debate global sobre la justicia constitucional.
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breVes ConsideraçÕes sobre o 
atiVisMo JudiCial e suas reperCussÕes 

no Controle JurisdiCional de 
ConVenCionalidade

Juliano Napoleão Barros1

Adelle Rojo2

Delimitar o objeto de uma investigação jurídico-científica nem sempre re-
presenta tarefa simples, sobretudo quando o contexto eleito para tanto caracteri-
za, por si só, denso problema a ser também investigado. Não obstante, este é um 
cuidado elementar para que o arranjo das etapas que sucederão se dê satisfatoria-
mente. O trabalho proposto surge alicerçado em tal preocupação e visa enfrentar 
o ativismo judicial enquanto elemento integrante da conjuntura que envolve o 
controle jurisdicional de convencionalidade, temática cujo exame vem sendo 
desenvolvido a partir dos diálogos estabelecidos entre os autores na qualidade de 
orientador e orientanda no percurso de elaboração de dissertação de mestrado 
no Programa de Pós-graduação em Direito do Centro Universitário Eurípedes de 
Marília - UNIVEM. Pretende-se, portanto, contribuir para o diagnóstico crítico 
da expansão da atuação do Poder Judiciário para além de suas funções típicas, 
com atenção especial a suas repercussões no exercício do controle jurisdicional 
de convencionalidade. O cumprimento deste objetivo se verifica por meio de 
uma exposição estruturada em três partes principais. A primeira delas se destina 
ao estudo do controle de convencionalidade e da importância de sua acolhida 
pela atividade jurisdicional. Na sequência, abarca-se o trato do ativismo judicial, 
bem como de sua correlação com a judicialização da vida e da política no contex-
to constitucional brasileiro contemporâneo. Ao terceiro e último ponto compete 
a busca por uma interação entre as etapas anteriores, de maneira a descrever sua 
aproximação e as consequências que dela derivam. Trata-se de pesquisa de verten-
te jurídico-sociológica, de tipo jurídico diagnóstico, que se caracteriza por uma 
abordagem de cunho qualitativo, exploratório, bibliográfico e documental. Um 

1 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Professor do Programa de Mestrado em Direito do Centro 
Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM), do curso de Direito do Centro Universitário Católico Sale-
siano Auxilium (UniSALESIANO) e da pós-graduação em Direito da Faculdade Arnaldo Jassen/Curso Pro 
Labore. Brasil. Endereço eletrônico: emaildojuliano@gmail.com.

2 Mestranda e Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM). Bolsista CA-
PES/Prosup. Pós-graduada em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Brasil. Endereço eletrônico: adellerojo@gmail.com.
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breve ensaio da dinâmica percebida na contemporânea atividade jurisdicional 
brasileira permite constatar a extrema complexidade em dissociar a efetivação do 
controle jurisdicional de convencionalidade de um maior protagonismo judicial. 
Isto exige que o debate sobre o exercício deste instrumento de controle se faça 
acompanhado da problematização do ativismo judicial, notadamente quando se 
reconhece a inserção de tais fenômenos em um contexto marcado pela intensa 
judicialização da vida e da política. A despeito de toda a gama de críticas tocantes 
ao assunto, fundamental considerar a necessidade de evoluir no que se refere à 
concretização dos direitos humanos, especialmente perante uma realidade polí-
tica e jurídica ainda alheia à precisa conceituação e efetiva promoção do míni-
mo de dignidade às pessoas (SARMENTO, 2016). O controle jurisdicional de 
convencionalidade surge ao encontro deste propósito e embora possa carecer de 
um respaldo judicial mais incisivo para se viabilizar, ao mesmo tempo demanda 
a observância de certos limites, imperativos para a preservação da harmonia e 
independência entre os Poderes.

Palavras-chave: Controle de Convencionalidade; Ativismo Judicial; Con-
textualização; Judicialização da Política; Direitos e Garantias Fundamentais; Efe-
tividade.
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reação legislatiVa CoMo 
instruMento de reVersão 

JurisprudenCial 

Juno Santos Barbosa1

Wender Soares Canedo2

Este trabalho aborda a formação da jurisprudência em matéria constitucio-
nal com base no modelo existente controle de constitucionalidade das normas 
pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais de Justiça em sede de controle 
concentrado e pelos demais juízos em sede de controle difuso, bem como, de-
monstra a possibilidade do Poder Legislativo no exercício de suas funções cons-
titucionalmente atribuídas, exercer o legítimo direito de legislar e editar normas 
visando a superação dos efeitos das decisões proferidas pelo Poder Judiciário 
através do fenômeno conhecido como reação legislativa ou superação legislativa.

Esta maneira de agir do Poder Legislativo, ao editar normas com o mesmo 
conteúdo para o qual houve a declaração de incompatibilidade com a Constituição 
é uma forma de ativismo congressual, tendo em vista que os efeitos das decisões 
do Poder Judiciário em matéria constitucional não vinculam o Poder Legislativo 
em sua função típica, ou seja, o legislador, em tese, pode editar nova norma com o 
mesmo conteúdo daquilo que foi declarado inconstitucional. Esse fenômeno tem 
como uma de suas finalidades evitar a “fossilização da Constituição”.

Dessa forma, as decisões do Poder Judiciário em matéria constitucional 
embora sejam insuscetíveis de invalidação pelas instâncias políticas, nada impe-
de que seja editada uma nova lei ou seja alterada a Constituição, com conteúdo 
similar àquele que foi declarado inconstitucional.

Há que se ressaltar que são vários os motivos que podem levar o Poder Le-
gislativo a editar nova norma com teor considerado incompatível com a Consti-
tuição, cabendo a ele demonstrar a necessidade de correção do precedente ou que 
os pressupostos fáticos e axiológicos que lastrearam o posicionamento não mais 
subsistem (hipótese de mutação constitucional pela via legislativa).

Sendo assim, a nova norma no que frontalmente colidir com a jurisprudên-
cia do Tribunal nasce com presunção Iuris Tantum de inconstitucionalidade, de 

1 Especialista em Direito Público pela UCAM – RJ, Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Mi-
neiros (UNIFIMES). Professor do Curso de Direito da FAMP (Faculdade Morgana Potrich). Advogado. 
junosantos@fampfaculdade.com.br

2 Graduando em Direito pela FAMP (Faculdade Morgana Potrich). canedo.wender@hotmail.com
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sorte que cabe ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a 
correção do precedente se afigura legítima, e que o posicionamento jurispruden-
cial deve ser superado, tendo em conta novas premissas fáticas e jurídicas. Assim, 
a nova legislação que frontalmente colidir com a jurisprudência se submete a 
uma verificação de constitucionalidade mais rigorosa.

Com vista a atingir esse objetivo foi feita uma pesquisa bibliográfica na 
doutrina e jurisprudência. Assim, se assumiu a linha metodológica doutrinária 
jurisprudencial estabelecendo uma relação entre o ordenamento e o problema 
objeto de estudo, fazendo uma complementação com base no juízo jurídico. 

Diante disso, embora se admita que o Poder Legislativo no exercício de sua 
função constitucionalmente atribuída utilize de novas normas como forma de mu-
tação constitucional pela via legislativa, este deverá em suas justificações, apresentar 
argumentação idônea a superar os fundamentos assentados pelo Poder Judiciário, 
pare que este possa promover a judicial review e não vulnerar o conteúdo essencial 
da Constituição, sob pena de fossilização das disposições constitucionais.

Ademais, impor grande dificuldade de reversão das decisões de qualquer 
instituição política, somente enfraquece o sistema democrático, que perde, em 
boa medida, a sua capacidade de autocorreção, perfectibilizando decisões equivo-
cadas, ou que, embora acertadas no momento de sua prolação, com o passar do 
do tempo obsoletas ou geram consequências não antecipadas.
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interpretação ConstituCional 
deMoCrátiCa e o probleMa da 

supreMaCia JudiCial no brasil: uMa 
CrÍtiCa e uMa proposta À luz do 

ConstituCionalisMo popular

Luiz Augusto da Silva1

Muito se tem discutido a respeito de formas de democratizar o controle de 
constitucionalidade no Brasil. 

Os motivos desse esforço são evidentes: reconhece-se de modo unânime que 
o Supremo Tribunal Federal emergiu como instituição significativamente forta-
lecida após o processo constituinte de 19882, como decorrência da combinação 
dos sistemas de controle concentrado e difuso de controle de constitucionali-
dade. Com efeito, desde 1988, aparentemente se confia no Supremo Tribunal 
Federal para proferir a “última palavra” sobre aquilo que a Constituição significa 
e sobre aquilo que ela exige dos brasileiros enquanto comunidade. Tudo indica 
que a Constituição se tornou aquilo que o Supremo diz que ela é.

O constitucionalismo popular rejeita um cenário “supremocrático”3 como 
esse: segundo a teoria, a força da Constituição decorre de sua legitimidade de-
mocrática perante o povo. Logo, ele, o Judiciário, deve ser visto como mais um 
ator, um ator importante, sem dúvida, mas ainda assim apenas um dos atores 
envolvidos nesse empreendimento comunitário de expressar os significados da 
Constituição. A força das decisões judiciais deve advir não de uma tese artificial 
como a da “supremacia do Judiciário”, mas sim da qualidade de sua argumenta-
ção em termos deliberativos, e do convencimento que elas são aptas a provocar 
no público e nas demais instituições4. 

Resta, a partir daí, o desafio de como operacionalizar na prática o ideal de 
participação da comunidade que o constitucionalismo popular conclama na teo-
ria. No contexto brasileiro, uma via que tem ganhado apreço, inclusive dentre os 
ministros do STF, é a ênfase nas audiências públicas e na participação dos amici 

1 Mestrando em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná. Advogado em Curitiba/PR - Brasil. 
E-mail: luiz.augustosilva26@gmail.com

2 ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Criatura e/ou Criador: transformações do 
Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. Revista Direito GV, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, pp. 
405-440m maio/ago. 2016, p. 407.

3 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, v. 04, pp. 441-464, jul./dez. 
2008, p. 445.

4 KRAMER, Larry. The Interest of the Man: James Madison, Popular Constitutionalism, and the Theory of 
Deliberative Democracy. Disponível em: < http://ssrn.com/abstract=938721> Acesso em 10/07/2017.
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curiae nos processos de fiscalização de constitucionalidade. Tais mecanismos são 
com frequência tidos como formas de engajamento popular no processo decisó-
rio do Tribunal, supostamente contrabalançando, desta forma, o tão anunciado 
déficit democrático que marca a jurisdição constitucional.

Ocorre que tanto as audiências quanto os amici curiae são, por definição, 
instrumentos de subsídio aos julgamentos do Supremo: visam a incrementar, de 
algum modo, a qualidade das decisões proferidas pelo Tribunal. Os mecanismos 
participativos na jurisdição constitucional, nesse sentido, não contestam, mas antes 
reafirmam a autoridade do STF. O ideal de supremacia do Poder Judiciário, que 
no Brasil se manifesta como um ideal “supremocrático”, mantem-se inabalado.

Um caminho alternativo rumo à democratização da leitura constitucional 
no Brasil pode ser construído a partir de um mecanismo de diálogo institucional 
já previsto na Constituição, embora hoje em desuso: a participação do Senado no 
processo de controle difuso de constitucionalidade (art. 52, X, da Constituição). 

Quando do julgamento da Reclamação n°. 4.335/AC, o próprio STF indi-
cou, numa postura juricêntrica5, que o dispositivo teria sofrido uma “mutação”, 
de modo que o papel do Senado teria se reduzido ao de meramente conferir 
publicidade às decisões do Tribunal.

Mas, num sistema que se pretenda democrático, não precisa e nem deve 
ser assim. A competência do Senado representa um instrumento relevante para 
oportunizar a verificação política das decisões de inconstitucionalidade proferi-
das pelo STF na instância de controle difuso6. Trata-se de um meio de permitir 
que representantes eleitos pelo povo possam dar sua contribuição dialógica7 ao 
juízo de (in)constitucionalidade emanado do STF, seja chancelando-o, seja se 
opondo a ele, ao negarem-se a editar a resolução suspendendo a execução da lei 
ou do ato normativo discutido8.

É verdade, no entanto, que a defesa de um desempenho mais ativo do Se-
nado no controle difuso de constitucionalidade é, bem vistas as coisas, somente 
um capítulo dentro dessa história sem fim que acompanha o Brasil: a reforma 
do sistema político e a superação das adversidades que assombram o modelo de 
democracia representativa, tal como vivenciado hoje. 

Portanto, a democratização do controle de constitucionalidade depende, 
sobretudo, de uma nova compreensão sobre as formas pelas quais se prática, em 
terras brasileiras, a própria democracia.

5 POST, Robert; SIEGEL Reva. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash. Disponível 
em:<http://papers.ssrn.com/abstract=990968> Acesso em 06/07/2017, p. 02.

6 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial: o ato administrativo e a decisão judi-
cial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 452.

7 SILVA, Virgílio Afonso da. O STF e o controle de constitucionalidade: deliberação, diálogo e razão pública. 
Revista de Direito Administrativo, São Paulo, n. 250, pp. 197-227, p. 209.

8 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2014, pp. 551-559.
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OS SISTEMAS DE CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE: BRASIL E ITÁLIA

Natalina Stamile1

Edna Torres Felício Câmara2

O presente estudo tem por objetivo principal descrever e comparar os siste-
mas de controle de constitucionalidade adotados no Brasil e na Itália e fornecer 
algumas críticas construtivas a partir dessa comparação. Em torno da revisão 
judicial das leis, historicamente, formaram-se duas configurações (os chamados 
modelos puros). A primeira configuração considera a revisão da lei como uma 
operação hermenêutica cotidiana e que pode ser feita por qualquer jurista a qual-
quer momento dentro de um processo subjetivo (modelo de controle de consti-
tucionalidade difuso a partir da matriz estadunidense). A segunda, por sua vez,  
é o resultado de um julgamento efetuado unicamente por uma Corte Constitu-
cional (modelo de matriz europeia) dentro de um processo de controle da lei em 
tese (sem necessidade de uma lide que envolva partes – processo objetivo). Nesse 
último caso (controle de constitucionalidade concentrado), o Tribunal Constitu-
cional moldaria demiurgicamente o destino das leis. Alguns autores consideram 
as duas configurações totalmente opostas, porém outros autores evidenciam que 
o extremismo que caracteriza as duas teses não seria verdadeiro e só funcionaria 
no nível teórico, mas certamente não no nível real-prático. Essa segunda tese se 
evidencia, especialmente, em sistemas de jurisdição constitucional mistos, como 
é o caso do Brasil e da Itália, e na tendência de hibridização dos modelos puros 
apontada por diversos autores contemporâneos. Independentemente e além do 
discurso meramente teórico que ampara, por vezes, o tema, faz-se importante a 
discussão em outros termos: parece que o princípio da igualdade, que pode con-
duzir a decisões contramajoritárias, assume relevância como ferramenta essencial 
para controlar a validade de uma lei independentemente do modelo adotado. 
Assim, o princípio da igualdade seria um dos mais importantes para atrair, na 

1 Pós-doutoranda do Programa da Pós-Graduação em Direito da UFPR. Doutora em “Teoria del diritto ed ordine 
giuridico europeo pela Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (Itália). Professora em filosofia do 
direito e informática jurídica pela Universidade de Bergamo (Itália). E-mail: natalinastamile@yahoo.it.

2 Doutora e mestre em direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR. Docente do Centro 
Universitário Unicuritiba (Curitiba – PR) e da Faculdade de Pinhais – Fapi (Pinhais – PR). E-mail: ednator-
resfelicio.professora@gmail.com.
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lógica de seu funcionamento, outras cláusulas gerais da Constituição. Assim, de-
finida como um “verdadeiro pesadelo das democracias”, tanto no Brasil como na 
Itália, a jurisdição constitucional faz sentido, portanto, não somente em referên-
cia ao modelo adotado (puro ou misto), mas à forma evolutiva do estado legal do 
direito ou do estado constitucional em relação ao contexto democrático. Sendo 
assim, o Tribunal Constitucional em ambos países é chamado a desempenhar 
um papel necessário e fundamental como limitação constitucional para a demo-
cracia majoritária pura. O presente estudo, a partir desses pressupostos (identida-
de de modelos entre os dois países e papel essencial do princípio da igualdade nas 
decisões das Cortes), pretende, portanto, não apenas ser meramente descritivo e 
comparativo dos sistemas de controle de constitucionalidade brasileiro e italiano, 
mas fornecer algumas reflexões críticas a partir das coincidências e especificida-
des dos modelos adotados pelos dois países. 
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Controle de ConstituCionalide e 
QuestÕes estruturais: uM probleMa  

de legitiMidade distinto?

Paulo Sérgio Ribeiro Sobrinho1

De maneira corrente, a teoria constitucional levanta duas perguntas distin-
tas sobre o controle de constitucionalidade exercido por Cortes2. Uma relativa à 
sua legitimidade e outra direcionada ao seu escopo.3  A proposta do presente en-
saio é a de abordar o primeiro questionamento quanto ao exercício do controle 
de constitucionalidade em questões (que chamarei de) estruturais. 

São diversos os arranjos institucionais espalhados pelas diversas democra-
cias constitucionais. Disto se segue também variadas formas de acomodação da 
prática do controle de constitucionalidade. Contudo, a fim de extrair um míni-
mo denominador comum, defino esse instituto como o que confia a um Tribunal 
compostos por membros não eleitos democraticamente o exame de compatibili-
dade das leis com um Carta Constitucional que prevê em seu texto, com maior 
ou menor densidade, além de um catálogo de direitos fundamentais, cláusulas 
que estabelecem a existência de instituições governamentais. 

Essa é uma definição módica, mas captura dois pontos que merecem regis-
tro quanto ao debate sobre a legimitidade desse instituto: (1) a produção teórica 
ter sido dirigida predominantemente, tanto em defesa como em crítica, para o 
terreno da implementação de direitos fundamentais4 e (2) o incômodo assumido 
por parte da teoria constitucional em responder à pergunta por como justificar 
que, em regimes democráticos, seja atribuído a poucas pessoas, não eleitas, o 
poder de revistar as leis?5 

1 Mestrando em Direito do Estado no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Mem-
bro do Núcleo de Constitucionalismo e Democracia da mesma instituição. 

2 Destaco aqui que quando me referir tão somente a “controle de constitucionalidade”, estarei me referido ao 
controle de constitucionalidade exercido por Cortes Constitucionais.

3 Choper, Jesse. Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role 
of the Suprem Court. New Orleans: Quid Pro Books, 2013. Kyritsis, Dimitrios. Where Our Protection Lies: 
Separation of Powers and Constitutional Review. Oxford: University Press, 2017.  Linares, Sebastián. La (I)
Legitimidade del Control Judicial de las Leyes. Madrid: Marcial Pons, 2008.

4 Dworkin, Ronald. Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1996. Perry, Michael. Constitutional Rights, Moral Controversy and the Suprem Court. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2009. Mendes, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e 
Democracia. São Paulo: Elservier, 2009.  

5 Ver Friedman, Barry. The Birth of an Academic Obsession: The History of the Countermajoritarian Dif-
ficulty, Part Five. Yale Law Jornal, 2002. Vol. 112, pg. 153-259. 
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Como referi, assumo no ensaio a preocupação com disposições estrutu-
rais presente em constituições. Sigo Adrienne Stone e identifico tais disposições 
como as que estabelecem a divisão dos poderes e também aqueles preceitos que 
estabelecem as instituições básicas do governo e seus respectivos papéis.6 

É notável que o debate quanto a atuação de Cortes Constitucionais nesse 
terreno é ofuscado pela discussão mais eloquente em torno dos direitos funda-
mentais.7 Contudo, tal ofuscamento vai na contramão da atuação desses Tribu-
nais. Correntemente, essas instituições decidem a respeito de disputas entre entes 
federativos, distribuem a alocação de poder decisório entre atores institucionais 
e resolvem questões orçamentárias8. 

Questiono no trabalho se tais controvérsias podem se encaradas como um 
problema de legitimidade distinto para a existência desse instituto como parece 
estar implícito naqueles que objetam o instituto com razões democráticas em ma-
térias de direitos e não o fazem da mesma forma quanto a questões estruturais. 
A minha resposta é negativa. E, nesse caso, mesmo presente uma qualificada ob-
jeção democrática9, sustento com apoio em Kyritsis10, que a separação de poderes 
fornece razões para que a esse instituto não seja atribuído a pecha de ilegítimo 
quando do trato de questões estruturais. 

6 Stone, Adrienne. Judicial Review without Rights: Some Problems for the Democratic Legitimacy of Struc-
tural Judicial Review. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 28, N. 01 (2008), pp. 1-32.

7 Talvez isto se dê em razão de que aqueles fazem objeções democráticas quanto ao controle de constitucionalida-
de em matéria de direitos fundamentais, não veem problema quanto ao exercício desse instituto em resolução de 
controvérsias institucionais. Ver Ronald. Freedom’s Law. (1996). cap. 17 Outra razão que poderia ser apontada 
para o ofuscamento desse debate especialmente no Brasil seria o de que uma espécie desse poder foi alocado 
pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federeal. Ver Artigo 102, I, e, da Constituição Federal.

8 Cito aqui dois casos nacionais: a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 378 que estabe-
leceu  o papel de outros dois atores institucionais, - Câmara dos Deputados e Senado Federal -, no procedi-
mento de impeachment da(o) Presidente da República e também as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
nº 5468 e nº 4048 que reivindicam legitimidade ao Tribunal para fiscalizar abstratamente leis orçamentárias. 

9 Waldron, Jeremy. Law and Disagreement. New York: OUP, 1999.
10 Kyritsis, Dimitrios. Where Our Protection Lies: Separation of Powers and Constitutional Review. Oxford: 

University Press, 2017.  
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diálogos instituCionais  
e atiVisMo JudiCial

Robson Valadares Filho1

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, boa parte da doutrina passou a denunciar o patente ativismo 
do Supremo Tribunal Federal2. Diante disso, ressurge o debate sobre a legitimida-
de do Poder Judiciário em exercer o controle de constitucionalidade.

Deste modo, o presente trabalho sinaliza a necessidade de fortalecimento 
do Poder Legislativo brasileiro, centrando-se na figura do Congresso Nacional.

2. O ATIVISMO JUDICIAL E O CONTRAPESO PARLAMENTAR 

Um Tribunal ativista é aquele que age proativa e expansivamente na inter-
pretação constitucional (Barroso 2015, 442), de sorte que há de se ter cuidado na 
leitura do caput do art. 102 da Constituição Federal de 19883. O STF não pode 
ser visto como o intérprete maior do texto constitucional. 

2.1. A releitura do constitucionalismo em Jeremy Waldron

Waldron, numa teoria popular da Constituição, reconhece que é impor-
tante que alguns direitos individuais sejam protegidos numa Democracia, a fim 
de legitimar a decisão majoritária nos processos políticos (Waldron 1999, 302). 
Lado outro, os desacordos que incidem sobre tais direitos, não devem ser retira-
dos do debate político. Assim, para Waldron, “questões controversas a respeito 
de direitos em desacordos devem então ser decididas pelo povo, ou por seus 
representantes” (Consani 2014, 166). 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Brasil. Contato: rg.valadaresf@
gmail.com

2 Como exemplo, conferir a possibilidade de prisão em segunda instância (HC 126.292 – Rel. Min. Teori 
Zavascki - e ADCs 43/44, de relatoria do ministro Marco Aurélio) e o afastamento liminar do senador Renan 
Calheiros da presidência do Senado Federal, em julgamento sobre a constitucionalidade de réus ocuparem a 
linha sucessória (ADPF 402, relator: Ministro Marco Aurélio).

3 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
-lhe: (...)”
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Logo, percebe-se que o constitucionalismo, para Waldron, deve ser visto 
como uma ponte entre democracia e povo, sendo este o titular na tomada de 
decisão envolvendo direitos de qualquer natureza, devendo a Constituição as-
segurar a vontade popular e o direito de participação – “o direito dos direitos” 
(Waldron 1999, 282). 

A concepção waldroniana deve servir como horizonte crítico ao papel do 
STF e do parlamento brasileiro, o que é de grande valia, tendo em vista a tradi-
ção constitucional de controle judicial e o próprio texto constitucional. Como, 
então, fortalecer o Legislativo enquanto intérprete da Constituição, dando-lhe 
autoridade para discutir direitos e conter o ativismo do STF? 

2.2 Os diálogos institucionais: não há última palavra

Em resposta aos apontamentos feitos acima, Conrado Hübner Mendes for-
mula a teoria dos diálogos (desenhos) institucionais. 

Como alternativa viável ao questionamento em torno da legitimidade das Cor-
tes para proceder ao controle de constitucionalidade, Mendes pressupõe que não 
existe última palavra acerca dos direitos fundamentais, mas um diálogo perene entre 
às instituições, que respondem às decisões umas das outras (Mendes 2008, 173). 

Admitindo-se essa perspectiva, tanto uma decisão do STF quanto uma deci-
são congressista seriam provisórias e relativas, visto que estão sujeitas a uma nova 
rodada de diálogos (Fernandes 2017, 1.605). Esta postura já foi referenciada pelo 
Supremo em julgamento da ADI 5105/DF, rel. Min. Fux (Fernandes 2017, 1.607). 

2.3 A relação entre o Supremo e o Congresso Nacional

Alguns exemplos concretos traduzem a tensa relação entre Judiciário e Le-
gislativo no País, contribuindo com a ideia de que não há um intérprete final da 
Constituição. 

O STF, no RE 233.332, rel. Min. Ilmar Galvão, julgou inconstitucional 
as taxas de iluminação pública; em contrapartida, o Congresso editou a EC 
39/2002, autorizando expressamente a cobrança do referido tributo (Souza Neto 
e Sarmento 2016, 410). Recentemente, a Corte julgou procedente a ADI 4983 (rel. 
Min. Marco Aurélio), declarando a inconstitucionalidade da vaquejada; como 
resposta, o Congresso promulgou a EC 96/2017, permitindo a prática anterior-
mente vedada. 

3. CONCLUSÃO 

Portanto, tem-se que, a partir das críticas formuladas por autores como 
Waldron, parte da doutrina buscou criar alternativas práticas dentro da realidade 
brasileira para assentar as bases legítimas do controle de constitucionalidade. 
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Como se pôde ver, os diálogos institucionais travados no cenário nacional 
são salutares ao exercício democrático, na medida em que conduzem para uma 
ampliação dos intérpretes constitucionais, vinculando os diferentes entes estatais 
(Häberle 2014, 27). 

Com efeito, cabe dizer que o debate aqui abordado não se esgota no plano 
institucional, devendo-se considerar o povo, ao fim e ao cabo, como fiscal último 
do exercício jurídico, se o que se pretende é levar o direito a sério. 
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prosopograFia dos Ministros 
noMeados ao supreMo tribunal 

Federal apÓs a Constituição de 1988

Rômulo Richard Sales Matos1

Há uma pressuposição generalizada de que as instituições republicanas se 
guiam por um “princípio” que veda a concentração demasiada de poder políti-
co em um único órgão institucional (princípio da divisão dos poderes). Assim, 
acredita-se que o processo de tomada de decisão política em uma democracia 
constitucional é cooperativo e que o poder político é compartilhado pelos três 
poderes, numa relação equilibrada, sendo cada qual responsável perante o povo 
por uma fiscalização recíproca (princípio dos freios e contrapesos). Contudo, 
transformações do direito constitucional – em especial às que remetem ao papel 
da constituição e dos direitos no sistema político-jurídico – possibilitaram a hi-
pertrofia decisória do Poder Judiciário, notadamente dos tribunais/cortes consti-
tucionais, nos regimes democráticos. Nesse contexto, o momento atravessado na 
ordem político-constitucional brasileira é paradigmático. Desde a promulgação 
da Constituição de 1988, de forma bem acentuada a partir dos anos 2000, com 
a aposentadoria do Ministro Moreira Alves, o Supremo Tribunal Federal, por 
múltiplos fatores, vem desempenhando um papel cada vez mais protagonista 
em questões de relevo nacional. Decidindo matérias tipicamente discutidas nas 
instâncias representativas, o Supremo Tribunal Federal assumiu um papel central 
no processo político brasileiro, avocando competências que até então deveriam, 
em tese, pertencer ao Legislativo e ao Executivo. Esse protagonismo exercido pela 
Suprema Corte brasileira foi recentemente descrito como “supremocracia” (VIEI-
RA, 2008). Não por acaso, questões envolvendo ativismo judicial e judicialização 
da política têm despertado interesse de muitos estudiosos. A academia brasileira 
é muito rica em explorar estudos normativos de como o Poder Judiciário – no-
tadamente a Suprema Corte – deve julgar, todavia, carece de estudos voltados 
para a análise do desenho e do arranjo institucional dos tribunais. Reconhecer 
isso não é fazer nenhum tipo de acusação aos estudos teóricos e/ou normativos. 
Trata-se simplesmente de reconhecer a necessidade de estudos empíricos voltados 
aos aspectos institucionais do Judiciário. Nessa conjuntura, a presente pesquisa 

1 Mestrando em Direito, com ênfase em Ordem Jurídica Constitucional, no Programa de Pós-graduação em 
Direito da Universidade Federal do Ceará (PPGD/UFC), com bolsa CAPES. Brasil. E-mail: romulorichard-
contato@gmail.com.
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tem o propósito de mapear o perfil etário, partidário, ocupacional e profissional 
dos ministros nomeados ao Supremo Tribunal Federal sob a égide da Consti-
tuição de 1988. Uma pesquisa sobre o perfil dos ministros do STF nos parece 
oportuna, hodiernamente, não só em decorrência do crescente papel de destaque 
exercido pelo tribunal na ordem político-constitucional brasileira, mas também 
em virtude de que fatores extrajurídicos determinam o processo de tomada de 
decisão dos membros da corte. Evidentemente, o perfil do ministro não é o 
único fator que influencia a sua decisão, contudo é um elemento relevante que 
exerce um peso sobre o processo decisório. A metodologia adotada privilegia 
a análise de fontes primárias, na tentativa de traçar um mapeamento etário, 
acadêmico, indicação partidária/presidencial e profissional e dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal após a promulgação da Constituição de 1988. Nessa 
toada, oportuno registrar que os dados apresentados são públicos, retirados do 
site do Supremo Tribunal Federal por meio de extração de informações utili-
zando métodos de Web Scraping (raspagem de dados) via Google Sheets. Ao 
agrupar os dados, percebemos um tribunal com pouca variação em termos de 
distribuição regional de seus membros, prevalecendo magistrados naturais das 
regiões Sudeste e Sul. Outrossim, notamos pouca diversidade no tocante ao perfil 
acadêmico dos ministros. Observamos, ainda, uma variedade significativa de ca-
tegorias ocupacionais e profissionais dos membros do tribunal, que começa a ser 
bem acentuada durante os Governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016). Ao 
final, conclui-se que o Supremo se tornou mais democrático nos últimos anos, 
no entanto, ainda, carece de diversidade.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Ministros. Proposografia.
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eMenda ConstituCional de  
iniCiatiVa popular CoMo  

instruMento deMoCrátiCo  
de Controle das Cortes

Tatiane Alves Macedo1

A expansão do poder judicial tem-se tornado um dos problemas da teoria 
política contemporânea em todo o mundo ocidental. O poder Judiciário, antes 
visto como mero apêndice dos poderes representativos, hoje ocupa um lugar pri-
vilegiado no processo decisório da maioria dos países democráticos ocidentais. 
No Brasil posterior à Constituição de 1988, os tribunais têm assumido um papel 
cada vez mais relevante no cenário político. 

Partimos de uma total aversão ao positivismo exegético para, em outro 
extremo, incentivar a atividade criativa do juiz. Diante do contexto criado no 
pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente com o neoconstitucionalismo, che-
gou-se a um modelo de ampla discricionariedade judicial, em que os juízes, livres 
da lei, passaram a decidir conforme seu senso de justiça, a pretender corrigir, me-
diante suas próprias convicções morais, o direito democraticamente construído 
pelo Estado Constitucional.

Nesse contexto, passamos à era da expansão global do Poder Judiciário,2 
que pode ser observada na maioria dos países do mundo.3  O cenário atual 
não poderia ser pior. As decisões proferidas pelo Poder Judiciário evidenciam: 
“Nós estamos sob uma Constituição, mas Constituição é aquilo que os juízes 
dizem que ela é”.4

Com o intuito de contribuir para o esclarecimento dessa súbita expan-
são, analisam-se alguns mecanismos utilizados no Brasil como instrumento que 
visam diluir, dentre os atores da democracia, a prerrogativa de participar do 

1 Doutoranda em Direito Público pela Unisinos, Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), Professora do Curso de Direito no Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES). Brasil. 
tatiane@fimes.edu.br.

2 A expressão se tornou célebre com o seminal estudo de TATE, C. Neal; TORBJÖRN, Vallinder. The global 
expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995. 

3 Segundo Brandão, nada menos que 158 países contam com a previsão formal de algum instrumento de ju-
risdição constitucional como forma de controlar a atuação dos demais poderes e zelar pela sua constituição 
(BRANDÃO, Rodrigo. A judicialização da política: teorias, condições e o caso brasileiro. RDA – Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, p. 175-220, 2013).

4 LEWIS, Anthony. Liberdade para as ideias que odiamos: uma biografia da primeira emenda à Constitui-
ção Americana. Tradução de Rosana Nucci. São Paulo: Aracati, 2001, p. 10.
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processo de Interpretação da Constituição, de modo a controlar ou abrandar o 
Poder das Cortes em atribuir o sentido da Constituição. 

Em atenção ao princípio democrático, é necessário aglutinar forças e ór-
gãos na defesa da Constituição, de modo que se faz necessário um novo arranjo 
institucional na sistemática da separação dos poderes no Brasil, não para excluir 
o papel do judiciário na realização dessa tarefa, mas para restabelecer a sobe-
rania do poder constituinte e a primazia do poder legislativo, como instância 
representativa da vontade popular. E mais: é necessário ampliar os instrumentos 
democráticos, de forma a conceder ao povo o poder de participação no processo 
de alteração e interpretação da Constituição.

A hipótese deste trabalho é de que, na ausência de mecanismos efetivos e 
resistência das Cortes em democratizar o processo de interpretação da Constitui-
ção, a Emenda Constitucional pode funcionar como instrumento mais eficaz, 
em curto prazo, para estancar a atuação das Cortes como juízes positivos, fato 
que tem extrapolado os limites desenhados pelo modelo democrático. 

Nessa perspectiva, opta-se pela aplicação do método de abordagem da feno-
menologia hermenêutica, dos métodos de procedimento monográfico e históri-
co e da técnica de pesquisa por documentação indireta.

Conclui-se que é necessário repensar os instrumentos de participação popular 
estabelecidos na Constituição de 1988, especialmente para garantir o respeito à 
vontade popular no processo de alteração e interpretação da Constituição.
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CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 
E DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS: REFLEXÕES 
SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO BRASIL

Thiago Burckhart1

As evoluções do constitucionalismo contemporâneo após a Segunda Guer-
ra Mundial produziram seus efeitos significativos no contexto brasileiro com 
o findar do regime militar e a paulatina construção do Estado Democrático de 
Direito. A Constituição de 1988 foi o marco pelo qual inseriu o movimento 
constitucional brasileiro em um novo paradigma, sobretudo no que tange à pro-
teção normativa dos direitos fundamentais em suas variadas vertentes (direitos 
culturais, direitos sociais, direitos difusos e coletivos, dentre outros). Pode-se 
afirmar que os direitos fundamentais são a esfera do direito constitucional que 
mais se aprimorou nos últimos anos e décadas.

A contradição, entretanto, se estabelece no sentido de que se por um lado 
os direitos fundamentais passaram a ganhar projeção e aprimoramento significa-
tivos com a nova Constituição, por outro, em termos institucionais o Judiciário 
– bem como o Ministério Público – passou por um processo de ganho de atri-
buições e poder, perpetuando um desenho institucional autoritário e retrógrado 
recorrente nos demais países da América Latina, como afirma Gargarella (2014). 
A sociedade passou a depositar nessas instituições, nos moldes como afirma Jere-
my Waldron (2003), a confiança e a esperança para a concretização dos direitos 
fundamentais. Contudo, esse mesmo processo produziu um quadro, que passou 
a se mostrar de forma mais evidente a partir da primeira década do século XXI, 
de judicialização da vida que compreende, nesse sentido, a judicialização da po-
lítica e megapolítica de forma ampla e a judicialização dos movimentos sociais e 
das políticas públicas em suas particularidades.

A atuação do Judiciário nesses casos tem assumido uma dimensão proble-
mática em muitos aspectos, haja vista que essa não é uma demanda que historica-
mente fez parte da esfera jurisdicional, de modo que juízes não necessariamente 

1 Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC, Brasil). Graduado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau (FURB). Pesquisador 
bolsista CAPES do Núcleo de Estudos em Constitucionalismo Político (UFSC). Pesquisador do Centro 
Didático Euro americano sobre Políticas Constitucionais (CEDEUAM, Itália/Brasil). Pesquisador do Núcleo 
de Estudos em Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação (Constinter/Furb). E-mail: thiago.
burckhart@outlook.com 
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possuem a preparação adequada para atuar nessas causas. Pensar em alternativas 
e possibilidades de solução dessas problemáticas torna-se uma necessidade no 
contexto hodierno. Dessa forma, as teorias do diálogo institucional se inserem 
na dinâmica de potencialidade para a integração e interação das instituições, bem 
como de demais atores políticos, no sentido de concretizar políticas públicas que 
garantam e efetivem os direitos estabelecidos no texto constitucional. A teoria 
dos diálogos institucionais, a partir da negação da tese de supremacia ou prepon-
derância do Poder Judiciário sobre a interpretação e aplicação da Constituição, 
propõem uma interação de caráter deliberativo entre as instituições, poderes e di-
versos atores, dando maior possibilidade de produzir boas respostas sobre os di-
reitos fundamentais e a promoção de políticas públicas. A interação deliberativa 
proporcionada pela teoria dos diálogos institucionais pode ser um instrumento 
para estabelecer sinergias para a efetivação de políticas públicas, possibilitando 
que as diversas partes possam se exprimir e evidenciar suas potencialidades, rei-
vindicações e restrições.

Nesse sentido, este artigo tem por objetivo analisar descritivamente a re-
lação entre o constitucionalismo contemporâneo e a judicialização de políticas 
públicas no Brasil, posicionando as teorias do diálogo como uma estratégia para 
a democratização do controle de constitucionalidade e efetivação de políticas 
públicas numa dimensão normativa, desde uma perspectiva comprometida com 
a teoria constitucional e a teoria política contemporânea. Para tanto, o artigo 
divide-se em três partes: I – Constitucionalismo Contemporâneo e a Judiciali-
zação da Política no Brasil; II – A proposta das teorias do diálogo e a potência 
do político; III – O diálogo institucional como instrumento para a efetivação de 
Políticas Públicas.
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a Jurisdição ConstituCional 
proCediMental e o Caso da  

patente da FosFoetanolaMina 
sintÉtiCa no brasil

Vivian Amaro Czelusniak1

Ana Lucia Pretto Pereira2

O caso da patente de fosfoetanolamina sintética no Brasil está sendo 
discutido em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI (Supremo Tri-
bunal Federal, 2016), no Supremo Tribunal Federal – STF, ajuizada pela Asso-
ciação Médica Brasileira – AMB que pugna pela inconstitucionalidade da Lei 
13.269/2016 (BRASIL, 2016). Essa Lei foi resultado de uma grande pressão 
popular para permitir o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes porta-
dores de neoplasia maligna, medicamento que se popularizou como a “pílula 
do câncer”. A demanda diz respeito ao fato de que, segundo a AMB (Supremo 
Tribunal Federal, 2016), inexistem exames conclusivos sobre os efeitos cola-
terais da administração dessa substância em seres humanos, pois não foram 
realizados testes prévios não havendo, portanto, a autorização da autoridade 
sanitária brasileira, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa para a 
sua comercialização e distribuição no País. 

O caso demonstra uma controvérsia entre os Poderes Executivo e Legislativo 
que fora levada ao Poder Judiciário para uma solução, tendo o STF, após anali-
sar os argumentos das partes, deferido o pedido liminar suspendendo o efeito da 
referida Lei, proibindo a produção da fosfoetanolamina por falta de evidências 
científicas que comprovassem os resultados prometidos. O argumento principal 
informado pelo ministro relator, Marco Aurélio de Melo, para deferimento da 
liminar foi: “O direito à saúde não será plenamente concretizado sem que o Estado 
cumpra a obrigação de assegurar a qualidade das drogas distribuídas aos indivíduos 
mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desenganos, charlatanismos e efei-
tos prejudiciais ao ser humano” (Supremo Tribunal Federal, 2016).

1 Doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Mestra 
em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professora Colaboradora do Programa de 
Pós-Graduação em Direito – Mestrado do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil e Professora 
de Graduação do Centro Universitário Curitiba – UniCuritiba. Brasil. E-mail: vivian.amaro@gmail.com. 
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Direitos Fundamentais e Democracia no Centro Universitário Autônomo do Brasil. Brasil. E-mail: analu-
ciapp@uol.com.br.
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Contudo, a atividade da Jurisdição Constitucional é tema amplamente dis-
cutido, contando com diversas teses sobre a participação do Poder Judiciário na 
solução de controvérsias que impliquem em alguma forma de intervenção na 
atuação dos Poderes Legislativo e Executivo. Existem basicamente três posiciona-
mentos: i) autores que defendem um amplo controle substantivo sobre os atos le-
gislativos; ii) autores que defendem um controle mais restrito e procedimental e; 
iii) autores que criticam a Jurisdição Constitucional e pugnam pela sua extinção.

Nesse aspecto, ganha maior força a corrente que pugna por uma atuação do 
Poder Judiciário de forma equilibrada, tendo em vista o papel central deste Poder 
no auxílio à concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição. 
Vários autores destacam que o controle dos atos estatais pelos Tribunais é carac-
terística central das democracias constitucionais ou liberais (Häberle, 2002, 2008; 
Nino, 1997; Sarmento, 2009).

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é discutir a visão de uma abertura 
procedimental da Jurisdição Constitucional no Brasil, notadamente por meio 
da tese de Häberle (2002), utilizando-se como referência o caso da patente da 
fosfoetanolamina sintética. Utilizou-se como métodos científicos o documental 
e o bibliográfico. Foram analisadas decisões do Supremo Tribunal Federal e rea-
lizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema.

A principal tese de Häberle (2002, p. 13) é a de que “no processo de inter-
pretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos esta-
tais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível 
estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes 
da Constituição”. Mesmo assim, o papel da jurisdição é preservado nesse contex-
to, tendo em vista que os juízes constitucionais que têm a última palavra sobre a 
interpretação, são os técnicos ou experts na interpretação.

Como resultados, baseando-se também em estudos de Godoy (2015) e 
Mendes (2008), dentre outros autores, observou-se que o constitucionalismo 
contemporâneo pugna por uma maior participação da sociedade nas decisões 
a serem tomadas pelo Poder Judiciário para a implementação dos valores da 
Constituição Federal Brasileira. O estudo do caso da fosfoetanolamina foi elu-
cidativo, nesse sentido, pois mostra ser possível e necessária a abertura das de-
cisões da Corte Constitucional à sociedade de intérpretes da Constituição. Em 
casos em que há repercussão social acentuada, a participação dos amici curiae e 
a realização de audiências públicas possibilita maior participação da sociedade 
nas discussões sobre tema que lhes dizem respeito. Não há afronta à indepen-
dência do Judiciário, mas uma abertura democrática que pode legitimar ainda 
mais a decisão tomada pela Corte.

A partir do caso e do estudo bibliográfico, ficou clara a necessidade de se 
aperfeiçoar os meios de participação de interessados nos julgamentos das ADIs 
no STF, já que dependem de critérios discricionários não muito claros. Deve-se 
ter cautela na permissão da participação de terceiros interessados no processo, que 
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podem tumultuar as audiências, principalmente, fazendo com que o julgamento 
demore mais a ser concluído; por outro lado, a medida pode impossibilitar a 
participação de interessados legítimos no julgamento do caso. Igualmente, deve-
-se evitar a participação que venha a desequilibrar as forças das partes envolvidas 
no processo, tendentes a não esclarecer os fatos, mas a forçar o entendimento dos 
julgadores para um determinado sentido somente, já que podem influenciar as 
decisões dos Ministros da Corte Constitucional.

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional, Democracia, Controle de Cons-
titucionalidade.
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episteMologias do sul apliCada 
ao Controle ConCentrado de 

ConstituCionalidade brasileiro

Wagner Vinicius de Oliveira1

Jaqueline Aparecida Fernandes Sousa2

Neste ensaio, busca-se articular “Novas propostas de democratização do 
controle de constitucionalidade”, partindo da situação-problema existente na 
dicotomia teleológica do controle concentrado de constitucionalidade. A dita 
clivagem finalística encontra-se presente na distinção entre a salvaguarda das 
“razões do Estado” e a tutela dos direitos e garantias fundamentais.

Em que pese a Constituição da República ser o repositório dos “valores 
materiais compartilhados pela sociedade” (BARROSO, 2012, p. 33) e, estar ali-
cerçada na dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III), os estudos rea-
lizados por Fabiana Luci Oliveira3 (2016, p. 114), apontam para a prevalência 
do “estamento burocrático”. Diante disso, o desafio que se impõe é manejar um 
arcabouço teórico capaz de fundamentar perspectivas democráticas com vistas a 
fortalecer as praxis latino-americana.

Esta incursão teórica justifica-se, basicamente, por dois motivos. Primeiro, 
por ser dotada de relevância social, na medida em que amplia a argumentação 
substancial possibilitando o aprimoramento das funções do controle de constitu-
cionalidade. Segundo, para contribuir com a tarefa acadêmica de desvelar o mito 
dogmático de que a mera transposição de ideias estrangeiras fornece as condições 
mais adequadas ao sistema jurídico brasileiro.

Não obstante as origens do controle de constitucionalidade4, contempora-
neamente reclama uma mudança do “solo epistemológico do Direito” (CLÈVE, 
1988, p. 34-47). Assim, o arranjo proposto visa reunir e analisar linhagens não 

1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Minas Gerais/Brasil; Bolsista pela 
CAPES; Pesquisador pelo NEFIH do Instituto de Filosofia da UFU; Graduado em Direito pela PUC Minas 
(2016); Advogado. E-mail: wagner.vinicius@sga.pucminas.br

2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Minas Gerais/Brasil; Bolsista pela 
CAPES; Pós-graduada em Processo Civil pela UNINTER; Graduada em Direito pela UFU (2015); Advoga-
da e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB - 13ª Subseção, Uberlândia/MG. E-mail: jaqueli-
nesousadir@hotmail.com

3 Agenda Suprema: interesses em disputa no controle de constitucionalidade das leis no Brasil. Tempo Social 
(USP), v. 28, p. 105-133, 2016.

4 Norte americana, na modalidade difusa, e austríaca, na modalidade concentrada.
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convencionais de pensamentos, vislumbrando ultrapassar perspectivas universal e 
a-histórica, haja vista a prevalência destas visões na realização das pesquisas teóricas.

Por isso, as epistemologias hegemônicas refletem realidades, muitas das ve-
zes, incompatíveis com a América Latina, especialmente, a enfrentada no Brasil. 
Daí a necessidade das “epistemologias do Sul”, conforme ressalta Boaventura de 
Souza Santos (1995, p. 508), assentada em três orientações fundamentais: “[...] 
aprender que existe o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com 
o Sul.” Portanto, as redefinições, provocadas pela diversidade epistemológica, 
justificam a inclusão de diálogos multiculturais.

Para esta empreitada, elege-se a abordagem metodológica tópico-proble-
mática implicada com as reflexões teóricas contidas em “Inflexión decolonial” 
de Ricardo Restrepo e Axel Rojas (2010). Isto é, a colonialidade não é uma 
contingência histórica superável pela modernidade, ao contrário, intrínseca à 
modernidade, vale dizer, a colonialidade é articulada como a exterioridade cons-
titutiva da modernidade (2010, p. 17).

Deste modo, as condições de emergência, existência e transformação da mo-
dernidade estão indissociavelmente ligadas à colonialidade como exterioridade 
constitutiva. O nexo que se pretende estabelecer é, precisamente, a compatibili-
dade entre o objeto de análise e a matriz epistemológica latina americana, com 
vistas a analisar o provável impacto na (re)orientação de uma nova “engenharia 
constitucional” (SALGADO; CERQUEIRA NETO, 2016, p. 116).

A hipótese levantada é que pela realização do estudo comparativo de uma 
teoria - cujo contexto e realidade social sejam análogos às realidades enfrentada 
pelo controle de constitucionalidade brasileiro -, possa fornecer respostas mais 
adequadas a racionalidade latino-americana. Possibilitando diálogos frontais 
com a tutela dos direitos e garantias fundamentais, a partir do intercâmbio de 
ideias entre a América Latina.

Além deste resumo, a pesquisa oferecerá como pretenso resultado imediato, 
a apresentação oral no III Congresso Internacional de Direito Constitucional 
e Filosofia Política, bem como a publicação de um artigo acadêmico em seus 
Anais. Servindo, ainda, para direcionar as dissertações a serem desenvolvidas, 
em confluência com o projeto estruturante do Programa de Pós-Graduação5 da 
Instituição a qual integram.

Excetuadas as partes introdutória, considerações finais e bibliografia, o artigo 
será metodologicamente estruturado em três eixos, a saber: (i) O pensamento latino-
-americano como paradigma de desconstrução histórica; (ii) Racionalidade demo-
crática; (iii) Perspectivas e desafios para o controle de constitucionalidade brasileiro.

Portanto, a conclusão apresentada é que para (re)ordenar os discursos so-
cialmente construídos sobre o controle de constitucionalidade brasileiro, com 

5 Área de Concentração: Direitos e Garantias Fundamentais. Linha de pesquisa: Tutela Jurídica e Políticas 
Públicas.
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vistas a encurtar as distâncias entre seus fundamentos teóricos e seu campo prá-
tico de atuação, faz-se necessário observar a tradição democrática segundo uma 
nova geografia epistemológica. Portanto, insta sublinhar que não se trata de uma 
“eurocentricidade” às avessas, ao contrário, pretende-se de forma aproximativa, 
dialogar com um espaço de realização das “epistemologias do Sul”, pautado 
numa concepção contra hegemônica.
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a denÚnCia CoM ViÉs ColetiVo  
CoMo eXerCÍCio de uM  

direito ConstituCional -  
o WHISTLEBLOWING no brasil

Alice de Perdigão Lana1

Vitor Brandão Mueller2

Em rápida definição, o whistleblowing é a denúncia e ampla divulgação, de 
maneira anônima ou não, geralmente por meio da internet, de atividades ocultas 
e irregulares praticadas por uma organização ou ente. Snowden e Assange são 
figuras internacionais que exemplificam essa prática. No contexto de um mun-
do globalizado, na chamada sociedade da informação, os meios tecnológicos 
revelam novos paradigmas de análise desse fenômeno. Entretanto, no âmbito 
jurídico, cabe discutir o grau de reprovabilidade desta conduta. Seria um crime, 
o exercício de um direito ou um ato heróico? Ainda, qual papel esse instituto de 
aparência tão estrangeira pode ter na realidade brasileira? Há alguma previsão 
constitucional que permita ou proíba o ato de whistleblowing? A análise feita 
no presente estudo para responder essas questões se foca no whistleblowing no 
âmbito público e parte de 2 pilares principais. No primeiro, identifica-se prática 
do whistleblowing com o exercício do - constitucionalmente garantido - direito 
de resistência, apresentado-o como um dilema ético com fortes implicações ju-
rídicas. Ele é relacionado com os conceitos da desobediência civil - posto que se 
trata de uma ação não-violenta e ilegal, realizada diretamente contra o ato objeta-
do, motivada moralmente, contra práticas abusivas perpetradas pela organização 
estatal, com o propósito de mudar uma norma considerada reprovável - e com os 
próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. A organização atual 
das sociedades em Estados de Direito, somada ao impulso democrático, clama e 
depende de atos que tensionem as estruturas sociais consideradas injustas. Como 
a motivação e a orientação para o exercício do whistleblowing está embasada em 
um processo decisório individual que necessariamente considera fatores coleti-
vos, não há como afastar a ideia de que a conduta é um ato político. A partir 
disso, ele seria o exercício de um direito de resistência pois está diretamente 
conectado ao controle do pacto social que funda as sociedades em Estados ou 

1 Estudante de graduação do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná - Brasil. Integrante do 
grupo PET Direito. Endereço eletrônico: aliceplana@gmail.com

2 Estudante de graduação do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná - Brasil. Integrante do 
grupo PET Direito. Endereço eletrônico: vitor.lens@gmail.com
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Nações. Dessa forma, o direito à resistência está intimamente conectado com 
as bases do próprio Estado constitucional moderno. O segundo visa afirmar, a 
partir do princípio da publicidade, o whistleblowing como efetivador do direito 
de acesso à informação, recorrendo à noção de democracia como governo do 
poder visível. Ainda, demonstra-se o reconhecimento desse direito nas grandes 
normativas internacionais garantidoras de direitos fundamentais, como no ar-
tigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Para que se 
caracterize um regime de direito à informação e, por consequência, permita-se 
que o whistleblowing seja compreendido nesse direito, destacam-se os seguintes 
aspectos: as restrições ao direito à informação devem ser respaldadas em lei, ou 
seja, não se pode limitar o direito à informação sem base legal; estas mesmas res-
trições devem seguir um objetivo legítimo do artigo 19 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; devem ser necessárias (isto é, relevantes e suficientes) e 
proporcionais. Ao observar o âmbito brasileiro, é possível perceber que a funda-
mentalidade do princípio da publicidade, intrinsecamente relacionado ao direito 
à informação, já foi reconhecido também pela Suprema Corte, como demonstra 
o julgamento de medida cautelar da ADPF 130/DF. Na decisão, o ministro Ayres 
Britto estabelece, como os dois pilares da democracia, a informação em pleni-
tude e de máxima qualidade; e a transparência ou visibilidade do Poder, seja ele 
político, econômico ou religioso. Nas duas aproximações, realiza-se uma breve 
abordagem histórica da construção do referido direito, combinada com a análise 
do entendimento brasileiro sobre o assunto, especialmente através das previsões 
e garantias constitucionais de acesso à informação e direito à resistência, relacio-
nando-os, finalmente, com a prática do whistleblowing. Por fim, o que se conclui 
a partir do estudo como um todo é a reafirmação do whistleblowing como um 
ato coletivo de resistência e exercício legítimo direito de acesso à informação, 
com possibilidade de expressão na realidade jurídica brasileira, afastando-o de 
um caráter meramente liberal e individualista.
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Amanda Marcondes Caldas1

Percorre a análise sobre o direito à liberdade de expressão e a possibilidade 
de lhe impor restrições bem como a responsabilização à titulo de dano moral, 
ambas pautadas na perspectiva da dignidade da pessoa humana, da democracia e 
os direitos da personalidade. 

Observa-se que a liberdade de expressão tem em suas bases instrumentali-
zar a realização da liberdade, da comunicação, da manifestação do pensamento 
e da opinião, vez que ao estar elencada no catálogo de direitos fundamentais 
protegidos pela Constituição de 1988, de forma que, se vislumbra que se tornou 
fundamental sua preservação para a preservação da dignidade humana e desen-
volvimento da democracia e do pluralismo político. 

Ocorre que, partir da proteção da liberdade de expressão tem surgido no 
seio da sociedade grupos ou indivíduos singulares que usufruem deste direito 
desenfreadamente, proferindo expressões de ódio, discriminatórias e vexatórias, 
visando intimidar e oprimir os demais indivíduos ou grupos, em razão de seu 
gênero, raça, nacionalidade, orientação sexual ou qualquer outra característica, 
o que acaba por afetar a sua intimidade, personalidade e privacidade, ou ainda 
justificar determinadas privações aos seus direitos, os quais, conforme se aponta 
ao longo do estudo, devem ser restringidos e responsabilizados. 

O que se propõe para a presente análise é a possibilidade de imposição de 
restrições à liberdade de expressão, pois na medida em que é um direito protegido 
internacional e diretamente pelo texto constitucional, o que se observa a partir 
de uma perspectiva multicultural é a necessidade enfrentar a questão da colisão 
entre a liberdade de expressão e demais direitos fundamentais também protegidos 
constitucionalmente, em especial aqueles direitos correlacionados à personalidade. 

Na primeira parte do trabalho se buscou analisar acerca direito à liberdade 
de expressão, abordando-se seu conteúdo, aspecto histórico, conceitual, as mo-
dalidades de discurso por ele protegidos, titulares, de forma a delimitar alguns 
aspectos de seu significado, bem como enquanto direito integrante do catalogo 
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de direitos protegidos internacionalmente e de direito fundamental previsto e 
protegido no texto da Constituição de 1988.  

Verifica-se que ela se constitui em direito fundamental dentro do orde-
namento jurídico brasileiro, bem como em âmbito internacional, pois ela está 
diretamente correlacionada à igualdade, dignidade humana, ao livre exercício 
da democracia, da livre manifestação da identidade da coletividade e dos indi-
víduos, da informação, da comunicação, sendo que estar em equilíbrio com os 
demais direitos fundamentais também protegidos.

O que se pretende observar nesta etapa é também que ela constitui em ins-
trumento para o exercício de demais direitos, como participação, voto, liberdade 
religiosa, identidade étnica e cultural, bem como instrumento à efetivação da 
igualdade e do objetivo referente à efetivação da justiça social.  

Na segunda parte, analisa-se acerca das restrições a sua forma de imposi-
ção em relação à liberdade de expressão e quais os conteúdos que por ela não 
estão protegidos. 

Qualquer ato discriminatório, vexatório, que represente discurso de racis-
mo ou ainda que atente contra a dignidade humana ou à personalidade do 
indivíduo, seja em razão de sua cor, crença, raça, opção sexual, gênero, e diversas 
outras qualidades a ele inerentes. De modo que a liberdade em excesso, que ultra-
passa os limites da dignidade do próximo, encontra limites não apenas na digni-
dade humana dos indivíduos e de grupos afetados, mas também na igualdade, na 
proteção aos direitos relativos à personalidade.

Na última etapa, aponta-se para a necessidade de responsabilização na es-
fera civil, em especial do dano moral do agente ou os agentes que realizaram e 
proferiram o discurso discriminatório e vexatório feriando a qualquer os direitos 
de personalidade de um indivíduo ou uma coletividade de pessoas, pautado, 
principalmente na dignidade humana.

Significa dizer, a liberdade de expressão é essencial ao indivíduo e à coleti-
vidade, e se constata ser plenamente viável tanto a imposição de restrições a esta, 
em determinadas situações e discursos, como por exemplo, os discriminatórios, 
vexatórios e que denigrem a qualquer minoria vulnerável ou indivíduo, devida 
a sua raça, identidade, gênero, ou qualquer qualidade, bem como com a conse-
quente responsabilização, em especial a de caráter moral, face quem tenha come-
tido abuso da sua liberdade de expressão. Portanto, pretende-se demonstrar que 
em havendo clara violação aos direitos da personalidade, por meio de discursos 
de incitem o ódio, à violência, guerra e discriminação, será válida a consequente 
imposição de restrições no exercício deste direito, com a consequente responsa-
bilização do agente causador. 
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A liberdade de expressão é um tema controverso na jurisprudência e na fi-
losofia contemporânea. Ainda não há consenso, nem jurídico nem teórico, sobre 
o critério adequado para limitá-la (apesar de ser quase certo o consenso sobre a 
necessidade de alguma limitação).

No direito brasileiro, esse cenário de incerteza é bem perceptível. Não se 
sabe ainda, em termos sistemáticos e claros, quais são os critérios para a limitação 
da liberdade de expressão (especialmente quando se fala de sua judicialização) 
(PEREIRA, 2016). Em cenários de incerteza assim, juristas e filósofos tendem a 
recorrer à teoria moral. E, por isso, quando o tema é a liberdade de expressão, já 
se vê que a gradação das posições defendidas se sobrepõe à gradação da posição 
moral dos participantes da discussão (HARELL, 2010). 

O propósito deste trabalho é argumentar que a saída da teoria moral não é 
a mais adequada para a regulação da liberdade de expressão. Apoiar-nos-emos em 
dois motivos para sustentar essa posição. O primeiro é o do risco de aumento da 
polarização. O segundo, por sua vez, se refere à necessidade de que haja adequa-
ção entre meios e fins ao se limitar a liberdade de expressão. Defenderemos que a 
adoção de teorias morais como critério para limitação da liberdade de expressão 
tende tanto a aumentar a polarização quanto a tornar os meios empregados 
inadequados aos seus fins. Por outro lado, afirmaremos que um caminho para 
escapar de ambos os problemas é a adoção de uma abordagem pragmática.

Sustentaremos que esses dois motivos são importantes – de fato, decisivos – 
para tornar teorias morais inadequadas à regulação da liberdade de expressão. Di-
remos que o motivo da polarização é importante porque o discurso moral é, por 
suas características intrínsecas, tendente a polarizar os participantes do debate. 
Autores como HAIDT (2012), GREENE (2014) e GRAHAM (2012) dizem que 
é muito difícil (impossível, talvez) chegar a um acordo em questões moralmente 
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2 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bolsista CAPES. Mestra em Direito 
(Bolsista CAPES/REUNI) e Graduada em Ciências do Estado pela UFMG. Brasil. pamela.recortes@gmail.com

liMitaçÕes À liberdade de  
eXpressão: entre o CritÉrio  

Moral e o pragMátiCo



Caderno de resumos186

controvertidas, por sermos cognitivamente intuicionistas. Se eles estiverem cer-
tos, essa característica do discurso moral se torna especialmente grave no caso 
do debate sobre a liberdade de expressão, porque ele é um meta-debate. Ou seja, 
ele é precisamente um debate sobre as coisas sobre as quais é lícito debater. Se 
falharmos e polarizarmos demais nesse ponto, correremos risco de entrar numa 
custosa regressão argumentativa.

Por sua vez, diremos que o segundo motivo, o da adequação entre meios e 
fins, é importante porque teorias morais, em geral, são especialmente desprepa-
radas para lidar com as consequências práticas de sua positivação. Já dispomos 
de evidências empíricas indicando que a proibição, por exemplo, do discurso de 
ódio em algumas circunstâncias tende a, ao invés de coibir o agente que profere 
o discurso, lhe dar ainda mais espaço e popularidade social. A inadequação entre 
os meios e os fins da positivação de uma posição moral seria especialmente grave 
para o caso da liberdade de expressão, por esse ser um valor fundamental para o 
bom funcionamento de uma democracia e do estado de direito. A liberdade de 
expressão não é um terreno para experimentação leviana e tentativa e erro.

Pelos motivos expostos, defenderemos que a saída pragmática é mais ade-
quada como um guia a ação do jurista e do teórico (POSNER, 2009, cap. 1). 
Para nós, ela estabelece uma moeda comum que pode barrar a polarização num 
sentido em que a teoria moral é incapaz de chegar e também é, por excelência, a 
abordagem que se preocupa com a adequação entre meios e fins de uma decisão. 
O agente pragmático deverá estar informado sobre os riscos (futuros) de sua 
decisão quanto à liberdade de expressão, e deverá, assim, dar contribuições mais 
embasadas e seguras para a delimitação do debate.
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Claudia de Souza1

O tratamento da questão do ensino religioso nas escolas públicas, tomou 
ampla repercussão social com o julgamento da ADI 4439, em que o Supremo 
Tribunal Federal, depois de acirrado debate, decidiu ser constitucional que as 
escolas públicas ofereçam aulas de religião direcionadas ao ensino de uma confis-
são religiosa específica. O tema interessa, eis que o modo pelo qual o Estado trata 
a questão do ensino religioso, tem reflexos na forma como ele trata o fenômeno 
religioso em geral, a laicidade estatal e a liberdade individual. 

Para compreender a problemática da implantação do ensino religioso facul-
tativo nas escolas públicas, no século XXI, é necessário ter em conta o histórico do 
assunto no país. Durante os primeiros séculos de história do Brasil colonizado, 
a totalidade das instituições de ensino eram administradas pela Igreja Católica; 
posteriormente, com o advento da laicidade do Estado, o ensino religioso na rede 
pública chegou a ser proibido, e a sociedade civil, em desacordo com tal proibição, 
organizou-se para dar seguimento à prática mesmo sem a autorização legal. Por 
ensejo de pressões políticas realizadas pela Liga Eleitoral Católica, a Constituição 
de 1934 permitiu o ensino público religioso, desde que houvesse concordância 
manifestada pelo aluno. Por fim, na Constituição Federal de 1988, a ideia de ensi-
no religioso intentou deixar o caráter católico evangelizador e ganhar ares plurais, 
objetivando a participação na esfera pública das diversas confissões religiosas2. 

Diante deste histórico, a decisão do Supremo Tribunal Federal aponta para 
o retrocesso em relação a construção de uma leitura constitucional efetivamente 
democrática e plural, atenta das demandas dos grupos minoritários. A consagra-
ção da Igreja Católica como confissão religiosa dominante dá-se mais uma vez 
pelo silenciamento das outras confissões, o que gera, como explica MACHADO, 
um grupo perdedor permanente e total3.

1 Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, Professora de Direito Constitucional do 
Centro Universitário UniBrasil, Brasil, contato: claudia_beeck@yahoo.com.br

2 Sobre o tema, ver:  KAPPEL, Irma Beatriz Araújo. Vozes e sentidos no discurso institucional legal do 
ensino religioso. Disponível em: <http://www.revistafenix.pro.br/PDF8/ARTIGO4-Irma.Beatriz.Kappel.
pdf>. E SCAMPINI, José. A liberdade religiosa nas constituições brasileiras: estudo filosófico-jurídico 
comparado. Petrópolis: Vozes, 1978.

3 “O resultado é muitas vezes um círculo vicioso de discriminação ad infinitum, em que diferenciações de 
tratamento criam desigualdades fáticas, que por sua vez são invocadas para fundamentar (...) diferenciações 
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A existência de um direito constitucional ao ensino religioso implica diver-
sas soluções práticas, dependentes de regulação infraconstitucional, que podem, 
de acordo com o modo pelo qual são tratadas, deixar de ser regulação e passar a 
ser violação. A tarefa desta Constituição, sob cuja égide ocorre a des-secularização 
da sociedade e o despertar das minorias, é a de que encontre os imperceptíveis 
limites entre o exercício dos direitos de liberdade e a preservação do espaço pú-
blico igualitário e democrático4.

É comum que teóricos, políticos e juízes utilizem-se do discurso democrá-
tico e da regra da maioria, para justificar a concessão de privilégios a determi-
nadas confissões religiosas. Assim, afirma-se que a invocação a Deus, realizada 
no preâmbulo do Texto Constitucional, é o reconhecimento feito pelo Poder 
Constituinte de sua preferência pela maioria populacional teísta, por exemplo. 
Da mesma forma, explica-se que a proibição do aborto reflete o respeito estatal 
aos dogmas cristãos. 

Essas conclusões argumentativas advêm do entendimento equivocado do 
que seja o regime democrático e a regra da maioria. No modelo democrático, 
em que as decisões devem ser tomadas em conjunto pela população, a regra 
que confere legitimidade a essas decisões e faz com que os cidadãos às acatem, 
é a regra da maioria5. Mas, a adoção da regra da maioria não se dá de forma 
absoluta, e o regime democrático, em nome de sua própria conservação, precisa 
impor limites às escolhas da parcela populacional majoritária6. A utilização da 
máquina pública para a confirmação de uma tradição de exclusão das minorias 
religiosas, através da permissão para que as escolas públicas ministrem aulas de 
religião direcionadas para uma exclusiva crença, contraria a leitura democrática 
da Constituição e nega à liberdade religiosa o caráter de trunfo como direito 
fundamental das minorias.

jurídicas, acabando por se perpetuar e agravar situações de discriminação, transformando determinados gru-
pos em perdedores permanentes e totais”. MACHADO, Jonatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa 
numa comunidade constitucional inclusiva. Dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: 
Coimbra, 1996. p.173.

4 Ver: CATROGA, Fernando. Entre deuses e césares. Secularização, laicidade e religião civil. Almedina: 
Coimbra, 2006.

5 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república federativa da Alemanha. Trad. Luís 
Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 124-125.

6 Sobre o assunto: DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2002.
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Eduardo Xavier Costa Andrade1

Este trabalho versa sobre a necessidade do direito à liberdade de expressão 
pelo ponto de vista da perspectiva pública. Sua relevância advém da interação hu-
mana ocorrer por meio da comunicação e, portanto, um direito que trate sobre 
a expressão pessoal deve ser cuidadosamente construído, sob pena de permitir 
a judicialização de vastos campos da conduta dos cidadãos. Objetiva-se escla-
recer a história, os objetivos e os limites de proteção do direito à liberdade de 
expressão. Para alcançar tal objetivo, utiliza-se o método de abordagem dedutivo, 
analisando-se o resgate histórico e o caráter público do conceito na bibliografia 
de Alexander Meiklejohn e Robert Post. 

Inicialmente, apresenta-se o histórico da representação republicana no con-
texto americano. Os Pais Fundadores pensaram na representação como forma 
de concretizar o autogoverno, um governo feito pelo povo e para o povo. A 
representação elaborada pelos fundadores surpassa a antiga modalidade virtual; 
no novo modelo, eleitores efetivamente escolhem seus representantes seguindo-
-se o princípio de “uma pessoa, um voto”. Esse sistema implica a necessidade de 
se criar uma ligação de simpatia e solidariedade entre eleitores e representantes. 
Sem esses atributos, os representantes atuariam de forma autocentrada e o ideal 
do autogoverno restaria impossível. Para criar ligação capaz de manter essa so-
lidariedade e identificação entre ambos, criaram-se eleições frequentes, aptas a 
recompensar os candidatos responsivos.

Nas primeiras décadas do século XX, o avanço da tecnologia e a maior ex-
tensão e frequência do diálogo nacional aumentaram o papel da opinião pública. 
O desencantamento com a democracia direta, causado pelos regimes totalitários 
do século, leva a noção de que a autoridade da opinião pública repousa menos 
em sua expressão imediata e mais nos processos pelos quais ela é formada. Aos 
poucos, o comprometimento inicial com o autogoverno republicano evolui em 
um comprometimento com a deliberação política realizada por cidadãos co-
muns, consistente na democracia discursiva. Assim, a opinião pública passa a 
servir de base para o autogoverno. 

1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Paraná e graduado em Direito pela Universidade Fede-
ral de Santa Catarina. Bolsista CAPES/PROEX. E-mail: eduardoxavierandrade@gmail.com.
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Apesar do eleitorado ser necessário em um governo representativo, já que 
agentes precisam decidir sobre qual ação imediata deve ser tomada, as eleições não 
são nem o começo nem o fim do autogoverno. O poder soberano realmente efeti-
vo está na opinião pública: ela está permanentemente passível à interpretação, em 
constante construção e nunca finalizada. Sua influência atinge todas as esferas do 
Poder Público, criando um tipo próprio de coordenação na ação política. Quando 
o governo é responsivo à opinião pública, ocorre a legitimação democrática.

Se no governo representativo as pessoas precisam estar visíveis para que suas 
vontades sejam representadas, na democracia discursiva os cidadãos precisam 
desaparecer em processos impessoais de comunicação. Assim, princípios como 
igualdade de influência e ausência de distorção, necessários ao governo represen-
tativo, restam deslocados dentro da democracia discursiva. Não se trata de tornar 
igual a quantidade de expressão individual, mas de garantir que todos tenham o 
direito e liberdade de se expressarem como desejam.

Essa supremacia da opinião pública leva a novas implicações no que diz res-
peito à liberdade de expressão. Se a participação na formação da opinião pública 
serve como fundamento do autogoverno democrático, todos devem ter o direito 
de participar no processo comunicativo pelo qual ela é formada. A liberdade de 
expressão é imprescindível para que o cidadão experimente o autogoverno, pas-
sando a ser, pela primeira vez, protegida constitucionalmente. 

Percebe-se, assim, um caráter eminentemente público na garantia da liber-
dade de expressão. São consagrados os direitos de participação no direito cons-
titucional de comunicação, considerando-os distintos e mais essenciais do que 
qualquer particular e momentânea representação da opinião pública. Inclusive, 
esses direitos comunicativos passam a definir os processos que produzem o que 
pode ser considerada opinião pública. Além de não se poder censurar conteúdos 
previamente, deve-se estimular o debate robusto entre os cidadãos para criar 
uma opinião pública merecedora do nome. Nesse sentido, Alexander Meiklejohn 
argumenta que o objetivo da liberdade de expressão é garantir que uma comuni-
dade com autogoverno, comprometida com o método de votação, possa ganhar 
sabedoria em suas ações: o ponto último de interesse não consiste nas palavras 
dos falantes, mas nas mentes dos ouvintes.

Conclui-se que a defesa da liberdade de expressão deve ser realizada confor-
me seus objetivos. Além de liberdade individual, ela possui um objetivo comu-
nitário: tornar o ideal do autogoverno uma realidade. Supera-se o entendimento 
da liberdade de expressão como algo que se garante contra o Estado; o próprio 
Estado, na realidade, possui o interesse de promovê-la como forma de concreti-
zar o autogoverno. Analisar a liberdade de expressão por essa perspectiva pública 
significa ter novas ferramentas teóricas para analisar os casos que a envolvam.
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Elayne Auxiliadora de Freitas Calsavara1

Diante da incumbência da prática jurídica de aclarar e consolidar os axio-
mas do Estado Democrático de Direito, este trabalho tem por finalidade analisar 
o seu desafio na conformação do direito fundamental diante da divergência entre 
o direito de expressão e o da dignidade da pessoa humana na sociedade brasilei-
ra contemporânea. Inicialmente se fará uma abordagem da imprescindibilidade 
do direito de expressar a opinião para a preservação da democracia, na medida 
em que, ao promover o pluralismo de ideias, a liberdade de expressão assume 
contornos transindividuais e propicia o debate público entre os diversos grupos 
sociais que integram a sociedade. Portanto, a liberdade de expressão é direito que 
promove a igualdade, dando voz a todos. Em seguida, tratar-se-á da liberdade de 
expressão no discurso de ódio, empregada, assim, como instrumento de discri-
minação contra grupos minoritários. Neste contexto, é evidenciada a divergência 
entre a liberdade de expressão e o princípio da dignidade da pessoa humana e o 
direito de igualdade. Quando a liberdade de expressão torna-se instrumento de 
intolerância a sua posição de direito de primeira geração deve ser relativizada em 
prol de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária, voltada ao bem de todos. 
Assim como a liberdade de expressão, a dignidade humana e a igualdade entre 
todos os cidadãos também são direitos assentados na Constituição. Ademais, a 
discriminação é inconciliável com os princípios norteadores do ordenamento ju-
rídico e as liberdades fundamentais. De outra forma não poderia ser no modelo 
de Estado Democrático de Direito, marcado pela busca da igualdade social e pela 
garantia dos direitos individuais, portanto, incompatível com comportamentos 
que geram exclusão social e discriminação.  Tratar um grupo social como infe-
rior, não permitindo sua participação de forma igualitária nos debates públicos 
é condenação à morte social, portanto, agride a própria democracia. De mais a 
mais, a postura discriminatória pode restringir a igualdade política dos grupos 
minoritários perseguidos pelo discurso de ódio, pela discriminação social, im-
pedindo seu acesso à arena pública e sua participação no processo de criação 

1 Mestre em Direito Econômico e Social pela PUCPR e doutoranda em Direito Socioambiental e Sus-
tentabilidade – PUCPR. Professora Adjunta da PUCPR. Brasil. E-mail: elayne.afreitas@gmail.com ou 
Elayne.freitas@pucpr.br
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de leis que é instrumento de fortalecimento das identidades. Assim, a liberdade 
de expressão deve ser compreendida em sua função democrática de propiciar o 
pluralismo de opiniões nesta sociedade plural.  Diante deste paradoxo, partindo 
da compreensão de que, quando em conflito, a validade dos direitos individuais 
está condicionada a sua harmonia com o sistema constitucional, que é centrado 
no respeito ao direito dos cidadãos. Assim, o direito fundamental à liberdade de 
expressão deve ser exercido dentro dos limites que a própria Constituição lhe 
impõe, não se sobrepondo ao direito do outro. Por fim, se abordará a importân-
cia da prática jurídica na conformação das liberdades individuais, em especial 
de expressão,  diante do direito à igualdade entre os cidadãos e da realização da 
dignidade humana na sociedade contemporânea. Para além da importância, está 
também a complexidade da tarefa. Pois, a linha divisória entre a restrição legíti-
ma e a censura é muito tênue, razão pela qual não se pode restringir a liberdade 
de expressão sem as devidas cautelas. Ao aplicar a proporcionalidade entre os 
valores postos em questão,  há que se impedir que o gozo das liberdades indivi-
duais de uns corroam as liberdade individuais  de grupos minoritários. Contudo, 
deve-se observar que este controle de legitimidade da liberdade de expressão não 
se transforme em instrumento de controle social, enfraquecendo lutas sociais. 
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Matheus Belló Moraes1

Fernando de Brito Alves2

O artigo aborda o estudo do reflexo dos efeitos da globalização no Direito 
Administrativo, sob a perspectiva de como o capital global se aproveita do Esta-
do, através do poder de polícia da Administração Pública para conter a legítima 
resistência do povo. O método de pesquisa utilizado foi o método dedutivo, 
usando bibliografia acerca do tema na área do Direito, na Sociologia e na Filo-
sofia. A pesquisa possibilitou concluir que o Estado age para conter a legítima 
resistência do povo através do uso do poder de polícia, age contra a supremacia 
do interesse público.

A era da globalização surgiu e trouxe inúmeros avanços tecnológicos. As 
informações viajam qualquer distância dentro do planeta instantaneamente. Po-
rém, ao mesmo fenômeno é atribuído um verdadeiro pesadelo institucional de 
maneira geral: crises nas mais diversas instituições como o Estado, o Direito, e a 
sociedade em si.  

Muitas dessas crises possuem uma infinidade de motivos. No entanto, o 
presente trabalho busca destacar um deles: a inconsequente movimentação do 
capital global. Através do advento da globalização, os grandes conglomerados 
econômicos podem movimentar fortunas instantaneamente, promovendo ver-
dadeiras implosões dos Estados-nações. Essa imprevisibilidade e instabilidade 
exaltou o quanto os Estados, se encontram à deriva de fatos imprevisíveis, e, 
ainda mais perturbador, fora de suas fronteiras. O aparecimento de poderosos 
estranhos com influência direta no governo é percebido.

O Direito Administrativo não ficou alheio à essa crise vivenciada pelo Es-
tado no contexto global. A Administração Pública, responsável pelas ações do 
governo na busca pela supremacia do interesse público, se vê obrigada a efetivar 
uma adaptação ao caótico cenário de instabilidade econômica e social. 

1 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP (2015); Pós-Graduando em 
Direito do Estado – PROJURIS/FIO (2016-2017). Membro do Grupo de Pesquisa Intervepes – Intervenção 
do Estado na vida das pessoas, da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP.

2 Professor Adjunto da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Coordenador do Programa de 
Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da UENP.
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O uso de seus poderes tem extrapolado os limites constitucionais, especial-
mente no uso do poder de polícia. O uso da exceção tem se tornado paradigma. 
E uma parcela da população percebe isso.

A globalização exterminou abruptamente as fronteiras físicas do mundo. 
As notícias anunciam fatos que aconteceram há segundos em algum lugar do ou-
tro lado do planeta. Informações são trocadas instantaneamente por todo o glo-
bo, enormes quantidades de dinheiro são movimentadas num piscar de olhos. A 
informação superou os limites impostos pelo mundo físico. E o capital também.

Grandes conglomerados econômicos se posicionam estrategicamente pelos 
continentes, visando o lucro inconsequente e ilimitado. A tecnologia contempo-
rânea possui os recursos necessários para realizar os mais precisos estudos, calcu-
lar cirurgicamente as mais complexas e minuciosas estatísticas para potencializar 
o ganho e atenuar as perdas. Tais estudos aliados à instantaneidade de circulação 
de informações fazem o capital circular conscientemente, irrefreavelmente. 

Sarmento (2001, p. 154), através da referência acima ainda traz à tona outro 
fator crucial a ser compreendido para que se haja uma mínima noção da globali-
zação: ela acontece fora dos limites do nosso Estado. Os governos são locais. Não 
há como controlar ou prever aquilo que acontece fora de suas fronteiras, porém, 
paradoxalmente, causa grande impacto dentro de seu território. 

A Administração Pública, como afirmaria Cardemartori ( 2010, p. 270) num 
contexto de intensas reviravoltas políticas, econômicas e sociais, não pode se dar ao 
luxo de pretender conservar um modus operandi utilizado em épocas passadas, que 
gozavam de transformações sociais mais lentas, fronteiras físicas ainda sendo conce-
bidas como obstáculos e em que as transformações não ocorriam de maneira tão ime-
diata. É necessário que a busca por uma Administração Pública, para que o governo 
consiga agir considerando a vulnerabilidade do Estado à todas essas transformações. 

Por isso John Holloway, em “How to Change the World Without Taking 
Power” (2010) aponta para um ponto central no que diz respeito à ineficiência 
dos meios constitucionais para transformar a realidade social: o Estado faz parte 
de uma teia de relações sociais que inclui o trabalho, e consequente e predomi-
nantemente o capitalismo. Portanto, se o Estado atuar verdadeiramente contra os 
interesses do capital, enfrentará sua fúria em forma de crise e boicote. 

Tal contexto evidencia o que Bauman apontou, ao relatar que uma das úni-
cas funções que restara ao Estado era a de policiar e conter as pressões da popu-
lação com o anseio de resistir às inconstâncias do capital global. “Para preservar 
sua capacidade de policiar a lei e a ordem, os Estados tiveram que buscar alianças 
e entregar voluntariamente pedaços cada vez maiores de sua soberania. E quando 
a cortina foi afinal descerrada, descobriu-se um cenário desconhecido, povoado 
por estranhas personagens”. (BAUMAN, 1999, p. 72)

O Estado, local, está de desintegrando diante do capital global. Está to-
talmente acorrentado às consequências e agentes desconhecidos, imprevisíveis, 
instáveis e inconsequentes que não possuem fronteiras ou limites para suas ações.
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Isso torna o Direito que emana desse Estado totalmente questionável. Não 
são mais os interesses da população a principal meta a ser garantida. A liberdade, 
a justiça e a igualdade são sacrificadas em prol do interesse do capital global.

O Direito Administrativo também foi atingido em cheio. A Administração 
pública se viu obrigada a buscar uma adaptação. Porém, tudo sob a justificativa 
de situação de necessidade, age tomando exceções como regra. É perceptível a 
concepção do estado de exceção delimitado no trabalho de Giorgio Agamben 
concretizado. O constitucionalismo falha em assegurar garantias que são cons-
tantemente extrapoladas pelo Estado que agora age conforme seus próprios atos 
com “força-de-lei”.

Uma parcela da população entendeu que o Estado não fornece meios efi-
cientes para a mudança do status quo social. Afinal, o Direito é totalmente mani-
pulável no estado de exceção para impedir que as mudanças necessárias ocorram 
e frustrem seus atos visando o interesse do capital global.

Essa parcela consciente da população, a legítima resistência, vê na desobe-
diência civil o passo inicial para a mudança. Superaram o medo da repressão 
pelo Estado e pelo restante da sociedade. A repressão do Estado, no caso, é com 
o uso do poder de polícia. 

No poder de polícia, essa extrapolação de limites constitucionais faz o Esta-
do assumir uma das suas mais brutais formas. A repreensão à legítima resistência 
popular dá vida a terríveis cenas e fatos. Pessoas morrem, desaparecem e são 
presas arbitrariamente.

Se a população vai às ruas exigir melhores condições de vida, liberdade, igual-
dade e justiça e desobedece o Estado por entender que os meios estabelecidos por 
ele é totalmente ineficiente para a mudança do status quo, o uso do poder de polí-
cia, nesse caso, é totalmente paradoxal à supremacia do interesse público.

Palavras-chave: Liberdades Públicas, Globalização; Repressão; Desobediên-
cia Civil. 
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Gabriele Polewka1 
Katya Kozicki2

A liberdade religiosa é protegida pela maioria das Constituições modernas 
e na forma como está prevista, por exemplo, no Brasil (CF/88, art. 19, I e art. 5.o, 
VI), possui duas facetas: uma positiva, a cláusula de não estabelecimento, e outra 
negativa, a do livre exercício. A primeira exige que o Estado se abstenha de adotar 
uma prática religiosa como institucional, enquanto a segunda, que prevê o livre 
exercício, requer uma omissão do poder público no sentido de não intervir na 
esfera de pensamento do indivíduo, impondo-lhe uma determinada concepção 
religiosa ou de vida. Essa é a essência do que entendemos como Estado laico – a 
separação entre a Igreja (religião) e o Estado e, ao mesmo tempo, a neutralidade 
do Estado em relação à opção religiosa de seus cidadãos, ou à inexistência de 
uma. O que se observa, hoje, nos Estados ditos laicos, é uma variação na ênfase 
dada, ora à proteção do Estado contra a Igreja, retirando a religião do espaço 
público, ora na proteção da Igreja contra a influência do Estado. São objetivos 
diversos e que, não raro, podem estar em conflito. Assim ocorre quando a recusa 
de um confeiteiro estadunidense a fornecer um bolo de casamento para um casal 
homossexual chega até a Suprema Corte daquele país, contrapondo a proteção 
da liberdade religiosa contida na 1ª Emenda à Constituição a uma lei estadual 
que proíbe a discriminação ou, dito de outro modo, o direito de pessoas que 
acreditam no casamento exclusivamente entre um homem e uma mulher, de-
fendendo que o Estado não pode obriga-las a violar seus princípios religiosos ao 
prover seu sustento e, de outro, o direito de casais do mesmo sexo exigindo que 
lhes seja dispensado o mesmo tratamento que aos casais heterossexuais quando 
contratam com estabelecimentos abertos ao público. Do mesmo modo quando 
o Estado francês, em nome da laicidade, proíbe o uso de trajes ou símbolos 
religiosos em espaços públicos (proibição referendada pela Corte Europeia de 

1 Bacharel em Direito pela PUCPR (1997). Mestre em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela PU-
CPR. Membro do Núcleo de Pesquisa em Constitucionalismo e Democracia do PPGD da UFPR. Advogada. 
E-mail: gpolewka@uol.com.br

2 Professora titular da PUCPR e professora associada da UFPR, programas de graduação e pós-graduação. 
Pesquisadora do CNPQ (bolsista de produtividade em pesquisa).E-mail:kkozicki@uol.com.br
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Direitos Humanos) ou quando, no Brasil, se discute se o ensino religioso em es-
colas públicas pode ter caráter confessional. Parte do problema está, certamente, 
em esperar das mesmas pessoas que estão expressamente autorizadas a praticar a 
sua religião e a levar uma vida devota que, no seu papel como cidadãos, partici-
pem de um processo democrático cujos resultados devem ser mantidos livres de 
qualquer “contaminação” religiosa (HABERMAS, 2011). Por outro lado, o dis-
curso de proteção da liberdade religiosa vem sendo apropriado por movimentos 
conservadores que, na defesa de uma específica compreensão de bem e felicidade, 
buscam exceções ou isenções legais ao cumprimento de leis de caráter geral, o que 
vem sendo entendido como uma “autorização” para discriminar. Assim, se por 
um lado é possível defender que na interpretação de princípios constitucionais 
a laicidade do Estado não seja usada como argumento para desrespeitar as ma-
nifestações de fé protegidas pela liberdade religiosa, por outro lado não se pode 
admitir a ampliação dessa liberdade ao ponto de resguardar padrões morais e de 
comportamento fruto de concepções exclusivamente religiosas, em detrimento 
de políticas igualitárias. Corre-se o risco de extrapolar o significado e a abran-
gência da liberdade religiosa, que protege o direito de viver livremente de acordo 
com a sua religião, afetando os direitos e a dignidade de terceiros e prejudicando, 
por fim, a própria democracia. Essa é a discussão a que nos propomos.
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Giovanni Vidal Guaragni1

A presente pesquisa tem por intuito investigar a dogmática jurídica no que 
diz respeito à temática da autonomia para a autolesão e heterolesão consentida, 
perscrutando parâmetros às intervenções paternalistas diante desses fenômenos. 
A questão que se colocou, em primeiro plano, foi saber se é necessária uma limita-
ção jurídica às faculdades de disposição e consentimento e por quais motivos esta 
limitação seria necessária ou desnecessária e, ainda, em caso de desnecessidade, se 
isso seria acompanhado de um dever de não limitar ou se consistiria uma mera 
ausência de dever de limitar. O objetivo geral consistiu, portanto, em responder à 
pergunta “Há necessidade e razoabilidade jurídica de limitar práticas de autolesão 
e heterolesão consentidas? Por quê?”. Como objetivos específicos, estabeleceu-se: 
a) investigar os fundamentos da liberdade e capacidade jurídica; b) analisar os 
fundamentos das propostas de intervenção paternalista; c) estabelecer parâmetros 
adequados para a aceitação da intervenção paternal diante de práticas auto lesivas 
e/ou heterolesivas consentidas. A primeira hipótese levantada foi de que a ciência 
jurídica seria incapaz de fornecer uma resposta ao questionamento proposto sem 
se socorrer de conceitos filosóficos e políticos para sustentar a necessidade de li-
mitação da autonomia. Presumiram-se dois riscos a serem evitados: o risco de tor-
nar os parâmetros de intervenção paternal contingentes em demasia, cambiáveis 
e variáveis em razão das concepções políticas, éticas e morais do destinatário; e, 
em linha diametralmente oposta, o risco de universalizar o padrão de tratamento 
do consentimento do ofendido, tomando o particular pelo geral e universalizan-
do o não universalizável. A metodologia de pesquisa foi teórica, consistindo em 
pesquisa bibliográfica dogmática. Os resultados parciais obtidos até então foram 
satisfatórios. Por um lado, o chamado “paternalismo puro” busca incidir sobre 
indivíduos que se auto lesionam, no intuito de protegê-los de seus próprios atos. 
Por outro, praticas paternalistas indiretas cerceiam a liberdade de terceiros, a fim 
de proteger o sujeito de heterolesões, mesmo que consentidas. Para tratar dos 
casos de heterolesão consentida, utilizou-se do termo “disposição de posições 
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jurídicas subjetivas”, por influência da obra de Letícia de Campos Velho Martel. 
Referido conceito é capaz de abarcar termos consagrados em áreas jurídicas espe-
cíficas do direito infraconstitucional - como o “consentimento do ofendido”, em 
Direito Penal, ou a “autonomia da vontade”, em Direito Civil – possibilitando 
tratar a temática da heterolesão em um sentido mais amplo. Ainda, quando um 
sujeito de direito se auto lesiona ou consente com a lesão contra ele perpetrada 
por outrem, não há disposição de um bem jurídico, visto que, seguindo a obra 
de Eugenio Raúl Zaffaroni, o bem jurídico é a própria “relação de disponibili-
dade de um sujeito com um objeto”. Igualmente, não se dispõe ou renuncia a um 
direito, uma vez que o sujeito permanece titular dos mesmos direitos que possuía 
antes do ato de disposição, podendo reivindica-los a qualquer instante, caso deixe 
de consentir com um dano. Trata-se do exercício da liberdade para dispor de 
uma posição jurídica subjetiva, ou seja, da decisão autônoma de abdicar de sua 
atual faculdade de exigir, diante de outrem, comportamentos não lesivos a seus 
direitos, condizentes com a preservação do objeto da relação que compõe o bem 
jurídico. As autolesões e heterolesões, contudo, somente devem ser admitidas 
como juridicamente válidas quando houver condições suficientes de verificação 
da capacidade do sujeito lesionado. A pessoa capaz exercita a autonomia subjeti-
va e a independência individual, mediante a prática de atos intersubjetivamente 
reconhecidos como livres, responsáveis e juridicamente valoráveis. Não obstante 
a capacidade jurídica, para a prática de atos de disposição válidos deve o agente 
estar devidamente informado e apto à compreensão das informações que lhe vêm 
ao encontro, a fim de que forme o melhor juízo sobre as circunstâncias em que se 
encontra, de acordo com seus próprios interesses. Inúmeros debates de difícil so-
lução podem ser travados em torno dessas questões brevemente expostas. A título 
de exemplo, pode-se citar a discussão sobre a liberdade para não ser livre, ou, em 
outros termos, a liberdade para tomar decisões e praticar atos que, futuramente, 
implicarão na ausência de autonomia. Dever-se-á transitar no terreno dessa e de 
outras questões difíceis, no intuito de estabelecer critérios razoáveis à intervenção 
jurídica sobre as práticas de autolesão e heterolesão consentida.
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Gleyds Silva Domingues1

Ana Carolina Silva Domingues2

A proposta do artigo objetiva analisar os votos dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal -STF, com relação à matéria sobre Estado laico e ensino religio-
so. Para tal finalidade, lança-se mão da análise do discurso como caminho teóri-
co-metodológico na compreensão do processo argumentativo apresentado, tendo 
por base as contribuições de Orlandi (2003; 2012) e Fairclough (2012). A análise 
do discurso possibilita compreender os ditos, os não ditos e os silêncios presentes 
nos atos de linguagem. Afinal, o discurso é um ato de linguagem e enquanto lin-
guagem gera sentidos que ora são evidenciados, ora são silenciados. No interior 
de uma perspectiva discursiva não apenas as palavras produzem sentido, mas o 
processo de constituição e interpretação de um texto (oral, escrito, imagético). A 
discussão insere o viés teórico do neoconstitucionalismo, que se apresenta como 
marco sobre o entendimento e a resolução dos conflitos existentes na realidade 
social brasileira, podendo resultar no processo denominado judicialização, uma 
tendência que vem sendo recorrente nas práticas dos tribunais. Para as discus-
sões sobre essa temática recorrem-se aos estudos de Carbonell (2003); Sanches 
(2003); Dworkin (2006); Barroso (2012), dentre outros. O entendimento a ser 
construído parte da premissa que o neoconstitucionalismo, enquanto fenômeno, 
não se restringe à letra da lei como fundamento único, supremo e racional do 
fazer Direito, antes é percebido sua função e razão de ser no processo de inter-
pretação e ação, o qual leva em consideração a realidade social. Neste diapasão, 
é preciso analisar o fenômeno “neoconstitucionalismo” a partir de três marcos 
fundamentais: histórico; filosófico e teórico. Esses marcos ajudarão no processo 
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Grupo de Pesquisa Intepretação, Atualização e Transmissão dos Ensinos Bíblicos. Pesquisadora do Núcleo 
Paranaense de Pesquisa em Religião (NUPPER). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Laboratório Currí-
culo e Formação de Professores.- LAPPUC. gleyds@ftbp.com.br
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de compreensão da constituição deste fenômeno nas práticas jurídicas brasileiras. 
Pode-se dizer, também, que o neoconstitucionalismo de uma certa maneira se 
aproxima do campo da Moral, dantes suprimido do processo jurídico. Como 
premissas secundárias é possível ressaltar que os princípios alcançam maior in-
cidência, assim como os critérios de análise e decisão. Nesse dizer do Direito 
existe uma preponderância do Judiciário em relação ao Executivo e Legislativo. 
Tenta-se, ainda, identificar no processo argumentativo o sistema que fundamenta 
as decisões proferidas, no sentido de apontar se as mesmas decisões estão sendo 
deliberadas por um processo de hibridização do fazer direito. Para tal, parte da 
seguinte problemática: sobre os posicionamentos dos ministros do STF é possível 
dizer que são forjados no contexto de hibridização entre os sistemas civil law e 
common law, ou há uma tendência para a utilização de um em detrimento do 
outro? Seria possível dizer que as decisões que o STF se pauta estão considerando 
a perspectiva dos costumes legitimados e defendidos na realidade, ou são eles 
usados como pontos basilares para a construção do processo argumentativo? 
Não se intenta esgotar a problemática, mas possibilitar uma reflexão, mesmo que 
incipiente, sobre este processo, no sentido de contribuir com a esfera do Direito 
e sua aplicabilidade no contexto social.

Palavras-chave: neoconstitucionalismo; análise do discurso; civil law e 
common law; argumentação; estado laico; e ensino religioso.
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Gustavo Buss1

A vida sempre se apresentou como um objeto da tutela jurisdicional, em 
maior ou menor grau, nos mais diversos ordenamentos jurídicos espacial e tem-
poralmente espalhados. Com o advento do processo de constitucionalização, que 
ensejou na proliferação de Cartas Constitucionais e, até mesmo, Internacionais, 
o direito à vida encontrou lugar no rol dos chamados direitos fundamentais, 
habitualmente delineados nestes documentos. 

Esta noção de vida remonta, nas civilizações ocidentais, a um conceito 
nomeadamente judaico-cristão, que a concebe em termos absolutos. O sujeito, 
assim, em que pese ser o senhor da sua própria vida (no sentido kantiano de au-
tonomia), não o é com relação a sua morte. Tal papel atribui-se exclusivamente 
a Deus, ou por vezes ao Estado, mas nunca ao próprio indivíduo. Por esta exata 
razão, o Código Penal brasileiro, na esteira de tantos outros alienígenas, ocupou-
-se de incriminar toda forma de participação ou indução ao suicídio. A religião, 
por sua vez, construiu o suicídio como um ato que afronta diretamente a Deus, 
por negar-lhe o poder que naturalmente exerce sobre a vida dos homens. 

A despeito deste caráter irrestrito que a vida parece assumir, os Estados 
Sociais e Democráticos de Direito, com o desenvolvimento de uma aprofundada 
doutrina dos Direitos Humanos, apontam não para a vida, mas para a noção de 
dignidade humana, como grande alicerce propedêutico. Em que pese ser a digni-
dade importante na tutela do direito à vida, um conceito não se limita ao outro. 
É possível, inclusive, conceber um cenário onde cada um destes princípios, con-
frontados, apontem soluções distintas e opostas entre si. 

Ainda que não se costume admitir, o direito à vida não se encontra blinda-
do face aos demais direitos igualmente assegurados, em nível constitucional, que 
com ele possam vir a colidir. A teoria externa, que se destacou por influência da 
técnica de sopesamento enunciada por Robert Alexy e encampada no Brasil por 
especial esforço de Virgílio Afonso da Silva, aponta justamente que os princípios 
não se encontram limitados prima facie, sendo sempre preciso operar o sopesa-
mento diante do caso concreto. Ademais, conforme Ingo Sarlet, o direto à vida 
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revela-se como um feixe de posições jurídicas jusfundamentais, apresentando-se 
tanto em sua dimensão prestacional como em sua dimensão de defesa. Espe-
cificamente no seu aspecto negativo, ele impõe que o Estado e os particulares 
resguardem a integridade física e a vida dos demais. Entretanto, tal garantia 
poderá contrastar com a liberdade assegurada constitucionalmente a cada indiví-
duo. Luís Roberto Barroso, em texto intitulado “A morte como ela é”, enumera 
diversas hipóteses em que um sujeito pode vir a desejar, autonomamente, que 
sua morte seja antecipada, ou simplesmente permitida, sem a interferência da 
medicina distanásica. Nestes casos, a própria concepção de dignidade humana 
passa a militar menos pela manutenção forçada ou imposta da vida e mais pela 
possibilidade de uma morte natural ou desejada. 

Traçado este importante panorama acerca do direito à morte e sua tutela 
constitucional, cumpre analisar, com fundamento nos instrumentos próprios 
ao Direito Constitucional Comparado, as soluções dadas aos conflitos entre 
vida, liberdade e dignidade em tribunais estrangeiros. A Corte Constitucional 
da Colômbia, neste aspecto, proferiu relevante decisão quanto à possibilidade de 
eutanásia (Sentencia T-970/14). O caso originou-se de uma demanda individual, 
formulada para que uma instituição médica restasse compelida a realizar o pro-
cedimento, e pautada na tutela de um direito constitucional à morte digna. Na 
primeira instância, o pedido foi negado, por não haver lei expressa autorizando a 
eutanásia e por se entender que a vida é um princípio inviolável na ordem cons-
titucional colombiana. A Corte Constitucional, porém, identificou uma lacuna 
legislativa inadmissível, razão pela qual adotou medidas para autorização do pro-
cedimento e provocação de uma resposta legislativa. Reconheceu, assim, como 
desdobramento natural do princípio da dignidade humana, a possibilidade de o 
sujeito findar sua vida quando a considere penosa. 

Situação diversa foi experienciada no caso da família Gard, do Reino Unido, 
porém tratou-se das mesmas bases principiológicas. Aqui, a família de uma criança 
portadora de grave síndrome buscou as instâncias jurisdicionais para impedir que 
o hospital desligasse os aparelhos que a mantinham viva. Ausente a dimensão de 
autonomia individual, restou o conflito entre o interesse dos pais, em manter viva 
a esperança de sobrevida do seu filho, e a medicina científica, que atestava estar se 
prolongando, em vão, a dor e o sofrimento da criança. O caso chegou à Corte Eu-
ropeia de Direitos Humanos, que entendeu possível o desligamento dos aparelhos, 
pautando-se na tutela do interesse da criança (best interest of the child). 

Há espaço suficiente, assim, para a construção de uma noção de morte 
digna, constitucionalmente protegida, que afasta o caráter absoluto do direito à 
vida justamente pela necessária intersecção do princípio da dignidade humana. 
Tal tese encontra bases doutrinárias claras, mas também respaldo no desenvolvi-
mento jurisprudencial estrangeiro.
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Inês Ferreira Dias Tavares1

O presente trabalho parte da indagação de como a soberania estatal, enquanto 
monopolização da força, conforme elaborado pela teoria jurídica tradicional, é afeta-
da pela ascensão de um novo paradigma tecnológico, em especial no que diz respeito 
ao fenômeno dos linchamentos virtuais. O tema mostra-se relevante na medida em 
que os linchamentos virtuais, embora recentes, têm se mostrado frequentes e, embora 
sejam inicialmente uma forma de violência virtual, possuem consequências psicoló-
gicas ou mesmo físicas reais e que estão fora do controle do Estado. 

De fato, a soberania estatal vem sendo minada por novas tecnologias da 
informação, de variadas formas, dentre as quais pode-se incluir o fenômeno dos 
linchamentos virtuais, na medida em que representam uma forma de coerção so-
cial a comportamentos desviantes em um processo não controlado pelo Estado. 
A intenção do presente trabalho é, portanto, descrever como esse fenômeno novo 
afeta a soberania. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica acerca dos con-
ceitos de soberania e monopólio da violência pelo Estado e acerca das mudanças 
sociais causadas pelas novas tecnologias. 

A pesquisa demonstrou que o Estado moderno, enquanto soberano, unifica 
a força em um determinado território para obrigar os súditos a cumprir as leis e, 
consequentemente, monopoliza também a produção de normas jurídicas (Philpott, 
2016). Como explica Zippelius, a superação do pluralismo jurídico medieval exige 
a criação de um sistema de normas sociais institucionalizadas que estivesse acima 
de qualquer outro sistema. Essa supremacia normativa, por sua vez, demanda que 
o Estado monopolize a força de modo a garantir a eficácia de seu ordenamento. A 
força dá certeza à realização do Direito estatal, por meio de um processo coercitivo 
juridicamente organizado. Ademais, essa supremacia demanda que inexistam no 
território estatal quaisquer competências de regulação soberanas autônomas. Desta 
forma, soberania e unidade de poder estão interligados (Zippelius, 1997, p. 61-80).

Importante, porém, perceber que o Estado moderno é uma construção 
histórica e cultural, de modo que não se pode erguer “em dogma rígido a 
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soberania e a unidade do poder estatal” (Zippelius, 1997, p. 74). Deste modo, 
uma mudança socioeconômica relevante, que é a ascensão de novas tecnologias 
da informação, vem minando a soberania do Estado, que vem perdendo o seu 
poder (Castells, 2010, pp. 7276-7278).

Como explica Castells, o momento atual é de ascensão de um novo paradig-
ma tecnológico, caracterizado especialmente, para fins do presente trabalho, por 
uma organização em rede (2016, p. 123-124). O poder não mais é centralizado, 
mas sim distribuído em uma rede em que pontos nodais de poder se tencionam 
mutuamente: “redes de capital, produção, comunicação, crime, instituições inter-
nacionais, aparatos militares supranacionais, organizações não-governamentais, 
religiões transnacionais, movimentos de opinião pública e movimentos sociais 
de todos os tipos, incluindo organizações terroristas (...), comunidades, tribos, 
localidades, cultos e gangues” (2010, 8315-8321).

Deste modo, a tecnologia possibilita a construção de um sistema de vigilân-
cia em rede, no qual milhões de usuários da internet se tornam os vigias de todos 
os demais usuários (CASTELLS, 2016, p. 124) (WILSON e SERISIER, 2010, p. 
167). E essa vigilância é exercida em detrimento de quaisquer comportamentos 
que um determinado grupo de internautas considere desviantes, sendo estes coer-
citivamente combatidos pelos milhões de usuários simultaneamente, em fenôme-
nos de linchamento virtual, como o porn revenge ou o cyberbullyng. Os usuários 
da rede se voltam contra outros usuários, sejam pessoas físicas, jurídicas públicas 
ou privadas, que são penalizadas por meio da detração pública virtual, mas que 
pode ter resultados na realidade, em um processo que evidencia as fronteiras 
atualmente borradas entre virtual e real (MACEDO, 2016, p. 24). 

Diante de tais punições desorganizadas e impostas pela sociedade, o Estado 
deixa de ser o detentor do monopólio da força, que é redistribuída para os pon-
tos nodais da rede. Assim, observa-se uma horizontalização do poder semelhante 
à dos tempos pré-modernos, em que o soberano e o poder popular ainda se enca-
ravam frente à frente nos suplícios, conforme narrado por Foucault (2014, p. 58-
61). Deste modo, tanto Estado quanto súditos são submetidos a este escrutínio 
social difuso, mais semelhante a uma pequena vila medieval (DONEDA, 2006, 
p. 132) (MAYER-SCHÖNBERGER, 2009, p. 99) (daí o nome aldeia global), do 
que a um Estado moderno. 

Diante do exposto, conclui-se que de fato há um enfraquecimento do mo-
nopólio da força pelo Estado pela Internet, na medida em que esta reorganiza 
o poder de vigilância e coerção em forma de rede, na qual milhões de usuários 
podem fazer as vezes de vigias e executores de penas socialmente impostas.  
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Isabela Antônia Rodrigues de Almeida1

A democracia é o autogorverno do povo que se da mediante representação 
e participação política dos cidadãos; é deliberação e é conflito; é o governo da 
maioria sem excluir a minoria. Em síntese, é um conceito polissêmico, repleto de 
significados, conforme Aline Osório (2017). Todavia, o que as diversas interpre-
tações do conceito de democracia têm em comum é a valorização da liberdade 
de expressão no ambiente democrático. Assim, a liberdade de expressão constitui 
um direito fundamental, de maneira que se insere no objetivo da realização da 
liberdade, nas palavras de Salgado: “todos os direitos mostram-se como forma de 
realização da liberdade, quer no momento objetivo enquanto ordem normativa, 
quer no momento subjetivo, enquanto direitos subjetivos” (1996, p. 246).

Destarte, a liberdade de expressão possuiria a função de viabilizar o exer-
cício dos outros direitos fundamentais. Nesse sentido, defendemos aqui que 
a liberdade de expressão comporia a categoria do desenvolvimento do ser. As 
liberdades de pensamento, de participação política e de reunião comporiam 
esta categoria enquanto direitos políticos e civis. E essas liberdades seriam o 
caminho para a reivindicação de outros direitos, como a defesa dos direitos de 
educação de saúde. Desse modo, “os direitos políticos e civis dão às pessoas a 
oportunidade de chamar a atenção eficazmente para necessidades gerais e exigir 
a ação pública apropriada” (SEN, 2010, p. 199). Ademais, Amartya Sen que a 
importância das discussões políticas para a democracia seria a criação de opor-
tunidades no momento em que possibilita o debate e o conflito, este que visa 
à percepção do desrespeito ou da negligência de algum direito. Outrossim, a 
liberdade de expressão desenvolve o ser na medida em que proporciona a defe-
sa da cultura e de qualquer forma de expressão do conhecimento, seja histórico 
ou científico. Desse modo, a liberdade de expressão seria “precondição para o 
progresso material da sociedade” (OSORIO, 2017, p. 66), seria a realização do 
indivíduo na história.

1 Graduanda do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Monitora das disciplinas de Intro-
dução ao Conhecimento Científico do Direito e do Estado (2017/1) e Pensamento Jurídico-Político Brasilei-
ro (2017/2). Pesquisadora de Iniciação Científica voluntária na Universidade Federal de Minas Gerais, sob 
orientação da Profa. Dra. Karine Salgado.  Brasil. < isabelaaralmeida@gmail.com >
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A liberdade de expressão, assim como qualquer direito, não é absoluta. Ela 
depende da harmonização com os outros direitos fundamentais, como a defesa 
do direito a honra e a dignidade humana. Desse modo, a interpretação dos prin-
cípios constitucionais, de acordo com Salgado, deve visar à ampla realização dos 
direitos reconhecidos constitucionalmente. Mas essa realização está restrita, uma 
vez que colide com outros direitos fundamentais. Deve-se seguir, assim, a regra 
da proporcionalidade em sua tríplice dimensão, analisando cada caso para que a 
restrição da liberdade de expressão não seja uma censura autoritária.

Depreende-se, portanto, que o presente resumo tem como finalidade a bus-
ca dos dois sentidos da liberdade de expressão, como promoção do individuo 
mas também em seu sentido restritivo enquanto colisão com outros princípios 
constitucionais. “A realização da liberdade através da realização dos direitos 
fundamentais é o principio direitos de toda hermenêutica de uma constituição 
democrática, cuja razão de ser é a própria declaração de direitos” (SALGADO, 
1996, p.256). Pensar numa hermenêutica dos direitos fundamentais é pensar no 
principio da realização da liberdade, posto que a essência do direito é a liberdade, 
como afirma Salgado. Desse modo, a liberdade de expressão deve ser pensada 
como desenvolvimento do ser livre, da liberdade em si.
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James Washington Alves dos Santos2

Este artigo tem como fundamento a discussão sobre a liberdade religiosa 
enquanto direito e de maneira direta precursor de outros direitos como o de liber-
dade de expressão e a igualdade perante a lei. Em decorrência disso salientamos a 
diferença entre a liberdade dos antigos em relação a dos modernos e colocamos em 
pauta a liberdade moderna enquanto direito pessoal e o efeito disso é a dissemi-
nação das crenças religiosas em detrimento das possíveis tentativas de monopólio. 
Assim o justo seria termos uma sociedade que na medida em que busca e liberdade 
com igualdade, estabeleceria princípios de justiça que estariam em conformidade 
com uma não discriminação de crenças, num estado laico que defenderia a livre 
expressão de culto e a principio estabeleceria um véu de ignorância sobre as dispa-
ridades sociais. Buscando então estruturar esta discussão, fizemos uso da pesquisa 
bibliográfica tentando abordar temas como: liberdade religiosa, teoria da justiça 
em John Rawls e a relação destes temas com o campo religioso. 

Palavras-Chave: Liberdade. Religião. Justiça.

1 Artigo apresentado como requisito para a avaliação da disciplina: Teoria política contemporânea: o deba-
te sobre justiça distributiva, ministrada pelo prof. Marcelo Santos. 
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James Washington Alves dos Santos1

O objeto de estudo deste artigo é mostrar como as relações de poder se pro-
cessam no pentecostalismo brasileiro diante da atuação de homens em atividades de 
liderança. Isso implica a existência de uma elite pastoral (sacerdotal) que usa como 
ponto de separação em relação aos leigos o exercício de um carisma próprio aliado à 
autocracia. O nosso principal objetivo é definir com base nas duas categorias expos-
tas acima o que chamamos de dominação carismática pastoral. Para Gomes Filho, 
esta dominação começa com a exaltação da ideia de carisma, não tendo derivação na 
tradição do cargo ou numa autoridade preestabelecida pela posição eclesiástica. Sua 
base está no caráter extracotidiano, transcendente e excepcional, por isso a necessida-
de de manutenção do reconhecimento carismático das lideranças pastorais. Como já 
havia afirmado Weber, “ao acabar o reconhecimento do povo, o senhor é um simples 
homem particular”. Para Fernandes esta discussão gera uma polaridade desafiadora, 
pois o pastor (na visão weberiana, o sacerdote) vive uma tensão constante entre “roti-
na e carisma”. A rotina tende a prendê-lo ritualmente aos compromissos eclesiais, já 
o carisma, tende a possibilitar o novo, o inusitado. Ao defender formas de ação que 
ampliam o campo de expressão, afirmando que este se movimenta com liberdade por 
entre as regras formais, a elite pastoral promove a formação de uma autocracia. Ele 
aponta ainda para a ênfase que é dada a centralidade da administração. Assim é pos-
sível valorizar a pessoa do líder, veículo privilegiado da revelação, e ao mesmo tempo, 
coibir certos personalismos e críticas dos fiéis, dominando de maneira prevista os 
membros da comunidade. A dominação carismática pastoral no meio pentecostal 
tem no Brasil representantes como: Edir Macedo, Romildo Soares, Silas Malafaia e 
Valdomiro Santiago (para citar os mais conhecidos), que se colocam como detentores 
de “armas necessárias” ao seu ofício, a saber: os dons de cura e libertação, o domínio 
profético da Bíblia e da glossolalia, entre outros. No entanto, os princípios que regem 
suas formas de dominação são aplicáveis às lideranças pentecostais em geral, disso 
resulta a importância de um estudo como o que se presenta neste artigo. 

Palavra-Chave: Elite pastoral; Pentecostalismo. Poder.
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João Víctor Nascimento Martins1

“Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o 
seu direito de dizê-lo”. O famoso aforismo cuja autoria é atribuída a François 
Marie Arouet – o filósofo iluminista Voltaire – elucida o cerne de um dos mais 
relevantes direitos fundamentais que, em regra, permeiam as cartas consolidadas 
no seio do constitucionalismo: o direito à liberdade de expressão – o direito a 
desenvolver e manifestar as opiniões pessoais sem que dita manifestação venha a 
ensejar qualquer repreensão estatal.

A Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão (1789) dispôs que “a 
livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do 
homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente (...)”. 
A Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos (1791) determinou que 
“o congresso não deverá promulgar qualquer lei a respeito do estabelecimento de 
uma religião, ou proibir o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de ex-
pressão, ou da imprensa (...)”. A Constituição da República Federativa do Brasil 
(1988), imbuída do mesmo ideal, positivou a proteção ao direito fundamental 
à liberdade de expressão em seu artigo 5º, incisos IV e IX, e em seu artigo 220.

A liberdade de expressão é, por conseguinte, um direito fundamental ine-
quivocamente consolidado nos sistemas jurídicos de estados democráticos de 
direito. Nem por essa razão, entretanto, pode-se afirmar que a aplicação ilimitada 
deste direito fundamental está consolidada. Com razão, diversos são os debates 
fomentados acerca da licitude de casos recentemente noticiados em que se obser-
va o direito à liberdade de expressão sendo utilizado, de forma discutível, como 
fundamento para dar guarida à propagação de discursos racistas, xenófobos, mi-
sóginos, homofóbicos.

Conforme é possível notar por meio de acontecimentos como a marcha ra-
cista e supremacista recentemente realizada em Charlottesville, no estado norte-
-americano da Virgínia, a realidade política e social contemporânea pôs à prova 

1 Doutorando e Mestre (Bolsista CAPES – Demanda Social) em Direito (Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais). Graduado em Direito (Escola de Direito 
da Universidade Federal de Ouro Preto). Professor de Teoria da Constituição e Direito Constitucional da 
FUNCESI. Advogado. E-mail: joao_victormartins@hotmail.com 
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os limites ao exercício do direito fundamental à liberdade de expressão, o que, 
como não poderia deixar de ser, provocou um profícuo debate acadêmico. 

Em um contexto geral, a esses discursos – geralmente fundados em precon-
ceitos ligados à religião, à cor da pele, à origem e às preferências sexuais – tem 
sido atribuída a alcunha de discursos de ódio. Segundo Waldron (2012), são 
discursos de ódio aqueles proferidos de forma renitente em face de determinado 
grupo de indivíduos, com o intuito de difamá-lo em virtude de aspectos como 
a religião, a nacionalidade, a cor da pele ou o gênero, e que, com isso, tendem a 
obstar o processo de autodeterminação destes indivíduos enquanto sujeitos de 
direito em uma dada sociedade. 

A tradição liberal, desenvolvida desde a obra On Liberty, de John. S. Mill 
(2006), e mais recentemente capitaneada por Ronald Dworkin (2006; 2011), tem 
demonstrado grande apreço pela impossibilidade de imposição de limites ao 
exercício da liberdade de expressão, senão quando esta implicar em efetiva vio-
lência. 

De acordo com Waldron (2012), entretanto, esses discursos de ódio provo-
cam um dano social ao depreciar a dignidade e a cidadania básica de determina-
dos grupos sociais, razão pela qual o autor defende a possibilidade de imposição 
de determinadas restrições à liberdade de expressão quando esta implicar em 
discursos de ódio.

O artigo sugerido pretende analisar os fundamentos políticos e morais que 
atribuem à liberdade de expressão o caráter de direito constitucional, bem como 
demonstrar que estes fundamentos não são suficientes para garantir que o Direi-
to ofereça guarida aos discursos de ódio.
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Julia Moro Bonnet1

Nos últimos anos, com a evolução das redes sociais e a facilidade de se 
manifestar por meio delas mundialmente, temos acompanhado diariamente um 
debate sobre os limites e formas da liberdade de expressão. 

A liberdade de expressão se trata de direito e garantia conquistada com mui-
to custo no cenário mundial devido à onda de regimes ditatoriais que marcaram 
os anos 60 e 70 por todo o Planeta. Para assegurar que todos os indivíduos de 
uma sociedade, sem discriminação, pudessem se expressar, essa liberdade passou 
a constar nas Constituições dos países que sofreram com esse regime, como tam-
bém em tratados internacionais como a Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos (art. 13) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (arts. 19 
e 20). Trata-se de garantia de segurança a todos os indivíduos em prol de uma 
sociedade democrática, que preze pelo direito à liberdade de informação, de reli-
gião, de imprensa, de comunicação e de manifestação de modo geral. 

O que tem gerado o debate sobre esses limites são postagens tratando de 
temas político-sociais baseadas em informações rasas, que fazem uso de uma lin-
guagem extremamente grosseira e que, em sua grande maioria, se mostram deter-
minadas a diminuir e menosprezar uma pessoa, grupo de pessoas ou até mesmo 
uma forma de pensar, o que caracteriza violação de direitos humanos, usando 
como pretexto, o princípio da liberdade de expressão. Por conta dessa finalidade, 
é importante refletir quanto a abrangência desse princípio, sem, ao mesmo tem-
po, propiciar um ambiente para a implementação de instrumentos de censura. 

Essas manifestações são chamadas de Discursos de Ódio, conceituado a 
partir do apresentado pelo Conselho Europeu de Direitos Humanos, o Discurso 
de Ódio (Hate Speech) abrange todas as formas de expressão que disseminam, 
incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, o anti-semitismo e 
outras formas de ódio baseados na intolerância, incluindo: a intolerância expres-
sa pelo nacionalismo agressivo e etnocentrismo, a discriminação e hostilidade 
contra as minorias, migrantes e pessoas de origem imigrante. 

1 Graduanda do curso de Direito pelo Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA. juuhmb@gmail.com.
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Para sua caracterização, a Diretora da Article 19 da America Latina, Paula 
Martins desenvolveu os seguintes critérios: 

a) A severidade da ofensa contida no discurso, que deve causar impactante 
degradação social; 

b) A intenção de incitar o ódio; 
c) O conteúdo e a forma utilizados, comportando argumentos que demons-

trem hostilidade; 
d) A extensão do discurso, ou seja, a que pessoa ou grupo de pessoas ele está 

sendo direcionado com o objetivo de prejudicar ou degradar; 
e) A probabilidade de ocorrência de dano, o dano não precisa de fato ocor-

rer, mas a possibilidade deve ser grande; 
f) O tempo entre o discurso e seu resultado (ação de discriminação, hostilidade ou 

violência) não podendo ser demasiado longo de forma que não seja razoável 
imputar ao emissor do discurso a responsabilidade pelo eventual resultado; 

g) E por último e mais importante o contexto, que vai demonstrar o tom 
no qual foi proferido o discurso. 

Levando em conta esses conceitos e o enquadramento dessas situações como 
violações a direitos considerados inerentes à condição de ser humano, de grande 
impacto para a sociedade, além de situações recentes de grande repercussão que 
tiveram como ponto de partida discursos de ódio (caso de apologia a tortura pelo 
Deputado Jair Bolsonaro e a marcha violenta em Charlotesville), cabe observar 
como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos trabalha com desses temas.

A partir de jurisprudências já existentes com relação às questões sobre liberdade 
de expressão (Granier e outros (Rádio Caracas de Televisão) vs. Venezuela; Aptiz 
Barbera e outros vs. Venezuela e Regina vs. Kegstra de 1990, pioneiro nos países 
americanos quanto a abordagem do discurso de ódio) podemos pensar em soluções 
para os problemas que tem surgido por conta dos discursos de ódio, que têm sido 
extremamente disseminados, especialmente através de veículos como a internet. 

Deve-se destacar que a verdadeira democracia só se realiza através da inclu-
são de todos os integrantes de uma sociedade, o que inclui os tradicionalmente 
excluídos, assim como aceitar e respeitar o outro na sua diferença, reconhecendo 
o seu direito de viver à sua maneira, o que passa a ser cada vez mais essencial 
no contexto da crescente diversidade cultural, étnica e religiosa que caracteriza a 
vida nas sociedades contemporâneas. 

Portanto, considerando a grande repercussão de alguns desses acontecimen-
tos, deve-se pensar em comportar o Discurso de Ódio dentro da estrutura do 
Sistema Interamericano de forma bem definida para que não venha a prejudicar 
a liberdade de expressão como um direito de todos, e, ao mesmo tempo, regular 
situações que possam levar a compra de discursos fáceis que possam nos colocar 
de volta a um período de regimes ditatoriais do qual tanto tentamos fugir. 



Caderno de resumos216

Julia Rodrigues de Magalhães1

Vitoria Schelbauer Trentin2

Com o advento da internet, a perspectiva quanto ao direito à privaci-
dade tomou grande proporção, passando a contemplar além da propriedade 
e do “direito de ser deixado só” - como definido por Samuel Warren e Louis 
Brandeis no artigo “The Right to Privacy” (1890) - o controle de dados dos 
indivíduos no ciberespaço. 

No Brasil, a Receita Federal adotou um método de fiscalização que propõe 
a coleta de dados do individuo por meio das redes sociais para cruzar com as 
informações dos contribuintes. A ação adotada pelo órgão estatal consiste em 
verificar se o contribuinte declara uma renda condizente com seu padrão de vida. 
Neste prisma, a Receita Federal passou a ser questionada sobre o limite de tais 
atos, de modo que, o mecanismo adotado para solucionar os crimes relativos a 
sonegação de impostos, não pode violar os direitos fundamentais. 

A consulta ao Código Penal (1940), a Constituição Federal (1988) e a Lei 
12.965/14 (Lei do Marco Civil da Internet possibilitaram a averiguação da legali-
dade dos atos cometidos pelo órgão estatal. No entanto, discute-se qual o limite 
da atuação estatal diante um conflito entre direitos fundamentais, pois como 
dito por Marcelo Miranda Ribeiro em seu artigo “A era do controle tributário 
eletrônico e o direito fundamental à privacidade” (2012): “(...) o poder de fiscali-
zar não é absoluto, devendo ser ponderado em frente aos direitos fundamentais 
dos contribuintes, que, por sua vez, também não são absolutos”. 

Diante o conflito entre o direito à privacidade do indivíduo e o direito do 
Estado de fiscalizar os dados dos contribuintes, é analisada por meio da “lei da 
colisão”, exposta na obra “Teoria dos Direitos Fundamentais” (2011), de Robert 
Alexy, a validade do método adotado pela Receita com foco na etapa da neces-
sidade. Partindo deste ponto, serão apresentadas duas das três etapas presentes 
na teoria do autor alemão. A primeira etapa consiste na adequação, caracteriza-
da por afirmar se o mecanismo adotado está apto para fiscalizar os indivíduos 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Positivo, Brasil (juliarmagalhaes1@gmail.com)
2 Graduanda em Direito pela Universidade Positivo, Brasil (vi_trentin@hotmail.com).
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atingindo o objetivo almejado, ou seja, se ao cruzar os dados dos indivíduos 
consegue-se verificar se a realidade do indivíduo corresponde ao que é declarado. 

A segunda etapa, da necessidade, cerne do resumo, averigua se os métodos 
adotados pela Receita se configuram como indispensáveis para alcançar o objeti-
vo principal, ou seja, se não há outras formas de fiscalizar os indivíduos sem que 
haja uma intervenção desnecessária em um ambiente digitalizado, em que a inge-
rência estatal não é esperada, pois entende-se que a publicação em redes sociais, 
que, a priori atingiria um seleto grupo de pessoas, não pode ser usada contra o 
próprio indivíduo. Isto posto, é constatada uma extensa lista de outros métodos 
de fiscalização utilizados pelos sistemas tributários, como por exemplo a nota 
fiscal eletrônica, ou a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, que são 
condizentes com a etapa da necessidade, pois são eficientes e não colidem com 
os direitos fundamentais a ponto de viola-los, indicando que a coleta de dados 
mediante as redes sociais é dispensável. 

Tomando como base a teoria de Robert Alexy, a análise das diligências 
tomadas pelo órgão estatal demonstra que o controle feito passa pela primeira 
fase, adequação, visto que não há dubiedade que a fiscalização dos contribuintes 
por meio de suas redes sociais ajude o órgão de administração pública. Portanto, 
essas se tornaram uma ferramenta eficaz para auxiliar a fiscalização feita pelo 
órgão. No entanto, quando a medida estatal é avaliada com base na etapa da 
necessidade, verifica-se que não é a alternativa preferível, pois diante uma colisão 
entre os princípios, gera um desequilíbrio, podendo violar o direito em questão 
relativo ao indivíduo, à privacidade. 
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Júlio Barroso1

O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama da evolução histórica 
da laicidade francesa desde o princípio da Terceira República (1870) até o presen-
te, discutindo alguns aspectos dessa evolução à luz da teoria política rawlsiana. 
Esperamos oferecer um aqui um quadro do modelo de laicidade que prevalece 
na França, o qual nos parece um caso exemplar do que chamamos de “laicidade 
assertiva”, seguindo as pegadas de Ahmet Kuru, de acordo com o qual a carac-
terística distintiva (mas não a única) da laicidade assertiva está em ser menos 
receptiva à presença pública da religião (KURU, 2009: 11). 

Assim, recuamos até a Terceira República francesa, o momento em que 
a laicidade assertiva começa a tomar forma2. É nos anos de 1880 que a escola 
primária e os hospitais são secularizados, o divórcio é reestabelecido e a reza no 
Parlamento é abolida. Uma segunda onda laicizante no início do século XX tem 
como resultado, entre outras medidas, a proibição do oferecimento de qualquer 
tipo de ensino religioso, o que leva ao fechamento de escolas católicas. A lei de 
1905, contudo, ainda celebrada e controversa, é que dá feição à laïcité, proibindo 
símbolos religiosos em escolas públicas e expropriando propriedades católicas. 
No Pós-Guerra, o princípio da laicidade é constitucionalizado3.

O conflito em torno da (im)permissibilidade do uso do lenço muçulmano --um 
símbolo de piedade religiosa feminina-- nas escolas públicas apareceu em 1989, mas o 
banimento de símbolos religiosos usados por indivíduos nas escolas só se tornou lei 
em 2004, durante a presidência de Jacques Chirac4. A lei de 2004 e outras normas que 
se lhe seguiram reforçaram o caráter iliberal da laicidade francesa5, por restringirem 

1 Doutor, professor adjunto de Teoria Política da Universidade Federal de São Paulo Brasil. Endereço eletrô-
nico: juliocesarcbs@hotmail.com

2 Embora não seja o marco zero da laicidade francesa, a década de 1880 abre o caminho para a lei de 1905, ainda 
em vigor. Sempre que necessário, no entanto, fazemos referências esporádicas a períodos históricos anteriores.

3 As informações deste parágrafo são básicas estão disponíveis num número variado de fontes. De qualquer 
forma, as principais textos que temos usado como fontes de informações sobre a construção histórica da 
laicidade francesa são: KURU, 2009; DELFAU, 2005; PORTIER, 2005. O trabalho de Othon Guerlac, 
publicado originalmente em 1908, oferece um olhar do período sobre a Lei de 1905.

4 Ver o capítulo 4 de KURU, 2009.
5 E aqui discordamos frontalmente de Patrick Weil (2009), quem afirma o caráter liberal da laicidade francesa 

apontando para características da sociedade francesa, e não para suas instituições políticas.
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expressões individuais de religiosidade, atingindo de forma especial seguidores de 
uma religião minoritária. Essa característica reforça suspeitas de que a laicidade fran-
cesa é uma “doutrina abrangente do bem” --para usar um vocabulário rawlsiano-- de 
caráter antirreligioso.
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José Ribeiro Lins Neto1 
Karina Lins2

Os meios de comunicação são poderosos conglomerados de recursos eco-
nômicos, tecnológicos e humanos. O click de uma câmera fotográfica ou uma 
notícia postada nas redes sociais pode destruir o acumulado de uma vida inteira. 
Agora, em tempos de smartphones, as pessoas se estimulam a sair de casa e fo-
tografar qualquer conteúdo que possa ser “útil” para a mídia televisiva e virtual. 

Hoje, os clicks estão em cada esquina e até mesmo dentro de nossas casas. 
Em que pese serem corriqueiras as situações de intimidades violadas, segredos re-
velados e vida arruinadas, o direito à privacidade vem ganhando muitas batalhas 
contra indiscrições habituais. A Suprema Corte vem dito, repetidas vezes que não 
temos, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias, que se revistam 
de caráter absoluto, mas vem também decidindo, diversas vezes, com a liberdade 
de expressão em caráter preferencial.

A fórmula é muito imprecisa para o direito, rentável para o empresário e 
divertida para os consumidores das indiscrições. Provavelmente, a solução há que 
ser buscada não só no direito civil ou direito penal, mas também na filosofia. 

Muitos foram os pensadores que se dedicaram à reflexão sobre intimidade 
e a liberdade de expressão, fazendo-o sob diferentes perspectivas. entretanto, o 

1 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, linha de pesquisa: Filosofia do 
Direito - pragmatismo jurídico e direitos humanos. Especialista em Direito Público pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco - UFPE. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 
Professor de Direito Constitucional e de Introdução ao Estudo do Direito na Faculdade de Maceió – FAMA. 
Professor de Direito Constitucional na Faculdade de Tecnologia de Alagoas – FAT. Analista Judiciário no 
TRE/AL. Brasileiro. jribeirolneto@gmail.com

2 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, linha de pesquisa: Constitucio-
nalização dos Direitos. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina 
– UNISUL. Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Membro do Grupo de 
Pesquisa “Virada de Copérnico”, da Universidade Federal do Paraná – UFPR -  Linha de Pesquisa: Per-
sonalidade. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Direito Privado e Contemporaneidade”, da Universidade 
Federal de Alagoas – UFAL. Professora de Direito Civil e Direito Empresarial da Faculdade de Tecnologia 
de Alagoas – FAT. Professora de Direito Empresarial e Direito Previdenciário da Faculdade de Maceió – 
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objetivo  deste artigo é fazer uma breve exposição dos principais filósofos que 
deram a esta questão da liberdade de expressão a importância que merece, sendo 
sempre um dos temas mais complexos da filosofia. 

A priori, será abordado o filósofo e político inglês John Stuart Mill (1806- 
1873), ao examinar a sua obra On Liberty ( Sobre a Liberdade), repletas de ideais 
radicais da liberdade de expressão, inspiradas no utilitarismo de Jeremy Ben-
tham, que foi recogido e difundido profusamente por ele. 

Stuart Mill foi um dos pensadores que contribuiu com ideias valiosas sobre 
a liberdade de expressão, destinando o seu estudo para a “natureza e limites do 
poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo”, 
levando muitos estudiosos o seguirem e outros o desaprovarem sem cerimônias. 

De fato, Stuart Mill tinha uma ideia e não disfarçava, no qual,  a liberdade 
de pensamento e opinião deve encontrar seu limite apenas na lógica e na razão e 
não na raiva ou pudor da sociedade.  O único princípio racional que governa a 
sociedade em relação ao indivíduo é o “princípio do dano”.

Enfim, para ele a liberdade é negativa, no sentido de que pensar, sentir, 
expressar e mover devem ocorrer sem impedimentos postos pela coletividade ou 
por outros indivíduos. 

Em seguida, passa-se ao estudo de Murray Rothbard, filósofo ainda mais 
radical na defesa da liberdade de expressão, através de sua Obra, “Por uma nova 
liberdade: o manifesto libertário. O filósofo, crítico de Oliver Wendel Holmes, 
consegue ainda ser mais libertário que este, não admitindo quaisquer tipo de 
responsabilização por uso da liberdade de expressão, seja civil ou seja, penal. 

Rothbard apontou em sua obra, as bases de uma sociedade fundada no total 
respeito pela propriedade privada, que além de estar em conformidade com a 
moralidade, assegura a maior liberdade e prosperidade para todos. 

Mas, seria assim, a liberdade de expressão um direito fundamental absoluto 
no ordenamento jurídico brasileiro? Em que pese o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal de que a liberdade de expressão tem um posição preferencial, há 
de destacar que autores como Stuart Mill é de uma matriz que não é a adotada 
por nosso Ordenamento Jurídico, de matriz Kantiana, onde a Dignidade Huma-
na tem de ser observada.

Assim, pode-se dizer que os limites da liberdade de expressão não podem 
ser definidos filosoficamente, uma vez que traçar as linhas de suas fronteiras 
será sempre uma questão política, mutável e provisória, e um tanto incerta. Um 
governo será sempre mais permissivo que outro. 

Mas, entender a liberdade de expressão como posição preferencial é algo 
incompatível com a CR/88. Se existe um direito há ter posição preferencial no 
Brasil é a Dignidade Humana e não a liberdade de expressão, visto ser aquela, 
fundamento da nossa República.



Caderno de resumos222

Lawrence Estivalet de Mello1

José Antônio Peres Gediel2

A decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a possibilidade 
de o ensino em escolas públicas e privadas incluir a instrução religiosa vin-
culada a uma ou várias religiões específicas, foi proferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4439 promovida pela Procuradoria Geral da República, 
que defendeu, com base na Constituição de 1988, que o ensino público religioso 
deve ser sempre de natureza não confessional e facultativo, sem predomínio de 
nenhuma religião. Nessa mesma ADI o Ministério Público Federal argumentou 
em favor da ideia de que o Estado e a República não podem nem limitar o exer-
cício ou promover qualquer crença religiosa e que, se admitido o ensino religioso 
em escolas públicas, esta atividade deve consistir na “exposição das doutrinas, 
das práticas, da história e de dimensões sociais das diferentes religiões – bem 
como de posições não-religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo, sem qual-
quer tomada de partido por parte dos educadores”. A postulação ministerial e a 
decisão da mais alta Corte de Justiça do país revelam que a questão da liberdade 
religiosa dos cidadãos e da laicidade do Estado e da República não foi totalmente 
superada no Brasil. O caso motivador da presente reflexão questiona o Supre-
mo Tribunal Federal para que realize interpretação conforme a Constituição do 
art. 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/96, que se refere ao “Acordo entre a 
República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao status Jurídico da Igreja 
Católica no Brasil”, aprovado pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo nº 
698/2009) e promulgado pelo Presidente da República (Decreto nº 7.107/2010).  
O Ministério Público requer, ainda, seja declarada a inconstitucionalidade do 
trecho do referido acordo, na parte que trata do ensino religioso “católico e 
de outras confissões religiosas”. No Brasil, a questão da liberdade religiosa em 
sua relação com a politica e a laicidade vem marcada por dificuldades adicio-
nais, diante das distinções sociais hierarquizantes que são feitas entre ‘religiões’ e 
‘crenças’, e que perpassam a ideia de sincretismo religioso entre o catolicismo e 

1 Mestre e doutorando em Direito no PPDG/UFPR. E-mail: lawestivalet@gmail.com
2 Professor Doutor Titular de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E-

-mail: jagediel@gmail.com
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as religiões de raiz africana. Também merece destaque a recente apropriação do 
vocabulário e de práticas das religiões afrobrasileiras por cultos ou igrejas ‘evan-
gélicas neopentecostais’. Além disso, é evidente a ascensão a posições políticas e 
administrativas do Estado de membros dessas igrejas evangélicas, que orientam 
sua ação política e administrativa com base em premissas religiosas. Para além 
do exame da decisão proferida no Brasil, é incontornável examinar a gênese da 
questão na formação da modernidade. O debate sobre a laicidade aparece em 
dois campos específicos: o da epistemologia e o da política. No primeiro, resulta 
da transição entre o conhecimento formulado com base nos dogmas religiosos 
do catolicismo romano, em seu momento de superação, com o surgimento da 
filosofia do sujeito, que aposta na capacidade humana de chegar à verdade por 
meio de percurso metódico que elimina a instância religiosa e questiona uma 
razão que raciocina. Na filosofia política de raiz liberal, o ponto de partida é a 
negação do poder da Igreja de Roma e do consequente direito divino atribuído 
aos soberanos absolutos, em contraposição à liberdade dos indivíduos para par-
ticipar da constituição do poder político, independente de seu status social ou 
crença religiosa. Locke em “Cartas sobre a Tolerância” suscita várias questões 
resultantes da liberdade religiosa e seus reflexos sobre a liberdade de associação 
política. Surgem daí indagações sobre o ateísmo e a participação na organização 
da democracia representativa liberal, a saber: 1. ninguém é obrigado a ter uma 
religião ou outra; 2. ninguém é obrigado a ter uma religião; 3. ninguém é obri-
gado a não ter religião. Na visão de Locke a segunda proposição se apresenta 
intolerável, pois não é possível admitir o ateísmo numa associação política. A 
Revolução Francesa se afasta da reflexão de Locke para elaborar a laicidade como 
um conceito objetivo independente da consciência dos indivíduos. Os principais 
mentores da Revolução e da República, Condorcet e Robespierre, se opõem ao 
estabelecimento de uma religião oficial e à sacralização da lei. Essa concepção 
decorre da ideia de que a associação política não é fundada a partir do exterior, 
de uma outra potência que não seja uma “liberdade natural” dos cidadãos. A 
enunciação do denominado princípio da laicidade resulta que, no Estado laico, 
as crenças e descrenças são lícitas. Essa formulação não eliminou o problema 
da liberdade e das crenças religiosas pré-existentes à associação política laica. A 
identidade nacional laica, a cidadania são, em tese e nessa medida, resultantes da 
inexistência de qualquer outro laço social de origem étnica ou religiosa.
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A teórica política Hannah Arendt é notável por seus estudos nos campos 
filosófico e político e conhecida também por sua história de vida - era de religião 
judaica e conseguiu escapar do regime nazista nos anos 1930, refugiando-se em 
Nova York. O conceito referido no título do presente trabalho, banalidade do 
mal, foi tratado em sua obra Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a banali-
dade do mal, produto de reflexões que fez ao acompanhar, após um convite para 
reportar para um jornal, o julgamento do oficial nazista Otto Adolf Eichmann. 
Em vez de focar no apoio à condenação de Eichmann, um dos responsáveis pelo 
Holocausto - o que poderia ser a atitude esperada dela, enquanto judia -, Arendt 
conferiu atenção ao estudo sobre a natureza do mal e fez, inclusive, críticas a 
judeus que tiveram algum papel no extermínio de seus pares e ao modo como o 
julgamento foi conduzido. 

Partindo da análise desse livro, este trabalho busca examinar o mencionado 
conceito e relacioná-lo a um contexto de intolerância étnica e religiosa. O na-
zismo, com toda a intolerância que expressou, não é fruto de um homem, mas 
sim de uma ideologia - um mal - que contaminou toda uma nação. Imersas nesse 
contexto, muitas pessoas, levadas pela superficialidade, reproduziram atitudes 
de violações graves a direitos humanos. Eichmann fora apenas um “bode expia-
tório”, como seu próprio advogado expressa durante o julgamento; procuram 
colocar todo o sentimento de raiva contra o regime nazista em prol de aniquilar 
o réu, que sozinho nada teria feito contra os judeus. 

O julgamento ocorreu mais como forma de expressar tudo aquilo que os 
judeus guardavam de trauma do que intrinsecamente uma avaliação sobre a con-
duta do acusado. Não houve reflexão acerca da natureza que perpassa o mal 
cometido pelos nazistas, buscou-se apenas, de forma desesperada, retribuir o mal 
sofrido. Isso não quer dizer que o oficial nazista não deveria ser responsabilizado 
por seus atos. Porém, a questão é muito mais complexa. 

1 Graduanda em Direito pela UFMG. Pesquisadora em Iniciação Científica Voluntária. Brasil. mgmpra-
do9@gmail.com

2 Graduanda em Direito pela UFMG. Bolsista PIBIC/CNPq. Brasil. maria.ml.laura@gmail.com
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Ao responder a críticas que recebera em razão dessa forma de abordagem 
utilizada em seu livro, Arendt, em carta (depois incluída nos Escritos Judaicos 
sob o título Answers to Questions Submitted by Samuel Grafton), diz que Eich-
mann era um perfeito exemplo da superficialidade, um indivíduo que, quando 
tentava refletir, apenas pensava em seu cargo. É nesse terreno que o mal pode se 
desenvolver.  O mal não tem profundidade, “é um fenômeno superficial e, em 
vez de ser radical [no sentido de ir às raízes] é meramente extremo. Nós resis-
timos ao mal ao não sermos varridos pela superfície das coisas, ao pararmos e 
começarmos a pensar” (ARENDT, 2007, p. 479, tradução nossa).

Assim, a intolerância relaciona-se com o conceito “banalidade do mal” na 
medida em que sua expressão contribui para a formação de regimes totalitários 
como o nazismo. Somos levados ao mal quando não paramos para pensar so-
bre nossas ações. A intolerância, a falta de diálogo, são produto dessa falta de 
reflexão, e podem gerar atrocidades. Como exemplo, temos o genocídio de ju-
deus e outras minorias pelo nazismo e, posteriormente, os conflitos territoriais 
e religiosos entre árabes e israelenses. Diante disso, vê-se que a punição exemplar 
não é forma efetiva de rechaçar o mal. O objetivo deste trabalho é, portanto, de-
monstrar em que medida a banalidade do mal e a intolerância caminham juntas, 
evidenciado que conhecer esses dois aspectos é a melhor forma para combatê-los.

O mundo contemporâneo muito fala sobre igualdade e aceitação da plurali-
dade, mas pouco discute a respeito de como realmente alcançar esses ideais. Seja 
com o nazismo na Segunda Guerra Mundial - que dizimou um terço da popu-
lação judia, além de negros, ciganos e outros que fugiam do padrão ariano - ou 
mesmo com os crescentes embates entre mundo islâmico e Ocidente, é preciso 
conhecer a natureza do mal, pois só se combate aquilo que é possível conhecer. 
É isto que Hannah Arendt tanto alerta ao referir-se ao julgamento de Eichmann 
como superficial; e é este espírito que tentamos alcançar por meio deste estudo.
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Patricia Almeida de Moraes1

A liberdade de expressão está relacionada à liberdade de procurar, difundir 
e receber informações, ideias e opiniões, não importando o conteúdo, sem que 
isso cause alguma censura ou repressão, sendo essencial para a construção de um 
Estado Democrático de Direito, de forma que compreende todos os tipos de in-
formações, inclusive aquelas que possam causar transtornos, resistência e inquie-
tar as pessoas, vez que uma democracia apenas existe por meio da consolidação 
do pluralismo de ideias e da tolerância de opiniões. 

Entretanto, as relações sociais e o ambiente democrático necessitam que 
sejam estabelecidas restrições à liberdade de expressão. A presente abordagem 
pretende analisar a limitação a este direito especificamente em relação a exterio-
rização de conteúdos discriminatórios e intolerância, o discurso de ódio.

Inicialmente é analisado a forma como Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, do qual o Brasil faz parte, entende ser permitida a restrição à liberdade 
de expressão, por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto 
de San Jose da Costa Rica, que em seu artigo 13 já estabelece formas permitidas 
da restrição a esse direito. Além disso, será analisado o entendimento da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos a esse respeito, por meio de casos julgados 
envolvendo a liberdade de expressão. Também será discutido o conteúdo da 
Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância, 
documento que trata especificamente sobre o tema em estudo, e que apresenta 
importantes conceitos e efetivas soluções para a questão do discurso de ódio.

Após ser analisado o conteúdo do discurso de ódio em si, e observado que 
a sua forma de tratamento depende da atuação direta dos Estados, é analisada 
as duas concepções extremas deste tratamento. Inicialmente é abordada a forma 
como os Estados Unidos tratam as restrições ao direito à liberdade de expressão, 
de uma forma mais liberal, chamada de liberdade negativa, em que o Estado se 
abstém, de forma a se voltar ao discurso de ódio o mais tarde possível, apenas 
quando há perigo eminente de atos ilícitos. A liberdade de expressão é o direito 

1 Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná com bolsa CAPES. Membro na 
Clínica de Direitos Humanos do PPGD/PUCPR. Brasil. Curitiba/PR. Endereço eletrônico: patricia.almei-
dademoraes@hotmail.com
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americano de maior importância, presente já na primeira emenda constitucional, 
e por este motivo acaba se sobrepondo aos demais direitos fundamentais. 

A outra forma abordada é a adotada na Alemanha, chamada de liberdade 
positiva, em que o Estado apresenta uma posição atuação, de restrição à liber-
dade de expressão, quando esta se mostrar como um risco de prejuízos a certos 
indivíduos. A Alemanha, pune penalmente o discurso de ódio, de forma a coi-
bir esta prática o mais cedo possível. Na Alemanha o direito à dignidade é de 
maior importância, de forma que tanto este quanto o direito à honra acabando 
se sobrepondo ao direito à liberdade de expressão, no caso de um conflito. Essa 
forma de posicionamento alemã é consequência ainda de seu passado histórico, 
marcado pelo Estado Nazista e pelo Holocausto. 

A pesquisa realizada foi exploratória, explicativa e descritiva em análise de do-
cumentos de direitos humanos que restringem a liberdade de expressão e de casos 
julgados pelo Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito do tema. Além 
disso, a pesquisa buscou explicar e descrever as duas formas mais antagônicas de 
tratar o discurso de ódio pelos Estados, o modelo americano e o alemão.

Para tanto, utilizou-se dos métodos hipotético-dedutivo e comparativo, na 
busca de compreensão do atual estágio de desenvolvimento de alguns instrumen-
tos internacionais e de soluções jurídicas propostas por estes, bem como a forma 
como esses países tratam o discurso de ódio.
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Paula Martins Bessa1

A obra do autor norte-americano Robert Nozick, “Anarquia, Estado e Uto-
pia” (1974), foi uma resposta libertária a “Uma Teoria da Justiça” de John Rawls, 
publicada em 1971. Far-se-á, no presente trabalho, uma breve revisão dos argu-
mentos Nozickeanos à luz das críticas instituídas por Jeremy Waldron na obra 
“The Right to Private Property”. 

Na referida obra, Nozick adota como premissa fundamental o argumento 
de que qualquer projeto de Estado mais extenso/abrangente do que um Estado 
mínimo violaria a liberdade individual das pessoas.

Nesse sentido, a principal implicação desse argumento seria a de que o 
Estado não deveria (e não poderia legitimamente) usar sua força coercitiva 
para obrigar que alguns indivíduos ajudem outros mais necessitados. Sus-
tenta, portanto, que um indivíduo ser forçado a contribuir para aumentar o 
bem-estar de outrem viola seus direitos, inclusive no que diz respeito à tribu-
tação. Nozick defende a ideia de que, se alguém é contra trabalhos forçados, 
deve, por coerência, ser contra forçar alguém a trabalhar em benefício dos 
necessitados. Assim, a preocupação quanto à violação de direitos individuais 
é, para Nozick, tema fulcral. 

Na concepção do autor, esses argumentos não impedem que as desigualda-
des distributivas possam ser mudadas, contanto que a mudança se dê sem violar 
os direitos das pessoas, pois “as propriedades a que essas pessoas têm direito (...) 
não podem ser confiscadas, mesmo para assegurar igualdade de oportunidade 
aos demais” (NOZICK, 1991, p. 259).

Tem-se, a partir daí, a definição do Estado mínimo como o único sistema 
governamental legitimamente aceitável e o entendimento da propriedade privada 
como direito natural que deve ser absolutamente protegido. Em suma, todas es-
sas noções do pensamento Nozickeano deixam claro seu viés individualista, com 
tendência à proteção irrestrita da liberdade individual, ainda que essa proteção 
seja em desfavor de uma coletividade.

1 Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais; Bolsista de 
Iniciação Científica do CNPq – Brasil / E-mail: ppaulabessa@gmail.com
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Essa teoria encontrou resistência crítica de Jeremy Waldron, dentre outros 
teóricos.

O principal foco da crítica de Waldron consiste na adoção, por Nozick, de 
um princípio de justiça na aquisição (PJA). Num primeiro momento, ele aponta 
um  problema que seria estrutural da teoria Nozickeana. Segundo ele, o trabalho 
de Nozick seria dotado de uma incompletude teórica. Em “Anarquia, Estado 
e Utopia”, Nozick defende uma “teoria histórica dos direitos”, segundo a qual 
existem certas condições em que as pessoas adquirem a titularidade de direitos 
de propriedade privada (princípio de justiça na aquisição - PJA) e determinadas 
outras condições sob as quais esses direitos são transferidos de uma pessoa para 
outra (princípio de justiça na transferência - PJT), sendo essas condições as exigi-
das para chamar o processo de legítimo. No entanto, para Waldron, “Nozick (...) 
não especifica claramente quais os procedimentos para adquirir o controle sobre 
os recursos no seu estado natural são justos e quais são injustos” (WALDRON, 
1988, p. 257).

Para demonstrar as falhas de teorias que se sustentam sob princípios de 
justiça na aquisição, Waldron argumenta que a obra de Nozick é limitada por ser 
dotada de uma falha: definir o direito à propriedade como um direito especial 
que, em nenhuma circunstância, poderia ser limitado por direitos gerais, nem 
mesmo quando esses se referem à garantia da subsistência dos demais indivíduos 
(assegurando-os contra fome, frio e sede, por exemplo). Proteger a propriedade, 
os direitos invididuais e, principalmente, a liberdade individual é uma preocupa-
ção que anularia qualquer outra superveniente.

Waldron contra-argumenta que algumas pessoas poderiam ter maior facili-
dade/propensão para realizar a tarefa que possibilita a aquisição de propriedade 
e, então, teriam vantagem sobre as demais. Além disso, os recursos são escassos 
com relação à demanda humana, de maneira que a aquisição de propriedade asse-
guraria a satisfação da demanda de alguns, às custas de outros. Ademais, ignora-
-se a distribuição desigual oriunda desses direitos de propriedade, já que - sendo 
um direito exclusivo, podendo ser oponível contra todo o mundo - se for bem 
sucedido, exclui todos os outros do acesso e uso do recurso em questão. 

Se, para Nozick, uma pessoa só poderia sofrer interferências no seu patri-
mônio (partindo da premissa de que esse patrimônio foi “legitimamente” adqui-
rido) através de um ato de consentimento do proprietário, sendo qualquer outra 
forma de interferência considerada pelo autor como ilegítima, questiona-se, nesse 
ponto, o fato controverso de o autor admitir que a aquisição da propriedade cria 
deveres/obrigações como direitos a serem respeitados por outrem, sem conside-
rar que o consentimento dos obrigados seria necessário para vinculá-los. 

Por tudo isso, é imperativo expor que um princípio de justiça na aquisição 
não pode ser algo pressuposto ou considerado como auto-evidente, mas necessita 
ser justificado, uma vez que suas consequências têm ampla abrangência e inter-
ferem no modo como se darão as relações entre homem e propriedade. Nessa 
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medida, “a implementação de uma lei ou uma estrutura de instituições baseada 
em um PJA é obrigatoriamente coerciva” (WALDRON, 1988, p. 278).
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Raphaela Borges David1

Clara Guedes Pereira2

A presente pesquisa questiona se a obra ‘Mein Kampf’ deve ter sua circula-
ção proibida no país, à luz da discussão Dworkin-Waldron acerca da liberdade 
de expressão e do discurso de ódio. No dia 29 de Janeiro de 2016, foi distribuída 
Medida Cautelar Inominada, de autoria do Ministério Público do Rio de Janei-
ro, para impedira veiculação do livro “Minha Luta”, de Adolf Hitler. A medida 
cautelar foi deferida, retirando de circulação todos os exemplares editados e pu-
blicados pela Centauro Editora e Distribuidora de Livros, sob pena de multa de 
R$5.000,00 para cada exemplar vendido ou distribuído após adecisão.

O estudo de caso sobre a proibição da circulação da obra “Minha Luta” pauta 
a presente pesquisa numa tentativa de compreensão das implicações que terá, den-
tro de uma perspectiva de controle do discurso de ódio. Tutelar constitucional e 
criminalmente o racismo e a intolerância é uma necessidade intrínseca a qualquer 
Estado Democrático de Direito, no intuito de preservação da dignidade e da diver-
sidade humana, para que nenhum direito seja ferido no exercício de outro.

O marco téorico que sustenta a pesquisa será o importante debate que se faz 
acerca da extensão da liberdade de expressão e do discurso de ódio, nos escritos 
de Ronald Dworkin e Jeremy Waldron. É necessário entender, conforme se de-
preende da leitura de ambos os doutrinadores acima citados, que a liberdade de 
expressão é necessária a qualquer regime democrático, mas que, se tida de forma 
irrestrita, é prejudicial às minorias. Logo, afirma Waldron que uma liberdade de 
expressão irrestrita, que abarque o discurso de ódio, poderia gerar graves prejuí-
zos não só individuais, mas à toda coletividade, uma vez que se reduziria o espa-
ço de participação política de determinadas minorias, ainda que o discurso atin-
ja, diretamente, apenas uma pessoa. Isso porque, numa sociedade bem ordenada, 
todos os indivíduos se comprometem com princípios dejustiça, fazendo que a 

1 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e docente no Departamento de Direito, 
Letras e Humanidades/ITR da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Brasil. Link para o currículo 
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dignidade de um indivíduo seja importante para toda comunidade. Dworkin, ao 
revés, se apoia na noção de que restrições à liberdade de expressão comprometem 
toda a legitimidade democrática do sistema, uma vez que ignora o status de li-
berdade individual do qual cada um deve gozar numa sociedade. Medidas legais 
devem ser tomadas para punição e educação deminorias que proferem discursos 
de ódio, sem proibir, entretanto, a manifestação destes. Tais proibições seriam, 
na opinião do autor, “despotismos da polícia dopensamento”.

Analisando criticamente o caso, adota-se a hipótese de que retirar de circu-
lação todo e qualquer exemplar do livro “Minha Luta”, como definido em deci-
são expedida pela 33ª Vara Criminal da Capital/RJ em processo de nº 0030603-
92.2016.8.19.0001, é uma clara violação ao direito de liberdade de expressão, 
ferindo, em última análise a própria legitimidade democrática do sistema e não se 
enquadrando como um discurso de ódio. O livro em si tem importância histórica 
incomensurável, uma vez que a ideologia que o permeia foi forte influência para os 
atos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, por parte da Alemanha. Trata-
-se um livro cujo estudo é necessário, e sua retirada de circulação é prejudicial ao 
entendimento dos fatos ocorridos. Levando-se em consideração que, pela situação 
jurídica de domínio público, uma vez que o Brasil é signatário da Convençãode 
Berna, o livro deveria ser de livre acesso ao público, entende- se que é necessá-
rio permitir sua publicação, sendo direito constitucional o acesso à informação 
nele contida. Contudo, no intuito paternalista de proteção estatal excessiva, por 
se tratar de um tema ainda hoje sensível, o Magistrado responsável pela decisão 
de retirou todos os exemplares de circulação e não considerou a possibilidade de 
revisão do texto,fazendoremissõeshistóricasenecessáriasàsuadivulgação.Taisremis-
sõesseriam de grande amparo à leitura e à compreensão do texto, uma vez que a 
publicação do livro por parte da editora teve como principal objetivo o acesso ao 
discursoproferido.

Em tempos de claro moralismo e redução do espaço de expressão das ma-
nifestações artísticas e políticas, debater a extensão da liberdade de expressão tem 
fundamental importância para se fixar os limites legais de eventuais restrições, 
limites este que possam ser justificados à luz de princípios aceitos pela nossa 
prática jurídica.
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Samuel Crozeta do Paraizo1

O estudo produzido nesta pesquisa é um ensaio crítico sobre o Direito a 
Liberdade de Expressão no Brasil, visto a partir da análise da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental n.º 403/SE. Este chamado popularmente 
de: “Caso do bloqueio do WhatsApp”

O presente artigo possui como objeto a verificação da constitucionalidade 
da decisão de primeiro grau que bloqueou o aplicativo por 72 horas. Determina-
ção fundamentada no próprio Marco Civil da Internet, pelo não fornecimento 
dos dados de 36 plataformas moveis pelo grupo. Estes alvos de uma investigação 
criminal em Lagarto (SE). 

O impetrante da arguição, Partido Popular Socialista, alega que a medida 
afronta o Art. 5º, inciso IX da Constituição Federal. Este que é tido como cerne 
da liberdade de expressão dentro da Magna Carta. 

Não obstante, se faz possível durante a análise do caso, verificar os direitos 
e valores em colisão dentro do caso concreto: comunicação e inviolabilidade da 
correspondência, bem comum e acesso à informação. Todos localizados na zona 
de influência direta da Liberdade de Expressão. 

Partindo deste ponto, vislumbra-se diferentes possibilidades de resolução 
do conflito. Todavia, buscou-se na doutrina de Robert Alexy uma forma de se 
solucionar o caso em questão. 

Alexy, desenvolveu o processo de Teste de Proporcionalidade. A grosso 
modo, uma maneira de se verificar em um eventual choque de princípios, direi-
tos ou valores qual prevaleceria ao final. (SILVA, 2014, p. 160-174).

O teste é composto de 3 etapas: Adequação, Necessidade e Sopesamento 
(Proporcionalidade em Sentido Estrito). (SILVA, 2014, p. 160-174).

 Nesse sentido, precisamos indagar, primeiramente, qual é o interesse públi-
co resguardado por esta decisão judicial?

Se chega a resposta da supremacia do interesse público, um bem coletivo 
contra a criminalidade e as derivações desta. Logo, indaga-se a primeira questão 
referente ao teste:

1 Universidade Positivo, Direito. Samocp1997@hotmail.om
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O ato estatal constitui-se em medida capaz de fomentar ou promover o 
interesse público? Resposta afirmativa, pois há de fato um interesse do coletivo 
no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas ilícitas. Fato interessante é que 
devemos observar neste tópico um posicionamento geral da sociedade (SILVA, 
2014, p. 164-182).

A segunda etapa, a necessidade, versa sobre a existência de outros meios que 
alcancem o mesmo fim de forma menos onerosa, ou seja, restringindo em menor 
grau a seara de direitos no caso. Em suma: uma menor limitação ao princípio, 
direito ou valor mazelado (SILVA, 2014, p. 170-174).

Levando em conta os seguintes fatos a respeito do caso: (i) foi fixado uma 
multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil) diários, a qual poderia ser aumentada em 
até 10% (dez) do faturamento do grupo econômico. Logo, este primeiro meio 
foi totalmente ignorado, pela lógica a multa constituiria o meio menos oneroso, 
porquanto arguindo que este foi totalmente inutilizado pelo enorme poder eco-
nômico do réu; (ii) o bloqueio foi o único meio eficaz. Já que neutraliza a 
motivação fim da empresa em negar ceder o que foi solicitado, o lucro.

Olhando desta ótica, é com total certeza que se pode afirmar a viabilidade 
do meio adotado pelo magistrado. Uma vez que é notaria a força econômica des-
tes grupos, superando por vezes a casa dos bilhões. Não surtiria efeito as multas 
impostas, mesmo com o valor fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão) como 
limite máximo.

A última etapa, o sopesamento ou teste de proporcionalidade em sentido 
estrito, se faz através de uma ponderação subjetiva do magistrado. Diferente das 
fases anteriores que continham critérios objetivos, esta é puramente subjetiva. É 
valoração interna, substituição da subjetividade do legislador pela do juiz. (SIL-
VA, 2014, p. 170-174).

Finalmente, é possível vislumbrar uma bifurcação. Por um lado, é possível 
privilegiar o acesso à informação do Estado, para a realização do bem comum e 
a soberania nacional - frente aos grupos estrangeiros –encontrando fundamento 
no art. 12 do Marco Civil da Internet, se sobrepondo ao direito à comunicação e 
inviolabilidade de correspondência. Entretanto, podem os magistrados do Supre-
mo Tribunal Federal, optar pela predominância da comunicação e a inviolabili-
dade de correspondência. Apontando desproporcionalidade na decisão.

Portanto, a análise do caso em tela pelo Teste da Proporcionalidade sugere 
uma dualidade. Logo, a deliberação final cabe exclusivamente aos ministros do 
STF. Estes apontarão, partindo de suas cargas subjetivas e valores, a preponde-
rância do direito que mais realiza a finalidade da Constituição. Todavia, cabe 
elencar uma última inquietação: Existe em nossa atual conjuntura um verdadeiro 
perigo em ceder ao Estado prerrogativas de controle social. Pois, o mesmo já 
foi imprudente e inconsequente em diversos momentos. Tomando decisões não 
observando a fito da Magna Carta, mas suas próprias necessidades. Estas de mo-
tivações por vezes egoísticas e políticas. (SILVA, 2014, p. 170-174).
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Sylvia Maria Cortês Bonifácio de Araújo1
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Diante de inúmeros atentados terroristas baseados em intolerância religio-
sa, massacres contra homossexuais, formação de grupos fundamentalistas e as-
censão de partidos de extrema direita que vem aterrorizando o mundo, torna-se 
cada vez mais controversa a concepção sobre a proteção da liberdade de expres-
são, especialmente de discursos que demonstrem intolerância e ódio em relação 
a raça, etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual de 
pessoas ou grupos. No que tange ao discurso de ódio (hate speech) – aspecto mais 
controverso da liberdade de expressão – a postura dos organismos internacionais 
e da maioria dos países do globo é a de que ele deve ser combatido, limitado. 

Nos Estados Unidos, contrariamente, firmou-se uma tradição de proteção 
a referidos discursos, em uma tutela da liberdade de expressão quase absolu-
ta. Tendo em vista tal excepcionalidade, objetiva-se investigar as justificativas 
doutrinárias apresentadas por três teóricos contemporâneos – Ronald Dworkin, 
Robert Post e Edwin Baker – para uma proteção tão ampla aos discursos de ódio. 
Para isso, foram analisadas principalmente, mas não somente, as contribuições 
dos autores para o livro An Overview of American Free Speech Doctrine and its 
Application to Extreme Speech, organizado por Hare Ivan e James Weinstein e 
publicado em 2009, escolhido por sua completude e atualidade. Constatou-se 
que Ronald Dworkin e Robert Post fundamentam a proteção ao hate speech na 
noção de autogoverno democrático, enquanto Edwin Baker correlaciona a prote-
ção a esse tipo de discurso com a ideia de autonomia. 

Para Dworkin, a maioria não pode impor sua vontade, editando uma lei 
que proíba o discurso de ódio, contra alguém impedido de expor suas ideias 

1 Mestranda em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Curitiba-PR, Brasil. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-
-RN, Brasil. Endereço eletrônico: sylviabonifacio@gmail.com

2 Doutoranda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba-PR, Brasil. Mestre em Di-
reito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo-SP, Brasil. Bacharel em Direito pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa-PR, Brasil. Professora na FACEAR – Faculdade 
Educacional Araucária, Araucária-PR, Brasil. Endereço eletrônico: camilaspmarques@outlook.com

liberdade de eXpressão e disCurso  
de Ódio nos estados unidos:  

dWorKin, post e baKer



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 237

(aquele que profere o discurso de ódio), uma vez que uma lei não pode ser legí-
tima sem que antes de ser promulgada aqueles que são contra ela tenham sido 
ouvidos, mesmo que suas manifestações sejam odiosas. Assim, para o autor, a 
proteção ao discurso de ódio é uma exigência do processo democrático. 

Nesse mesmo sentido, Robert Post explica que o ódio é uma necessidade 
social, sendo inclusive desejável, pois sob a desculpa de coibir o discurso de ódio, 
usa-se a lei para aplicar normais sociais relativas à raça, nacionalidade, entre 
outros assuntos sensíveis, o que restringe a participação de pessoas no discurso 
público e compromete a formação da opinião pública, que é a fonte última da 
legitimidade de um governo em um Estado democrático, levando à perda da 
autoridade democrática. Para Post, então, a definição de democracia não é cor-
respondente ao critério da maioria, pois, na verdade, a democracia exigiria um 
diálogo entre maioria e minoria através de livre argumentação a favor e contra 
determinada regulamentação. 

Edwin Baker, por sua vez, parte de duas premissas para criar sua tese: (i) 
que a legitimidade do governo depende do respeito à autonomia e igualdade dos 
indivíduos e (ii) em uma visão puramente formal da primeira premissa, o Estado 
só respeita a autonomia individual se permite que as pessoas, em seus discursos, 
expressem seus próprios valores, não importando se eles são ou não discursos de 
ódio. O seu conceito de autonomia é permeado pela noção de que a cada pessoa 
deve ser permitido ser ela própria e apresentar-se, assim, quando ela oferece sua 
visão de mundo a outra, ela está apenas se apresentando, exercendo sua auto-
nomia e, portanto, qualquer reação negativa que advir dessa relação, desde que 
também respeitada a autonomia do espectador, é responsabilidade deste. 

Conclui-se que os autores consideram que o discurso de ódio confere legi-
timidade ao processo democrático, contribui para o mercado de ideias e, empi-
ricamente, afasta possibilidades ainda mais nefastas de ódio, demonstrando que 
eles confiam amplamente nos cidadãos e na sua participação no discurso público 
para definir os rumos de sua democracia. Por outro lado, constata-se que a digni-
dade da pessoa humana – importante aspecto da tutela à liberdade de expressão 
no ordenamento jurídico brasileiro – tem pouca ou nenhuma função quando da 
elaboração dos argumentos dos autores.
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Thaís Mendes Porto¹
Marcella Cristina Brazão Silva²

INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetiva a discussão da liberdade religiosa sobre o pris-
ma do direito fundamental. Lellis (2016) afirma que a liberdade religiosa é direi-
to fundamental pela necessidade de garantir a dignidade da pessoa humana, que 
inclusive, trata-se de um dos fundamentos da República do Brasil.

Por isso, analisar-se-ão os conceitos de dignidade da pessoa humana, liberdade 
e direitos fundamentais. Ainda, a abordagem da evolução histórica da religião, esta-
do laico, e por fim, a liberdade religiosa como direito fundamental eficaz. 

LIBERDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO 
FUNDAMENTAL

Lellis e Hees (2016), afirmam que a liberdade é uma busca social constante, 
a fim de se efetivar direitos.

Nesse sentido, Teixeira (2016, p. 23-24), esclarece que a liberdade é um meio 
para se garantir a efetivação de algo de maior importância para a vida humana.

Para Ferreira (2005), liberdade é cada um decidir ou agir de acordo com as 
próprias convicções. Oliviera (2010, p. 40), complementa que “é um fenômeno 
existencial, vivido individualmente, no âmbito interno e externo do ser humano, 
e no espaço das possibilidades existentes no mundo concreto, que não são as 
mesmas para todos os indivíduos.”

Dessa forma liberdade é exercitar o livre arbítrio, escolher de acordo com a 
própria vontade, sem prejudicar outros, e mensurando as consequências.

Nesse sentido, é imperioso trazer à baila os institutos basilares do Princípio 
da dignidade da pessoa humana. Teixeira (2016), diz que dignidade humana é 
um fundamento, o mais essencial para exercício de direitos.

Dessa forma, para Novelino (2016), a dignidade da pessoa humana é considera-
da como valor constitucional supremo, serve para direcionar a elaboração, interpreta-
ção e aplicação das normas jurídicas, e de forma particular, os direitos fundamentais. 

a liberdade religiosa CoMo  
direito FundaMental
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No mesmo diapasão, Teixeira (2016, p. 33) afirma que “a Constituição ele-
geu a dignidade humana como um valor-guia para fundamento e funcionamento 
de sistema jurídico estabelecido pela mesma.”

Paulo e Alexandrino (2015), afirmam que por ser um fundamento, fica cla-
ra a ideia de que o Brasil é um Estado que se organiza com centro no ser humano 
e não em outros referenciais.

Isso conduz a construção da ideia de que de acordo com a evolução histó-
rica, hodiernamente o conceito de dignidade está pautado no respeito à vida e 
suas possibilidades individuais e coletivas (SABAINI, 2010).

Tais possibilidades, geralmente, são protegidas pela Constituição de cada 
Estado, e tratam-se de direitos fundamentais positivados, com conteúdos varia-
dos. (NOVELINO, 2016)

Além disso, os direitos fundamentais possuem evolução temporal que re-
monta a história dos próprios direitos humanos. Direitos inerentes ao homem, e 
dado a evolução social, são positivados em ordem constitucional, para proteger 
o cidadão (SABAINI, 2010).

Assim, a liberdade e a dignidade da pessoa humana são necessárias para aná-
lise da liberdade religiosa, pois observa-se que é através da harmonização desses 
princípios, com respeito aos limites por parte do Estado e da sociedade, que os 
direitos fundamentais podem ser eficazes, e os conflitos entre eles amenizados.

LIBERDADE RELIGIOSA

A liberdade religiosa, de acordo com Fernandes (2017), é uma espécie do 
direito geral ou complexo obrigacional de liberdade, nas quais se pode citar as 
liberdades de manifestação de pensamento, expressão, reunião e de associações.

Lellis (2016), diz que a liberdade religiosa é fundamental num conceito for-
mal, e material. Formal porque encontra-se positivada na Constituição Federal, 
no artigo 1º, inciso III. E material, pois sua existência condiciona a existência da 
dignidade da pessoa humana, prevista inclusive, como fundamento da República 
do Brasil, como já analisado anteriormente.

Portanto, faz-se necessário a análise das diversas formas e os principais modos 
de expressão da liberdade religiosa (SABAINI, 2010), para que assim perceba-se se é 
possível enxergar a liberdade religiosa como um direito fundamental eficaz.
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Thatiane Nara de Oliveira1

Nos últimos anos o Brasil tem presenciado uma série de conquistas nos 
Tribunais por casais do mesmo sexo, especialmente no que se refere ao Direito 
de Família. O assunto que a bem pouco tempo era tido como “inadequado”, tem 
ganhado voz através dos Tribunais e dos movimentos ativistas.

Todavia, o que parecia ser um avanço no pensamento da sociedade pós-
-moderna, vem gerando sérios conflitos com direitos e garantias fundamentais 
que com muita luta também foram conquistados: a liberdade de expressão e a 
liberdade religiosa.

Ativismo gay e homofobia têm sido dois assuntos de destaque. No meio a 
uma multidão de crenças e ideologias, o que parece é que uma luta foi travada 
entre apenas dois grupos, os ativistas do movimento civil LGBT de um lado con-
tra os “homofóbicos” de outro. Mas no meio a essa suposta batalha, onde entra a 
liberdade de expressão e a liberdade religiosa do Estado Democrático de Direito? 

Roberto Lyra Filho, professor que viveu e lecionou em uma época de pro-
fundas restrições da liberdade, afirmou com ênfase que a busca pela liberdade 
deveria ser realizada sem desconstruir o que a sociedade já havia conquistado2.

A liberdade de expressão, liberdade conquistada tardiamente e a um preço tão 
caro no Brasil, já estava a muito redigida na Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, documento nomeado por Lyra Filho de “Constituição para todos os povos”. 

Logo em seu preâmbulo, a Declaração dos Direitos do Homem de 1789 
consagra o direito de falar e de crer como a mais alta inspiração do homem:

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem 
conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que 
o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, 

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Minas Gerais/Brasil, na linha de 
pesquisa Tutela Jurídica e políticas públicas, bolsista pela FAPEMIG. Pós-graduada em Direito Penal e 
Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá (2016). Graduada em Direito pelo Centro Universitário 
de Patos de Minas – UNIPAM (2013). Avaliadora ad hoc da Revista Iuris In Mente: Revista de Direitos 
Fundamentais e Políticas Públicas – ILES/ULBRA. E-mail: adv.thatianeoliveira@live.com.

2 LYRA FILHO, Roberto. Desordem e processo: um pósfácio explicativo. Em: ARAÚJO LYRA, Doreodó 
(Org.). Desordem e processo: estudos sobre Direito em homenagem a Roberto Lyra Filho. Porto Alegre: Safe. 
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libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do 
Homem; (grifos nossos).

Por sua vez, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
inspirada na Declaração de 1789, estatuiu no rol dos Direitos e Garantias Fun-
damentais que todos os brasileiros são livres para manifestar seu pensamento e 
que é inviolável a liberdade de consciência e de crença de todo cidadão brasileiro. 

É sabido que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa são cláusulas 
pétreas, as quais não podem ser suprimidas, nem mesmo por emenda constitu-
cional. Porém, embora os direitos fundamentais sejam cláusulas pétreas, muito 
se discute se são direitos absolutos. 

Deixando de lado a discussão acerca da relativização dos direitos fundamentais, 
o fato é que, num Estado Democrático de Direito, que vigora a livre expressão de 
crença e de pensamento, qualquer voz que se levante para suprimir a outra deixa de 
ser vista como livre expressão do pensamento, para ser equiparada a velha ditadura 
da opinião que tanto afrontou a dignidade humana durante o período ditatorial.

Lyra Filho afirmou que a dignidade humana se relaciona tanto com a liber-
dade e valores do espírito, como com as condições materiais de subsistência. Afir-
mou ele que progresso é diferente de revolução, e que o progresso deve operar-se 
sem destruir o que já foi conquistado3.

Nesse sentido, no Estado Democrático de Direito sob o qual foi constituído 
o Brasil, a luta do movimento civil LGBT somente é válida desde que não seja su-
primido o direito de expressão daqueles que não pensam da mesma maneira, pois, 
à medida que um grupo avança sobre o outro, reduz-lhe o limite de seu direito4.

Ao que parece é que se criou uma ideologia, e nesse sentido ideologia é 
conceituada como uma falsa crença que nos leva a uma falsa consciência, de que 
aquele que não concorda com o estado de homossexualidade é homofóbico.

A evolução do pensamento da sociedade pós-moderna não pode transfor-
mar o cidadão naquele intelectual atarantado que contesta sem saber bem o quê 
nem por que5. A construção do Direito e, por conseguinte, a evolução da socie-
dade pós-moderna só pode acontecer com a troca de ideias, e não com a ditadura 
da opinião, muito menos com apologia ao crime, como ouviu-se certo ativista 
gay dizendo que está disposto a “pegar em armas” para combater a homofobia.

É exatamente como já dizia um filósofo iluminista francês, “posso não con-
cordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o 
direito de você dizê-las”6. 

3 LYRA FILHO, Roberto. Desordem e processo: um pósfácio explicativo. Em: ARAÚJO LYRA, Doreodó 
(Org.). Desordem e processo: estudos sobre Direito em homenagem a Roberto Lyra Filho. Porto Alegre: Safe.

4 LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.
5 LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.
6 AROUET, François Marie (Voltaire).
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Thiago A. P. Hoshino1

Winnie de Campos Bueno2

O presente trabalho, desdobramento de pesquisa ainda em andamento, toma 
por objeto os conflitos sociais e as narrativas constitucionais dissonantes em tor-
no do uso ritualístico de animais pelas religiões de matriz africana, acirrados por 
recentes tentativas de proibição legal de práticas tradicionais consideradas como 
“fundamento” dessa matriz epistêmica. Pretende-se analisar, em perspectiva com-
parada, as representações e discursos sobre “direitos dos animais”, “liberdade de 
culto” e “Estado laico”, conforme emergem nos debates travados entre movi-
mentos sociais, afro-religiosos, ambientalistas, juízes e parlamentares ao longo 
da tramitação do Projeto de Lei 308/2013 (Câmara Municipal de Salvador), do 
PL 992/2011 (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo) e do PL 21/2015 
(Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul), bem como das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade  70010129690  (TJRS) e 2232470-13.2016.8.26.0000 (TJSP), 
julgadas em 2005 e 2017, respectivamente. O caso gaúcho, em especial, que origi-
nou o RE 494.601, com repercussão geral declarada e a guardar pronunciamento 
do STF, permite evidenciar as disputas entre distintas sensibilidades jurídicas e 
sentidos de justiça contrapostos em meio a alianças de distintos atores político-
-institucionais (igrejas, ONGs, partidos e bancadas) e suas estratégias de interpre-
tação constitucional. Pretende-se enfocar, portanto, os discursos jurídicos con-
correntes a partir dos seguintes marcos teóricos:

a) no campo das teorias da justiça, o conceito de missframing (N. Fraser) e 
de (in)justiça cognitiva (S. Vishvanathan), que permitem articular a no-
ção de “liberdade religiosa” com a proteção específica dos modos de vida 
dos povos de terreiro enquanto comunidades tradicionais sob a ótica da 

1 Muzenza do Abassá de Luango e Caboclo Sultão. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UFPR, vinculado ao Núcleo de Constitucionalismo e Democracia. Membro da Rede Nacional de Religiões 
Afrobrasileiras e Saúde – RENAFRO e do Fórum Paranaense de Religiões de Matrizes Africanas – FPRMA. 
E-mail: hoshino.thiago@gmail.com 

2 Iyaloríxa do Ile Aiye Orisha Yemanja- Pelotas/RS. Mestranda em Direito pela Universidade do Vale Rio dos 
Sinos. Bolsista CAPES/Proex. E-mail: winniebueno@edu.unisinos.br 
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Convenção 169 OIT e do Decreto 6040/2007.  Também lançamos mão 
da noção de “perversão do direito” (RODRIGUEZ) que conduz a uma 
compreensão da forma como as normas são manipuladas dentro de uma 
aparência de legalidade visando restringir direitos de determinados ato-
res sociais (por vezes escamoteada sob o manto das equações doutrinárias 
para “restrição legítima” de direitos constitucionais);

b) no campo das relações étnico-raciais, os conceitos de racismo estrutural 
e racismo epistêmico, que permitem desvendar os sentidos oficiosos da 
“laicidade estatal” num contexto de marcada vinculação institucional 
com as matrizes culturais judaico-cristãs;

c) no campo das teorias constitucionais, os conceitos de transconstitucio-
nalismo e cross-fertilization, que permitem aferir o potencial do uso de 
precedentes estrageiros (como o caso norte-americano Church of Lukumi 
Babalu Aye x City of Hialeh) pela cultura constitucional brasileira;

d) no campo dos estudos pós/decoloniais, os conceitos de entre-lugar (S. 
Hall), perspectivismo (Viveiros de Castro), pensamentos/sujeitos limi-
nares (W. Mignolo) e cosmopolítica (Latour), os quais apontam para 
uma possível racionalidade pluralista na construção de compromissos 
constitucionais (narrativas comuns) entre nomoi (tradições, universos de 
sentido) variados (nos termos de R. Cover), todos radicalmente consti-
tuientes da ordem jurídico-política nacional.

Torna-se particularmente importante enfrentar reflexivamente tais questões 
no presente momento de escalada das tensões dentro do campo religioso brasi-
leiro, caracterizada pela ascensão de segmentos proselitistas dentro da estrutura 
do Estado. O processo de judicialização das moralidades (haja vista a recente 
decisão da Suprema Corte na ADI 4439, sobre ensino religioso) e a modulação 
do direito à diferença, nos casos analisados, é determinante para averiguar a (im)
potência política e a rentabilidade teórica do “multiculturalismo” inscrito no 
texto constitucional e a eventual necessidade de sua superação ou, no mínimo, de 
seu adensamento. Pois a voltagem das polêmicas em curso ameça direitos indivi-
duais e coletivos fundamentais e revela a extensão dos impasses sobre as próprias 
noções de democracia, direito e religiosidade no Brasil.

Palavras-chave: liberdade religiosa; religiões de matriz africana; direitos dos 
animais; laicidade; racismo epistêmico.
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Vitória Pedruzzi Segato1

Klaus Udo Froese Matos2

A permissão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do ensino confessional 
nas escolas públicas brasileiras manteve uma série de indefinições quanto à con-
cretização da norma constitucional – mormente quanto à oneração dos cofres 
públicos e à escolha do conteúdo programático e dos professores da referida 
disciplina –, constituindo novo capítulo da “laicidade à brasileira”3.

O ensino religioso na rede pública encontra-se prevista expressamente na 
Constituição Federal (art. 210, §1º – CF), na qual se determinou a sua facultati-
vidade e inserção na carga horária regular. O dispositivo alberga-se no contexto 
dos princípios da laicidade estatal (art. 19, I, CF) e da liberdade de consciência e 
de crença (art. 5º, VI, CF), cuja interrelação e complementaridade são observados 
em outros dispositivos constitucionais e demonstram uma separação mitigada e 
repleta de “pontos de contato” entre o Estado e Religião.4

Em âmbito infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
nº 9.394/1996 – LDB) originariamente restringiu o ensino religioso ao caráter con-
fessional ou interconfessional (art. 33, I e II): no primeiro caso, ministrado por 
orientadores religiosos preparados e credenciados nas respectivas entidades; no se-
gundo, decorrente de acordo entre as diversas entidades religiosas – a quem caberia, 
ainda, a definição do conteúdo programático. Em ambos os casos, o dispositivo ve-
dava a oneração dos cofres públicos e determinava a facultatividade da disciplina.

Contando com o apoio de igrejas, empresários do ramo educacional e 
do MEC, aprovou-se a Lei nº 9.475/97, que alterou sobremaneira a redação do 

1 Mestranda em Direito do Estado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Graduada em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. Email: vitoriasegato@
yahoo.com.br. 

2 Pós-Graduando em Gestão Pública pelo Programa da Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação 
à Distância – CIPEAD, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduado em Direito na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Brasil. Graduado em Administração na FAE Centro Universitário, Brasil. Email: 
klaus_matos@hotmail.com.

3 RANQUETAT JR., C. A. Laicidade à brasileira: um estudo sobre a controvérsia em torno da presença de 
símbolos religiosos em espaços públicos. Tese – UFRGS. Rio Grande do Sul: 2012.

4 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  
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supramencionado artigo 33 da LDB para afastar tanto as menções à natureza 
do ensino quanto à vedação ao financiamento público e, ainda, remeter toda a 
regulamentação do conteúdo programático e da habilitação dos professores aos 
sistemas de ensino (Conselhos Municipais e Estaduais). Assim, a alteração le-
gislativa obscurantizou a regulamentação do ensino religioso, prejudicou a de-
finição nacional da formação docente e abriu margem ao seu custeio público.

Em 2010, por meio de Acordo assinado entre Brasil e a Santa Sé, a previsão 
da LDB foi incrementada com a expressa menção ao ensino “católico e de outras 
confissões religiosas”, ainda que reafirmada a facultatividade do ensino e o res-
peito à diversidade cultural.5

Inobstante as previsões – constitucionais e infraconstitucionais – atinentes 
à laicidade estatal e à liberdade de consciência e de crença, reforçadas com a reite-
rada menção à diversidade cultural e religiosa, estudos demonstram que o ensino 
religioso configura, concretamente, mera plataforma da educação religiosa (de 
caráter proselitista). Desta feita, inerente à predominância da sua representati-
vidade, prevalece nas escolas públicas brasileiras a difusão dos ideais cristãos, 
notadamente católicos6.

Analisando-se as legislações estaduais sobre a matéria, apenas o Estado de 
São Paulo estabelece o ensino religioso como história das religiões, ministrado 
por professores das matérias de história, sociologia e filosofia. Nos demais esta-
dos, o ensino ocorre de maneira confessional ou interconfessional7.

O embate entre laicidade estatal e ensino religioso na rede pública esteve 
recentemente em discussão na ADI nº 4.439, proposta pela Procuradoria-Geral 
da República, que objetivava a interpretação conforme à Constituição dos dispo-
sitivos da LDB e do Acordo Brasil-Santa Sé relativos à matéria, para que o ensino 
religioso nas escolas públicas fosse de natureza não confessional e não ministra-
do por representantes das religiões.

A ação restou julgada improcedente pelo STF pela maioria apertada de seis a 
cinco votos, vencendo a tese divergente aberta pelo Ilmo. Ministro Alexandre de Mo-
raes – pela ausência de violação ao Estado Laico pelo ensino religioso confessional.

Cotejando a realidade brasileira com os posicionamentos dos Ministros e 
dos participantes da ação, especialmente na audiência pública realizada, o pre-
sente trabalho tem como hipótese panorama substancialmente cético para um 
ensino religioso no sistema educacional público compatível com a laicidade do 
Estado, protegendo as liberdades e promovendo a cultura de tolerância à diversi-
dade de pensamento, religião e crença no país. 

5 O Acordo foi promulgado pelo Presidente da República através do Decreto nº 7.107/2010.
6 DINIZ, Débora; LIONÇO, Tatiana; e CARRIÃO, Vanessa. Laicidade e Ensino Religioso no Brasil. Brasília: 

Unesco/Letras Livres/UnB, 2010.
7 No Rio de Janeiro, caso emblemático, concursos públicos dos professores da disciplina são abertos apenas 

para poucas religiões, exigindo-se ainda vínculo com as entidades religiosas. DINIZ, Débora; LIONÇO, 
Tatiana; e CARRIÃO, Vanessa. Op. cit. 
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O posicionamento do STF revela uma conivência com o ensino das reli-
giões dominantes no país e uma excessiva e perigosa confiança quanto à tomada 
de decisões dos sistemas de ensino – especialmente quanto ao respeito à plurali-
dade e diversidade religiosa e efetiva facultatividade do ensino –, ignorando os 
dados quanto à prevalência das religiões majoritárias e ao obscurantismo da defi-
nição do conteúdo programático lecionado – importando, não raro, em estímulo 
ao preconceito e à intolerância.

Palavras-chave: Ensino religioso. Estado Laico. Liberdades constitucionais. 
Supremo Tribunal Federal. 
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Wagner Vinicius de Oliveira1

Muito embora, o caráter secular, em matéria de Direito Público, na expe-
riência brasileira foi inaugurado pelo Decreto n. 119-A, de 18902, as formas de 
relação entre Estado e Igreja não é uma tarefa já feita, ao contrário, é uma tarefa 
a ser desenvolvida.

Com o objetivo de proporcionar uma análise crítica, isto é, colocar em cri-
se, inaugura-se o debate a partir da seguinte situação-problema: o modal deôntico 
proibido é adequado para explicar as relações entre Estado e Igreja? Por outras 
palavras, “[...] se e até que ponto pode-se pensar em aproximações entre Estado e 
Igreja sob o âmbito jurídico” (BARBOZA; MORÊZ, 2015, p. 93).

Laicidade remete a laós (oposição ao eclesiástico), que significa povo, daí a 
origem dos termos laico ou leigo. “Assim sendo, laicidade remonta mais à ideia 
de não-clérigo que de não-religioso.” (PINHO, 2015, p. 03). Logo,

A democracia está caracterizada pela contínua e ininterrupta possibilidade de 
dissensos, pensamentos heterodoxos, discrepantes e da contínua possibilidade de 
coexistência de visões de mundo e valores, sem que jamais qualquer um dos dog-
mas possa alcançar ou ser alçado à condição de verdade do Estado, ou conteúdo 
único do Estado democrático. (ALVES; BORGUES, 2013, p. 239).

Este ensaio parte da conflituosa relação entre as liberdades democráticas de 
participação política na condução dos assuntos públicos (public affairs), por parte 
das instituições religiosas, e a laicidade estatal. Numa perspectiva inclusiva, o objeti-
vo geral é investigar as possibilidades de validade democrática para esta articulação.

Para a realização da pesquisa, apresenta-se como justificativa social, a pos-
sibilidade de controle democrático e inclusão no campo político; do ponto de 
vista acadêmico, revela-se como um esforço introdutório com potencialidades de 
impacto a ser desdobrado em pesquisas futuras.

1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Minas Gerais/Brasil; Bolsista pela 
CAPES; Pesquisador pelo NEFIH do Instituto de Filosofia da UFU; Graduado em Direito pela PUC Minas 
(2016); E-mail: wagner.vinicius@sga.pucminas.br

2 Vigência restabelecida pelo Decreto n. 4.496/2002.
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Valendo-se do método lógico dedutivo aplicado nas fases de levantamento 
bibliográfico, análise e confronto destes com o julgado selecionado3, donde se 
extrai o substrato fático para a pesquisa (voto divergente), também como forma 
de testagem da hipótese. Para tanto, apresenta-se como base a teoria da distinção, 
desenvolvida por Marcel Lefebvre (1991, p. 60), ao estabelecer pontos de conver-
gência ou divergência legítima para incluir a religiosidade na agenda pública. Eis 
a tese defendida:

3 - União entre a Igreja e o Estado: mas diversidade não significa separação! 
Como os dois poderes se ignorariam uma vez que governam os mesmos súditos e 
freqüentemente (sic) legislam sobre a mesma matéria: casamento, família, escola, 
etc.? Seria inconcebível que se opusessem, quando ao contrário a unanimidade de 
ação é requerida para o bem dos homens.

A par disto, os objetivos específicos consistem em (i) analisar a pluralidade 
religiosa na participação política (ii) compreender a laicidade e a exclusão políti-
ca, e por fim, (iii) desenhar uma via intermediária para o dissenso democrático. 
Afora a introdução, considerações finais e bibliografia, o pretenso artigo será 
metodologicamente estruturado em três eixos.

Num primeiro momento (i) versará sobre o conceito de participação po-
lítica no Estado Democrático de Direito. Ato contínuo, (ii) buscará revelar o 
alcance da “[...] colaboração de interesse público” (art. 19, I, CRFB/88). Nesse 
diapasão, detalha-se, no terceiro momento (iii), a necessidade da compreensão 
sobre a laicidade compatível com o paradigma democrático.

Adiantando a resposta (provisória), vale dizer que laicidade não possui como 
sinônimo exclusão do debate político, assim a premissa assentada é que não se 
justifica suprimir a priori a religiosidade do debate público. Pode-se cogitar um 
contraponto, tendo vista que se sustenta a laicidade pela via da participação das 
entidades religiosas; contudo, percebe-se um aparente paradoxo, que não se susten-
ta diante do envio às raízes de seus fundamentos filosóficos, políticos e jurídicos.

Isto, contudo, não retoma o modelo adotado em 1824 ou, ainda, que ar-
gumentos religiosos devam orientar as práticas estatais, mas, pelo exercício da 
liberdade religiosa, individual e coletiva, exercitar a participação na deliberação 
sobre assuntos coletivos. Em tal medida, quer significar que pela participação 
efetiva-se um interesse que transcende a mera defesa de privilégios ou interesses 
morais de certos grupos religiosos.

Além deste resumo, a pesquisa alcançará como resultado a apresentação 
oral no evento integrante do III Congresso Internacional de Direito Constitucio-
nal e Filosofia Política, bem como a publicação de artigo, servindo, ainda, para 
direcionar a dissertação a ser desenvolvida.

3 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Autos do processo: ADI n. 1.0000.07.457387-4/000. Relator: Hercu-
lano Rodrigues. Nova Era, 05 set. 2009.
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À guisa de conclusão, busca-se reunir argumentos que justifiquem a 
participação de sujeitos com interesse moral no debate axioteleológico. Ou-
trossim, compreender em profundidade, os porquês de, validamente, restrin-
gir a participação das entidades religiosas, já que a regra é (ou deveria ser) a 
participação plural.
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Waleska Mendes Cardoso1

O presente estudo busca refletir acerca de um problema prático específico 
decorrente de duas garantias constitucionais asseguradas no Direito brasileiro: a 
prática de sacrifício de animais em cultos religiosos, como manifestação das prá-
ticas religiosas, e as concretas violações aos direitos dos animais de não sofrerem 
com atos humanos cruéis. Para além da problematização a partir da reflexão dos 
interesses e valores envolvidos, o trabalho busca oferecer uma linha de resposta, 
um critério formal que possa balizar estes interesses e valores dilemáticos. Esse 
dilema envolve o conflito de, a princípio, dois dispositivos constitucionais – o 
artigo 5, inciso VI (bem como o artigo 19) e o artigo 225, parágrafo primeiro, 
inciso VII – que garantem, respectivamente, a liberdade do exercício de cultos 
religiosos e a proibição de submeter os animais à crueldade. Para responder ao 
problema “os direitos dos animais limitam a liberdade de culto, no Brasil?”, faz-
-se um estudo interdisciplinar que contempla tanto o campo da Antropologia 
[Jurídica e da Religião], quanto o campo da Filosofia [Moral e Jurídica], a fim 
de caracterizar o dilema e oferecer um bom critério [que seja racional e juridica-
mente adequado]  de resposta. O trabalho, num primeiro momento, oferecerá 
uma descrição dos cultos que utilizam práticas de imolação animal, incluindo 
nesta descrição os aspectos simbólico e de crença envolvidos nas práticas. Em um 
segundo momento, buscar-se-á oferecer um panorama dos direitos dos animais 
e suas as bases moral e científica que reconhecem que os animais são sujeitos de 
interesses, os quais são tutelados pelo Direito brasileiro. Em um terceiro tópico 
do trabalho, colocar-se-á em relevo o conflito entre os interesses e valores envol-
vidos nas práticas – concretas – de cultos religiosos que realizam a imolação de 
animais. Levando-se em consideração a não existência de direitos absolutos e que 
ambos são direitos constitucionalmente previstos, não há uma solução única 
para todos os casos concretos, que seja dada a priori – no sentido de submissão 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Mestra em 
Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, Especialista em Direito Socioambiental pela Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná, Bacharela em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal de Santa 
Maria. Docente do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria. Pesquisadora dos Grupos de 
Pesquisa NUDMARX, GPDA (UFSM) e NEFIL (UFPR). Brasil. E-mail: waleska.cardoso@gmail.com
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hierárquica de um direito pelo outro. No entanto, é necessário um critério de 
resolução do [aparente] dilema que não seja arbitrário. Portanto, o critério não 
deve, de antemão, excluir a apreciação de um dos interesses em jogo, sem que 
se ofereça uma boa razão para esta exclusão. E essa boa razão, entende-se, deve 
ser passível de universalização. Oferece-se, neste trabalho, a utilização do critério 
formal da limitação recíproca das liberdades para resolver o [aparente] dilema 
dos direitos constitucionalmente garantidos, nos casos de imolação de animais 
em rituais religiosos. Neste sentido, o trabalho não pretere, incialmente, nenhum 
dos interesses em jogo, mas verifica a possibilidade de coexistência do maior rol 
das liberdades individuais constitucionalmente garantidas, de modo que só se 
possa considerar a prática de um ato – e de uma escolha – uma liberdade, nos 
casos em que esta prática – ou escolha – não impeça a liberdade de um outro, 
que convive no âmbito de um mesmo Estado [no caso deste trabalho, o Brasil]. 
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Ygor Rafael Leite Pereira1

O objetivo desse artigo é estudar o conceito contemporâneo de democracia 
monitorada. Para Keane (2009), a consolidação de agências governamentais de 
controle e fiscalização representa um novo caminho a ser percorrido pelos go-
vernos democráticos. A principal característica dessa modalidade de democracia 
é a presença de vários mecanismos de monitoramento dentro do aparelho do 
Estado (Ouvidorias, Ministério Público, Tribunais de Contas, Corregedorias), 
na sociedade civil (associações de combate à corrupção) também em contextos 
transnacionais que antes eram dominados por impérios, estados e organizações 
empresariais. Um dos objetivos dos Estados democráticos é consolidar as institui-
ções que garantam transparência das ações públicas, possibilitando à sociedade e 
aos órgãos de investigação policial agirem em defesa dos valores democráticos e 
republicanos. Assim, os cidadãos e os órgãos de fiscalização terão mais informa-
ções sobre os agentes públicos nos momentos das eleições. Dentro da estrutura 
do Estado há dois modelos de controle. O primeiro ocorre dentro da própria 
burocracia, o chamado controle interno. Nesse tipo de ação são revisados os atos 
dos próprios agentes da instituição, com o objetivo de limitar as possibilidades 
de corrupção, e de avaliar a legalidade dos atos, assim como, verificar o cumpri-
mento dos regimentos internos. Como se trata de uma averiguação preventiva, o 
controle interno visa corrigir os atos ilícitos antes de suas execuções.  O controle 
externo é a segunda modalidade de controle no âmbito do Estado. Esse tipo 
de controle faz parte dos princípios republicanos, a existência de instituições 
externas aos poderes com a função de vigilância, orientação e correção dos atos. 
Essas instituições são, geralmente, auxiliares à algum dos Poderes que compõem 
o Estado. Apresentamos a relação entre democracia e representação com o con-
ceito de accountability. Primeiramente, destacamos o conceito de representação 
dado por Pitkin (1967 e 2006). A autora destaca que na representação as ações 
do governo são delegas pelos súditos. Contudo, essa delegação não significa que 
os cidadãos abririam mão da participação política. O governo deve ser vigiado 

1 Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, Professor Ensino Básico Técnico e Tecno-
lógico do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Brasil, ygor.pereira@ifto.edu.br.
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pela sociedade com a finalidade de garantir políticas que beneficiem o todo. 
Destacamos a obra de Manin (1995), que segue a linha de pensamento de Pitkin 
(1967 e 2006), mas destaca a não obrigatoriedade dos governos eleitos realizarem 
as promessas prometidas aos eleitores, pois com a eleição os eleitores delegam 
poderes de ação aos representantes. As democracias representativas possuíam ca-
racterísticas elitistas, a participação popular não se dava de forma direta. Aos 
cidadãos caberia se utilizar da opinião pública para avaliar se o governo merecia 
ser reeleito. Urbinatia (2006) segue o pensamento de Manin (1995) ao afirmar 
que democracia representativa cumpre o papel na garantia da participação dos 
cidadãos na política, porque nela ocorre o debate. Essa característica contribui 
para a qualidade da convivência em sociedade e fortalece os laços republicanos, 
pois, educa cidadãos que começam a enxergar além da individualidade e dos 
gostos pessoais, começam a pensar se fazendo parte de uma comunidade maior. 
Abordamos a ligação existente entre a teoria clássica política da separação de 
poderes em que um deles fiscaliza os outros e o conceito de accountability. Esse 
conceito foi utilizado primeiramente na economia, nas auditorias financeiras 
de empresas. Durante a década de 1980, importaram esse termo para política, 
mas precisamente no momento da “New Public Management”. A conotação de 
accountability vinculada somente à prestação de contas (no sentido contábil 
financeiro) fez o conceito perder sua real função política, a limitação do poder 
dos governantes. Por isso, em nosso trabalho buscamos referências que dessem 
significado político ao conceito de accountability. Nesse campo, as relações de 
supervisão e/ou sanções que instituições públicas são fiscalizadas por outros ato-
res públicos representantes do conceito de accountability. Mesmo podendo sim-
plificar essa relação a uma prestação de contas, devemos levar em consideração 
que ela se faz completa quando um ator legalmente instituído cobra informações 
e obtém respostas dos atores investigados, podem aplicar ou gerar possibilidades 
de punições, caso seja encontrada alguma irregularidade.  
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reFleXÕes sobre o 
ConstituCionalisMo global  

eM uMa globalização neoliberal

Alessandra Brustolin1

Catia Rejane Mainardi Liczbinski2

O processo de globalização trouxe sérias implicações na vida do ser humano e 
gerou uma aceleração muito grande das mudanças sociais. Esse fenômeno, analisado 
sob a ótica da volatilidade e temporalidade, incide diretamente no processo cultural 
de cada povo e de cada região, pois rompe as fronteiras nacionais. As grandes potên-
cias e empresas multinacionais cada dia ganham mais força e domínio sobre os países 
em desenvolvimento, o que contribui para o agravamento das desigualdades sociais. 

Embora o globo não seja mais “[...] exclusivamente um conglomerado de 
nações, sociedades nacionais, Estados-nações, em suas relações de interdependên-
cia, dependência, colonialismo, imperialismo, bilateralismo, multilateralismo” 
(IANNI, 1999, p. 13), em virtude da quebra de barreiras nacionais (que é o cerne 
dos efeitos da globalização), não se pode deixar de considerar que um mundo 
globalizado denota a ideia de dominação do mercado, onde o lucro ocupa o 
principal espaço na economia e se sobrepõe frente a dignidade humana, o que 
enfraquece a concepção de Estado-nação. 

A globalização tem duas consequências importantes [...] em primeiro lugar, ela 
estende o modelo do Terceiro Mundo a países industrializados. No Terceiro 
Mundo, a sociedade divide-se em dois segmentos – um de extrema riqueza e 
privilégio, e outro de imensa miséria e desespero, formado por pessoas inúteis, 
dispensáveis (CHOMSKY, 1997, p. 13). 

Em relação a esse processo de globalização neoliberal, seria possível falar 
em constitucionalismo global? Tais expressões demonstram-se, no mínimo, con-
traditórias. Diante disso, o presente ensaio busca trazer um olhar crítico sobre 
a ideia de instalação de um constitucionalismo global e de uma comunidade de 
princípios internacionais. 

1 Pós-graduanda em Advocacia Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC 
Minas. País: Brasil. alessandra@bedadvogados.com.br. 

2 Doutora em Ciências Sociais pela UNISINOS. Graduação em Direito UNIJUI - RS, especialização em Di-
reito Privado, mestrado em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania. Professora da FURB – Universidade de 
Blumenau, Direito. Coordenadora de Grupos de Pesquisa. País: Brasil. E-mail: catia_sarreta@hotmail.com.
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Os que defendem o constitucionalismo global sustentam basicamente a 
modificação do conceito de soberania, destacando a necessidade de uma regula-
mentação capaz de abranger todo o globo, ante o agravamento dos problemas 
sociais, que estão sendo elevados a um status internacional. 

Porém, busca-se demonstrar, que as desigualdades e a exclusão social provo-
cadas pela globalização (da forma como vem ocorrendo) obstam os passos que 
marcham para uma regulamentação global, haja vista que sequer há o enfrenta-
mento e a efetividade em se resolver os problemas locais. 

Tentemos aceitar as sugestões do chamado constitucionalismo global. O que é 
que ele nos propõe? Quais são os seus princípios e as suas regras? De forma sinté-
tica, os traços caracterizadores desse novo paradigma emergente são os seguintes: 
(1) alicerçamento do sistema jurídico-político internacional não apenas no clássi-
co paradigma das relações horizontais entre estados (paradigma hobbesiano/west-
faliano, na tradição ocidental), mas no novo paradigma centralizado nas relações 
entre Estado/povo (as populações dos próprios estados); (2) emergência de um 
jus cogens internacional materialmente informado por valores, princípios e regras 
universais progressivamente plasmados em declarações e documentos internacio-
nais ; (3) tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável 
de todos os constitucionalismos. Esse patadigma emergente, que alguns preten-
dem designar como constitucionalismo global, não está ainda em condições de 
neutralizar o constitucionalismo nacional (CANOTILHO, 1998, p. 1217-1218). 

Ademais, verifica-se, pelos princípios tratados no artigo 4º da Constituição 
Federal (BRASIL, 2013) que a República Federativa do Brasil, como diz o pró-
prio texto, está voltada para as relações internacionais. Porém, o inciso I deixa 
bem claro que isso ocorrerá nas bases de sua independência nacional. 

Não há, igualmente, justificação para o constitucionalismo global pelo viés 
de fortalecimento dos direitos humanos, eis que a globalização apresenta-se como 
“um conjunto de relações sociais que traduzem na intensificação das interações 
transnacionais, sejam elas práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou 
práticas sociais e culturais transnacionais” (SANTOS, 2002, p. 85). 

Diante disso, antes de se falar em “constitucionalismo global” objetiva-se 
que os olhares sejam voltados ao constitucionalismo local, já que seria paradoxal 
falar em comunidade global frente a um processo de globalização neoliberal 
enraizado em uma sociedade de “turistas e vagabundos”3.
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Camila Moreno Giarola1

Conforme a definição do filósofo Ferdinand Lassale (concepção socioló-
gica), a Constituição é conhecida como fato social, e não propriamente como 
norma. O texto positivo da Constituição seria o resultado da realidade social 
do país, das forças sociais que imperam na sociedade, em determinada conjun-
tura histórica2. 

Acerca de um entendimento hermenêutico da Constituição Nacional, a 
qual está limitada ao convívio e organização de um determinado Estado, é de 
suma importância que haja o entendimento e reconhecimento de um Consti-
tucionalismo Globalizado, que os direitos que dele decorram sejam universais, 
sobretudo, acerca do reconhecimento subjetivo internacional do individuo, par-
tindo da premissa da dignidade humana como fundamento jurídico para que, 
assim, haja o reconhecimento amplo dos Direitos Humanos, e consequente des-
truição de barreiras psicossociais dos nacionalismos extremos e a aplicação de um 
Direito Ius gentium ou jus gentium (“direito das gentes” ou “direito dos povos”). 
Evidente que na busca do Constitucionalismo Global, os direitos fundamentais 
serão incluídos: direitos pessoais; os direitos referentes à pessoa humana em suas 
relações sociais; direitos referentes às liberdades civis e aos direitos políticos; os 
direitos econômicos, sociais e culturais; direito à uma comunidade internacional.

Sem dúvida, o mérito da análise humanitária do Direito Internacional sur-
ge principalmente através da consolidação dos Direitos Humanos, por meio 
da Declaração Universal Dos Direitos Humanos adotada pela Organização das 
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que teve seu processo de reconhe-
cimento em esfera internacional como resposta às atrocidades cometidas no pe-
ríodo pós-guerra do século XX, especificamente após a Segunda Guerra Mundial, 
diante de inúmeras atrocidades cometidas durante a guerra, influenciadas pelo 
nazismo. Neste sentido, a jurista Flávia Piovesan destaca que “Nesse contexto, 
desenha-se o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e 
referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea, se a Segunda 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR, Umuarama-Paraná, Brasil. Email: cami-
la_moreno_giarola@hotmail.com;

2 SILVA, R. B. D. Manual de Direito Constitucional. Editora Manole LTDA 2007. P.19;
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Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria sig-
nificar sua reconstrução”3. 

Neste toar, com o advento da Conferência Mundial de Direitos Humanos, 
(Conferência de Viena em 1993) restou pacificado que a comunidade internacio-
nal deve tratar os direitos humanos de forma global, e diante desta perspectiva, 
o Direito internacional Público tem o compromisso de regular as relações inter-
nacionais e reconhecer o Ius gentium a fim de fazer valer o Constitucionalismo 
Global, estabelecer o reconhecimento internacional do Indivíduo e a prática dos 
Direitos Humanos.

O rol dos Direitos Humanos encontrado na Constituição Federal não exau-
re, mas alimenta a construção de novos instrumentos normativos e é evidente 
que, à luz de suas próprias particularidades, cada Estado possui suas próprias 
características sociais, econômicas e culturais, usos e costumes, sendo, portanto, 
necessário adequar o conceito humanitário do Constitucionalismo Global às 
devidas singularidades vivenciadas dentro da conjuntura Estatal. 

Uma das maneiras de estreitar as diferenças impostas diante ao choque 
de entendimentos é por meio de acordos bilaterais ou multilaterais, que pre-
zem pelo respeito aos Direitos Humanos, resultando na adequação das vontades 
estatais, no Direito Internacional estes referidos acordos são os Tratados. Foi 
em 1962, através da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, após a 
Segunda Guerra, que houve a regulamentação das regras a respeito dos trata-
dos. Nesse entendimento Celso D. De Albuquerque Mello: “Atualmente, os 
tratados são considerados a fonte mais importante do Direito Internacional, 
não apenas por força da sua multiplicidade, mas também porque, em regra, os 
assuntos mais importantes da ordem jurídica internacional são por eles regula-
dos. Ademais, diz-se que o tratado é a mais democrática das fontes do Direito 
Internacional, uma vez que os Estados participam diretamente da sua elabo-
ração4.” Imprescindível, portanto, é o papel dos Tratados, pois é o mecanismo 
usado para que os Estados firmem acordos entre si, para que regras imperativas 
firmadas sejam aceitas diante à comunidade.

O presente trabalho pretende elucidar que Constitucionalismo Global só 
será factual por meio do sistema de Acordos Internacionais sob a égide dos Di-
reitos Humanos. Afinal, em face do extenso rol de direitos que assegura o Direito 
Internacional Dos Direitos Humanos, vem a estabelecer o processo de cidadania 
em um conceito ampliado, na medida em que passa a reconhecer internacional-
mente o individuo e incluir direitos que antes eram apenas previstos na Cons-
tituição Nacional e que agora estão incluídas garantias de ordem internacional, 
enunciados mediante uma Constituição Global.

3 PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva 2006. p. 109;
4 MELLO, C. A. Curso de Direito Internacional Público. Editora Rio de Janeiro: Renovar 2004. P. 212. Volume I;
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Cristiano Dionísio1

O Constitucionalismo e as suas instituições enfrentam um contínuo processo 
de erosão de sua legitimidade. Este fenômeno poder ser identificado pelo esvazia-
mento de processos políticos e eleitorais. Não raro, mesmo em países de tradição 
democrática, percebe-se a crise de representatividade da classe política dirigente 
para com seus representados. Reconhecendo que este fenômeno não se manifesta 
de forma singular e isolada em um Estado, mas sim de forma plural e em diversos 
países, é preciso procurar compreendê-lo de uma perspectiva sistêmica.

Em face do cenário acima indicado é possível reconhecer que o sistema in-
ternacional, do qual os Estados são sujeitos e construtos, foi objeto de significa-
tiva modificação ao longo do século XX. As revoluções tecnológicas, em espacial 
as vinculadas às telecomunicações, alavancaram novos processos econômicos e 
produtivos; os quais contribuíram para a transnacionalização de seus mecanis-
mos e uma efetiva percepção das redes relacionais como um novo paradigma 
econômico e político.

Tais redes formam, indo além, um sistema que em função de sua comple-
xidade mostra-se maior que a simples soma das suas partes. Pode-se buscar a 
compreensão deste fenômeno por meio da Teoria dos Sistemas Complexos, a 
qual se dedica ao estudo da relação entre um ou mais elementos constitutivos 
de um sistema, e de como tais elementos e seus padrões de interação induzem 
modificações que projetam consequências não somente no próprio sistema, mas 
também no ambiente (contexto) em que ele se manifesta.  

A definição de sistema, porém, demanda a identificação de um princípio 
unificador que se manifeste como capaz de organizá-lo em sua operacionalidade. 
Verifica-se, entretanto, que mesmo diante de um entrelaçamento transnacion-
lizado de processos políticos e econômicos, alavancados pelas tecnologias da 
informação e da comunicação, os Estados estão limitados em suas possibilidades 
de ação, diante das suas demandas, ainda que nacionais. Daí a percepção da 

1 Advogado. Professor Universitário. Mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – PUCPR. Doutorando junto ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 
Universidade Federal do Paraná - UFPR, vinculado à linha de pesquisa de Tecnologia, Regulação e Socie-
dade. Brasil. cristiano@macedoedionisio.com.br 
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erosão da legitimidade do Constitucionalismo e suas instituições. A soberania e 
a jurisdição do Estado tendem a ser cada vez mais elementos de natureza parcial 
e, portanto, limitada em função do sistema complexo em que se constituiu a 
ordem internacional.

É possível considerar que a articulação de um constitucionalismo global, cele-
brado em instâncias transnacionais, inserido neste contexto de complexidade sistê-
mica, pode resgatar a efetividade de políticas públicas socialmente demandadas em 
cada Estado, resgatando, por fim, a legitimidade do próprio Constitucionalismo. 

Observa-se, ainda, que assim como em sua manifestação em nível nacional; 
um constitucionalismo global deverá encerrar valores e posicionamentos que 
possam ser pactuados não somente como critério jurídico mas, sobretudo, como 
amálgama de  uma construção política entre povos historicamente determina-
dos, com todas as dificuldades inerentes a tanto.

É neste horizonte que o resgate do Bem Comum como conceito político e 
filosófico pode ser lastro de um novo movimento constitucional: o transconsti-
tucionalismo. Isso porque o Bem Comum apresenta-se como chave teórica capaz 
de reconhecer a existência de fatores sociais e institucionais que, se realizados, 
outorgam as condições mínimas necessárias para que todos, e cada um, para 
além de nacionalidades e condições pessoais, possam desenvolver em plenitude 
as potencialidades de sua personalidade e a plena realização de suas existências. 

Palavras-chave: bem comum, internacional, constitucionalismo, sistema 
complexos. 
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Jaqueline Aparecida Fernandes Sousa1

Thatiane Nara de Oliveira2

Nos idos do ano 1999, José Eduardo Faria (p. 1) já alertava acerca da crise 
pela qual atravessa(va) o pensamento jurídico, similar àquela com que se deparou 
o pensamento econômico na década de 20; ou seja, está em cheque a “exaustão 
paradigmática” de seus modelos teóricos, tamanho o abalo advindo das novas 
transformações, sobretudo, a globalização.

O objetivo do presente ensaio é refletir acerca desse abalo nas estruturas 
jurídicas, até então usuais, que tocou intimamente seus pressupostos epistemoló-
gicos, métodos e procedimentos (FARIA, 2000, p. 2), e a consequente necessidade 
de superação da crise dogmática jurídica, o que requer sejam revisitados concei-
tos e modelos até então considerados superados.

Este ensaio justifica-se por duas razões. Primeiro, porque o tema é dotado 
de impacto social, uma vez que, como afirma Faria (1999, p. 15):

Nessa ordem sócio-econômica, de natureza cada vez mais multifacetada e poli-
cêntrica, o direito positivo enfrenta dificuldades crescentes na edição de normas 
vinculantes para os distintos campos da vida sócio-econômica; suas “regras de 
mudança”, suas “regras de reconhecimento” e suas “regras de adjudicação”, que 
até então asseguravam a operacionalidade a funcionalidade do sistema jurídico, 
revelam-se agora ineficazes; direitos individuais, direitos políticos e direitos so-
ciais há tempos institucionalizados são crescentemente “flexibilizados” ou “des-
constitucionalizados.”

Em segundo, justifica-se pela contribuição acadêmica já que esta implica 
suplantar modelos já considerados sedimentados, confluindo numa necessidade 
de superação da crise da dogmática jurídica.

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Minas Gerais/Brasil, bolsista pela 
CAPES. Graduada em Direito pela UFU (2015). E-mail: jaquelinesousadir@hotmail.com

2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Minas Gerais/Brasil, bolsista pela 
FAPEMIG, Pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá, graduada 
em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM (2013). 
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Neste contexto, utiliza-se a hipótese de que o transconstitucionalismo ofere-
ce, provisoriamente, algumas respostas pelas quais o Direito busca, mormente o 
fortalecimento do diálogo a nível transnacional e possibilidade de trocas, sobre-
tudo, naqueles casos de graves violações de direitos fundamentais que não podem 
ser resolvidos apenas no nível estatal.

Bauman (1999, p.65), afirma que o significado mais intenso que decorre da 
ideia da globalização é o de “caráter indeterminado, indisciplinado e de autopro-
pulsão dos assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de contro-
le, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo. A globalização é a 
‘nova desordem mundial’ de Jowitt com um outro nome.”

É nesse contexto em que se insere a crise paradigmática pela qual atravessa 
o Direito. Decorrida a referida fase de transnacionalização dos mercados, vive-se, 
conforme Faria (1999, p. 14) a fase relativa às mudanças jurídicas e institucionais, 
vital para assegurar o funcionamento efetivo na economia globalizada.

Tal debate, inevitavelmente, esbarra na discussão acerca da soberania. Dian-
te da globalização, as estruturas institucionais, políticas, jurídicas acabam por 
perder sua centralidade e exclusividade. As relações entre problemas nacionais e 
problemas internacionais vão sendo gradualmente invertidas: “[...] os problemas 
internacionais não só passam a estar acima dos problemas nacionais, como tam-
bém a condicioná-los.” (FARIA, 1999, p. 32).

Nesta fase é que o transconstitucionalismo ganha relevo. Diga-se, todavia, 
que o método de pesquisa escolhido para a investigação é o bibliográfico e do-
cumental. Bibliográfico porque se utiliza de elementos contidos basicamente em 
livros e artigos científicos. É também documental, pois utiliza-se da análise de 
legislações e julgados envolvendo atores internacionais.

Marcelo Neves (2009, p. 26) esclarece que a sociedade moderna nasce como 
sociedade mundial e se apresenta como uma formação social desvinculada das 
estruturas políticas territoriais. Ela implica, a priori, que “o horizonte das comu-
nicações ultrapassa as fronteiras territoriais do Estado. ” 

Neves, apoiado no conceito de Welsch, utiliza o termo “racionalidade transver-
sal”, que importa um plus em relação ao conceito de “acoplamento estrutural”, na me-
dida em que atua como pontes de diálogo entre os atores envolvidos. Nesse sentido, 

[...] o que caracteriza o transconstitucionalismo entre ordens jurídicas é, portanto, 
ser um constitucionalismo relativo a (soluções de) problemas jurídico-constitu-
cionais que se apresentam simultaneamente a diversas ordens. Quando questões 
de direitos fundamentais ou de direitos humanos submetem-se ao tratamento 
jurídico concreto, perpassando ordens jurídicas diversas, a “conversação” consti-
tucional é indispensável. (NEVES, 2009, p. 129).

Assim, para que o transconstitucionalismo se desenvolva integralmente é im-
prescindível que, nas respectivas ordens incluídas, façam presentes princípios e regras 
de organização que “levem a sério” os problemas básicos do constitucionalismo.
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Finalmente, Marcelo Neves (2009, p. 130) esclarece que, embora existam 
normas jurídicas alheias ao transconstitucionalismo, este não pode excluir o 
desenvolvimento de institutos capazes de levar a uma troca de aprendizado e 
intercâmbio entre ordens. Obviamente, tal situação implica limites ao transcons-
titucionalismo, mas não elimina o seu significado para o desenvolvimento da 
dimensão normativa dessa sociedade. 
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João Andrade Neto1

Há algum elemento realmente universal no Direito? Essa questão tem desa-
fiado teóricos e comparatistas e os dividido entre universalistas e particularistas, 
conforme defendam ou neguem que direitos fundamentais como a liberdade de 
crença religiosa ou igualdade de gênero são elementos necessários de todo siste-
ma jurídico. A controvérsia girou, por décadas, em torno do conteúdo de direi-
tos como liberdade e igualdade, e, só recentemente, autores começaram a indagar 
se a pergunta “o que alguém tem em virtude de ter um direito?” (SCHAUER, 
1992, p. 425) pode ser respondida da mesma forma, universalmente.

Hoje predomina no Direito Constitucional Comparado a ideia de que o 
modo como se concebe a estrutura de um direito é algo contingente e peculiar a 
cada comunidade jurídica, de maneira que ter um direito significa algo diferente 
em diferentes sistemas jurídicos. Comparatistas identificam a prevalência de ao 
menos duas concepções conflitantes acerca da estrutura dos direitos fundamen-
tais. A concepção dos direitos fundamentais com escopo restrito é típica dos 
EUA, onde direitos são vistos como “trunfos” (DWORKIN, 1978, p. xi). Já a 
concepção de direitos fundamentais com escopo amplo prevalece no continente 
europeu, na América Latina, e em países como Canadá e África do Sul, e é, por 
isso, associada ao que Sweet e Mathews (2008, p. 74) denominam “constituciona-
lismo global.” O excepcionalismo americano seria, portanto, a prova de que não 
existe uma estrutura universal dos direitos fundamentais.

Todavia, a questão está longe de estar pacificada, pois há quem defenda o 
oposto. Ao afirmar que a proporcionalidade é conceitualmente necessária em 
todo sistema jurídico que seja minimamente desenvolvido porque decorre da 
própria estrutura dos direitos fundamentais, Alexy (2010, p. 66) implicitamente 
reclama a universalidade da concepção de direitos fundamentais com escopo 

1 Doutor em Direito pela Universität Hamburg (UHH) / Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of 
Law (AMBSL). Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Analista judiciário 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Professor da Faculdade de Direito Padre Ar-
naldo Janssen e da especialização em Direito Eleitoral da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas). Contato: andradeneto.joao@gmail.com. Currículo: http://lattes.cnpq.br/8112619742629433.
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amplo. Este artigo pretende abordar essa controvérsia, relacionando o problema 
da universalidade da estrutura dos direitos fundamentais ao debate acerca da 
ubiquidade da regra de proporcionalidade. O objetivo é demonstrar que o pen-
samento de Frederick Schauer contribui para responder a questão que abre este 
resumo. 

Em “A Comment on the Structure of Rights”, Schauer (1992) defende que, 
diferentemente da imagem comumente difundida, no sistema jurídico estadu-
nidense, os direitos fundamentais também têm escopo amplo. Ao fazê-lo, ele 
implicitamente formula um forte argumento a favor da tese de Alexy. Se Schauer 
estiver correto, não haveria duas concepções realizáveis acerca da estrutura dos 
direitos fundamentais. A concepção de direitos com escopo restrito seria, na ver-
dade, uma abstração teórica, e a única concepção realizada historicamente seria 
a de direitos fundamentais com escopo amplo. Estaríamos, então, diante de um 
elemento jurídico realmente universal.
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João Pedro Ruppert Krubniki1

Atualmente se discute o fato de que o Estado está em crise. Desde o momen-
to em que a atuação estatal passa a ser vista como um obstáculo ao crescimento 
econômico, o Estado progressivamente tem reduzido o espectro de promessas 
que é capaz de cumprir. A diminuição do papel do Estado é acompanhada da as-
censão da iniciativa privada e, com isso, perde-se o tradicional locus de conquista 
de direitos: o âmbito público, estatal.

Frente a essa constatação, e de modo não exaustivo, o presente estudo in-
vestiga a formação de dois novos locus de conquista de direitos, ambos situados 
externamente às fronteiras estatais: o Direito Administrativo Global e o Consti-
tucionalismo Global. 

Em uma realidade na qual se observa o deslocamento de poder do Estado 
para a sociedade internacional, para o “espaço de fluxos” (na expressão de Bau-
man) ou, até mesmo, simplesmente para o mercado, as esperanças depositadas 
no Estado para a conquista e concretização de direitos se veem confrontadas com 
grandes desafios. Mas esse deslocamento de poder não implica no fim dos direi-
tos, mormente os fundamentais. É possível visualizar novos locus de conquista e 
concretização de direitos.

A formulação de um Direito Administrativo Global é uma evidência empí-
rica do deslocamento do poder do Estado westfaliano à sociedade internacional. 
Esse novo campo representa, para o Direito, uma retomada de um espaço de po-
der que antes se encontrava submetido apenas às leis da política e da economia. 
Se hoje se discute a incapacidade dos Estados de resolverem problemas globais, 
um Direito que se instaure na própria sociedade internacional e consiga conciliar 
interesses públicos e privados poderia mitigar tais questões.

O Direito Administrativo Global se constrói a partir da observação que 
grande parte da nova governança global pode ser entendida em termos de ad-
ministração e regulação. A emergência desse campo acompanha uma mitigação 
da dicotomia entre o espaço interno e internacional, o exercício de funções 

1 Mestrando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. 
 E-mail: jprkrubniki@gmail.com.
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administrativas em diferentes níveis e a alta efetividade da regulação, mesmo 
que não vinculante, ensejando novos debates sobre as possibilidades e limites 
da legitimidade e da accountability na ordem internacional.

Não se trata de uma panaceia, especialmente ao se considerar os desafios 
de integração de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento no processo de 
elaboração dessas novas formas jurídicas, mas a regulamentação jurídica que 
concilie interesses públicos e privados pode ser a indicação de um caminho que 
construa a – ainda oculta – “terceira via” entre o Estado e o mercado.

Ademais, o surgimento de uma governança global e, mais especificamente, 
de uma Administração Global, gera questionamentos sobre a necessidade de uma 
Constituição Global para fornecer uma principiologia a essa Administração. 

Esses questionamentos, junto a indagações oriundas de outras áreas, condu-
zem os pesquisadores a indagar acerca da existência de uma Constituição Global. 
Nesse contexto, o “Constitucionalismo Global” se mostra como uma agenda 
política e acadêmica que identifica e advoga a aplicação de princípios constitu-
cionais à ordem legal internacional, com o objetivo de aperfeiçoar a efetividade 
e a justeza dessa ordem. Portanto, a expressão se refere ao processo contínuo e 
não-linear de elementos constitucionais à ordem legal internacional.

Propostas de um governo global convivem com o risco de formar um go-
verno tirano global. Desse modo, a ideia de um constitucionalismo global ma-
joritariamente se inspira na busca de mecanismos que possam ser usados para 
aperfeiçoar a legitimidade da ordem legal internacional e das instituições inter-
nacionais, sem que seja necessário criar um “Estado Global”. O grande desafio 
que permeia o constitucionalismo global é conseguir agir eficazmente na esfera 
transnacional pública e privada, por exemplo obrigando empresas transnacionais 
a respeitar os direitos humanos. 

Portanto, é possível se cogitar acerca da formação de novos locus de con-
quista de direitos, ambos situados na sociedade internacional, os quais se mos-
tram como alternativas ao desmantelamento do Estado Social intensificado com 
o processo de globalização. Ainda incipientes, esses novos campos requerem a 
atenção do jurista contemporâneo para que se possibilite o seu desenvolvimento 
e para que este seja adequado à realidade da nova ordem global.
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Luis Gustavo Cardoso1

This presentation aims to open a demonstration of how the treaty and re-
solution bodies forged by the States at the United Nations turn into positivated 
norms the principles accepted by the international society. The research begins 
at the Security Council, where the decision power is a hard one, where the legal 
articles of the San Francisco Chart leave more space for political action, such as 
those enlisted in the articles 41 and 42. Then, it considers the last resolutions on 
the Syria case, and the back and forth dynamics of the Council. Looking forward 
to understand the making of those political actions and the juridical concepts 
related to them, one has to take a look at the Human Rights Council in Geneva, 
where principles inherent to human rights debate are forged. There we may find 
these concepts – such as accountability – in their fresh nature. 

This research adopts analytical tools from Jurisprudence, such as Hans 
Kelsen’s work on international law, and Theory of Literature, such as Edward 
Said’s work on Orientalism. In their book about the new global order, Empire, 
Antonio Negri and Michael Hardt have taken a new path: they show how the 
post Pure Theory of Law writings of Kelsen did create a theory of normative 
support to the United Nations. The Folke Bernadotte case at the International 
Court of Justice in 1948/49 would amplify the juridical effects of the UN and 
other international organizations because now they would have international le-
gal personality. It established the basis or platform necessary so the international 
society could adroitly write its narratives. Those narratives would more than ever 
include new principles, often related to up to date human rights agenda. Their 
affirmation along the following years would also create new ways to justify the 
maintenance of this new order.

In the other hand, such a profiglacy in the production of resolutions and 
treaties at the international stanza could indicate a social consensus on the idea 
of global order. Should we go down this path of thinking, the logical consequen-
ce would also pledge for a stable arising of the international law upon those 

1 Pursuing the doctorade degree in Law at the Federal University of Paraná (UFPR), in Brazil. Master in So-
cial and Legal Studies at the Fluminense Federal University (UFF). Bachelor in Law at the University of the 
State of São Paulo (UNESP).
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international ones. Bound to that phenomena, the principles of human rights 
might be thought of as legitimated – in a Max Weber’s sense – ones. A perspective 
like that attracts the debate to the post-modernism theories, as long as sovereig-
nity and modern reason do not take central place in the making of international 
law and principles as before.

However, practical cases such as Libya and Syria have proven the contrary: 
the international narratives we have to cope with are made by member States hands 
and not any one else. Specific sintaxis and vocabulary in texts betray the appearan-
ces of a global order and the sacred positivation of universal principles. Moreover, 
those principles are often reflected by the mirrors of the Security Council and the 
Human Right Council sessions. From New York to Geneva and back again.
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Magna Joelma Vaccarelli Knopik1

Acredita-se que é possível estabelecer um vínculo entre as decisões recentes 
proferidas pela OCM (Organização Mundial do Comércio) e algumas teorias do 
constitucionalismo global.

Esse é um campo recente de estudos que tem evoluído desde o constitu-
cionalismo, o internacionalismo, o universalismo, direito supraconstitucional, 
passando pelo constitucionalismo global, e chegando a uma análise constitu-
cionalista, sobre a lei das organizações internacionais. Nesse sentido algumas 
correntes têm identificado os tratados originais das organizações internacionais 
como a constituição da respectiva organização.

Esta vertente reflete uma analise microconstitucional, que será o ponto ini-
cial para a análise macroconstitucional, de validação (ou não) das decisões dessas 
organizações internacionais em âmbito internacional sob o prisma constitucional.

O objetivo especifico desse ensaio é analisar em que medida e extensão as 
decisões recentes da OMC, proferidas nos painéis DS 472 e DS 497, nos quais o 
Brasil é parte denunciada, podem servir como evidencia da teoria do macrocons-
titucionalismo –microconstitucionalismo.

A OMC é uma Instituição internacional constituída através de acordo entre 
vários países, com o objetivo de supervisionar e liberalizar o comércio interna-
cional. A criação da OMC foi objeto de longas negociações, desde o início da 
Rodada Uruguai em 1986, até a final assinatura do acordo de Marraqueche em 
1994, momento em que foi estabelecido um fórum internacional de solução de 
controvérsias com árbitros e órgão de apelação.

É importante também considerar que a OMC incorporou as obrigações do 
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) que traz as os princípios tradi-
cionais do direito comercial da nação mais favorecida e do tratamento nacional.

O Brasil é um pais membro da OMC da mesma forma que era membro 
desde a época da criação dos acordos GATT.

Alguns pesquisadores entendem que a legalização do mecanismo de solução 
de controvérsias, os princípios elaborados pelos juízes e as técnicas constitucionais 

1 Mestranda em Políticas públicas na UFPR – Brasil – Graduada em Direito– magnaknopik@gmail.com 
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aplicadas pelos painéis e pelo Órgão de Apelação podem estar inseridos no debate 
do macroconstitucionalismo.

Ainda sobre a OMC, será analisado que seu Órgão de Apelação, com as 
suas decisões finais, poderia estar legislando, pois, tem-se o estabelecimento de 
jurisprudências que deveria ser seguida pelos países membros.

Nesse ensaio será considerado os aspectos legais e políticos, visto que a 
discussão envolve matéria constitucional, pois, as normas objeto de questiona-
mento dos referidos painéis tratam de políticas públicas de desenvolvimento, 
principalmente na área de Tecnologia da Informação, ou seja, área de direito 
constitucional interno.

A metodologia utilizada é de revisão da literatura existente sobre o marco 
teórico do constitucionalismo global, do macroconstitucionalismo e microcons-
titucionalismo. De forma semelhante pretende-se também proceder a um levan-
tamento detalhado de toda a trajetória das normas envolvidas na discussão dos 
referidos painéis, com o recorte de analise constitucional, de direitos e garantias.

Com suporte desses dados será possível uma verificação dos pontos de con-
vergência (ou não) existentes na decisão dos dois painéis e na teoria do constitucio-
nalismo global, ou ainda teoria macroconstitcionalista  ou microconstitucionalista.

Compartilha-se ainda a ideia de Anne Peters2 de que o direito e a política 
são mutuamente constitutivos, e este dado irá permear toda a análise do tema, 
posto que a análise envolve direito e desenvolvimento, que necessariamente tem 
relação com as políticas públicas individuais de cada Pais.

As conclusões iniciais parecem evidenciar que os painéis abertos e as decisões 
condenatórias interferem diretamente em matéria tratada pela Constituição Fede-
ral de 1988, artigos 218 e 219 (emenda Constitucional nº 85, de 2015). As decisões 
do órgão de solução de controvérsias da OMC, que foram publicadas em 30 de 
agosto de 2017 atingem diretamente a soberania do Brasil em determinar suas po-
líticas internas de desenvolvimento, que podem ter reflexos em garantias e direitos.

Palavras-chave: macroconstitucionalismo; microconstitucionalismo, OMC; 
politicas públicas; constitucionalismo global; desenvolvimento

2 Peters, Anne (2009) “The Merits of Global Constitutionalism,” Indiana Journal of Global Legal Studies: 
Vol. 16: Iss. 2, Article 2. Available at: http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol16/iss2/2
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Marina Bonatto

A Constituição de 1988, comumente denominada “Constituição Cidadã”, 
representa um grande marco para a democracia brasileira, simbolizando a ruptu-
ra com um passado antidemocrático e autoritário, e apresentando os caminhos a 
serem trilhados rumo ao processo de redemocratização brasileiro. Não obstante, 
há quem afirme que esta esteja muito à frente de seu tempo, tendo em vista o 
descompasso entre a amplitude do rol de direitos presentes no texto constitucio-
nal e sua concretização.

A democracia pretendida na Constituição de 1988 não se pauta somente na 
vontade da maioria, mas compromete-se com os direitos das minorias, impedin-
do desta forma que as decisões se limitem à vontade de maiorias políticas even-
tuais e grupos minoritários sejam silenciados no debate público democrático. 
Em decorrência disso, verifica-se nos últimos anos um processo de Judicializa-
ção da Política, causando uma reestruturação do quadro institucional brasileiro, 
marcado agora pela proeminência do Judiciário. 

Tal situação levanta diversos questionamentos sobre os limites da atuação 
do Poder Judiciário, principalmente no que diz respeito a formulação e controle 
de políticas públicas. Em razão disso, considera-se que os diálogos institucionais 
seriam uma boa resposta às objeções de ordem democrática e institucional feitas 
aos mecanismos jurídicos que revelam uma atuação mais incisiva dos juízes e 
Cortes. A ideia do diálogo constitucional não corresponde à harmonia decisio-
nal, isto porque a contradição e a complexidade são características próprias da 
pluralidade democrática, que justificam a impossibilidade de encerramento da 
interpretação constitucional com o término do processo judicial e a necessidade 
de uma sinergia entre os órgãos de diferentes poderes. Sem que, contudo, se abra 
espaço para disputas de poder e interações adversárias. 

Em 2015, pela primeira vez na jurisdição constitucional brasileira, o Supremo 
Tribunal Federal, baseado no constitucionalismo colombiano, adotou a tese do 
“estado de coisas constitucional” no julgamento da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 347. A Corte Constitucional Colombiana utilizou-se de 
tal mecanismo a fim de garantir não apenas direitos fundamentais individualmente 
considerados, mas todo o sistema de direitos constitucionalmente estabelecidos. Por 
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meio de um diálogo, e não uma simples imposição, a Corte se propõe a acompa-
nhar a concretização das políticas públicas propostas. 

Na sentença T-025 da Corte, emblemática para a questão, são estabelecidos 
os principais requisitos para declaração do Estado de Coisas Inconstitucional, 
primeiramente uma violação massiva, sistemática e generalizada de direitos 
somada a uma falha estatal estrutural, que resulta na necessidade de mudanças 
estruturais, endereçadas não a um, mas a uma pluralidade de órgãos responsáveis, 
e que vise atingir não só aqueles que recorreram ao Judiciário, mas todos aqueles 
que tem seus direitos violados. Apesar de ter gerado poucas mudanças substan-
ciais na proteção efetiva de direitos fundamentais na Colômbia, a figura do esta-
do de coisas inconstitucional não deve ser descartada como uma possibilidade, 
visto que trouxe avanços nos compromissos sobre a implementação de planos de 
ação e no reconhecimento nacional e internacional da vulnerabilidade dos que 
se encontravam em tal estado.

Pleiteou-se, com a ADPF, pelo reconhecimento da violação de direitos fun-
damentais da população carcerária e pela determinação da adoção de diversas 
providências no tratamento da questão. Tal mecanismo foi utilizado em razão 
da caracterização de uma inconstitucionalidade não restrita as leis, mas que atin-
giria um estado de violações sistêmicas e estruturais, e no anseio de realizar 
uma efetivação jurisdicional para além de decisões individuais. Esta pode ser 
considerada primeira grande ação judicial de intervenção estrutural sobre o siste-
ma penitenciário brasileiro, ao buscar o reconhecimento da violação de direitos 
fundamentais da população carcerária e a determinação da adoção de diversas 
providências no tratamento da questão.

Tal ação se distingue das demais sobre a questão por ser o primeiro caso 
em que o Judiciário demandaria do Poder Executivo uma articulação estrutural 
e profunda a respeito do tema, a fim de implementar mudanças eficientes a mé-
dio e longo prazo. Para que isso ocorra deve-se buscar uma forma de conciliar 
a defesa de direitos e a deliberação sobre políticas públicas, sem, todavia, que as 
possibilidades de participação dos poderes políticos de restrinjam a reações a ati-
vidade jurisdicional. A ausência de interação implicaria risco à própria estrutura 
e manutenção do Estado de Direito, sendo a supremacia judicial tão prejudicial 
como qualquer outra que impossibilite o diálogo e afaste as contradições carac-
terísticas da pluralidade democrática. 

Em razão da complexidade da questão carcerária, por exigir uma mudança 
na política criminal no país, e restando evidente a omissão do executivo e do 
legislativo na tratativa da questão, deve-se buscar novos mecanismo, que possi-
bilitem a superação de tal realidade inconstitucional, tais como a declaração do 
estado de coisas inconstitucional.
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Priscilla Saraiva Alves1

O âmbito comunitário prima pelos princípios da igualdade e não-discri-
minação, que constituem verdadeira base para a o exitoso processo integracio-
nista na União Europeia (UE), encontrando previsão no artigo 9º do Tratado 
da União Europeia (TUE) e no artigo 18 do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE). A presença destes princípios asseguram a livre circula-
ção de pessoas entre os Estados-membros da UE, que terão, em todo o territó-
rio da União igualdade de tratamento. Apesar de parecer basilar a referência à 
esses princípios, é importante ressaltar que a presença deles, fortalece o mode-
lo de integração que se encontra consolidado atualmente na União Europeia, 
com respeito aos indivíduos, em sua dignidade, em sua liberdade de circulação, 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres, independentemente de sua 
nacionalidade. Além do próprio princípio integracionista (artigo 1º do TUE), 
os princípios da igualdade, da não-discriminação em razão da nacionalidade 
asseguram a proteção dos direitos fundamentais no bloco, inicialmente por es-
tarem previstos e vincularem os Estados-nações, e, principalmente, por servirem 
de fundamentos para as decisões procedentes resultantes de julgamentos de casos 
de violações de direitos fundamentais, como por exemplo, isto pode ser visto 
nos processos 293/83, C-300/04, 39/86, 36/74, 149/79, 2/74, C-145/09, 59/85, 
C-184/99. Desse modo, o trabalho tem por escopo proporcionar uma visão clara 
da importância do princípio da igualdade e da não-discriminação em razão da 
nacionalidade a partir de uma análise de casos concretos, buscando: a) mostrar 
de que maneira o princípio foi considerado violado; b) Quais direitos humanos 
estavam atrelados a ele em cada caso concreto; c) de que forma o Tribunal vem 
decidindo acerca dessa matéria. Desse modo,  ao indagar-se “de que forma os 
princípios da não-discriminação e da igualdade contribuem para a proteção dos 
direitos fundamentais na União Europeia?” Conclui-se que a) A regra da não 

1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vincu-
lado ao Centro de Estudos Europeus e Alemães, com bolsa CAPES. Brasil. priscillasaraiva@hotmail.com
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discriminação e da igualdade, em razão do seu carácter imperativo, impõe-se à 
apreciação de todas as relações jurídicas, sempre que estas relações, quer em razão 
do lugar em que se constituem, quer em razão do lugar em que produzem os seus 
efeitos, possam ser localizadas no território da União; b) A cidadania da União 
deve ser o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros quando 
exercem o seu direito de livre circulação e residência. Por conseguinte, é neces-
sário codificar e rever os instrumentos comunitários existentes que funcionam 
com os trabalhadores, os trabalhadores independentes, bem como os estudantes 
e outras pessoas, a fim de simplificar e reforçar o direito de livre circulação e 
residência de todos os cidadãos da União; c) Os princípios analisados constituem 
ferramentas essenciais para a proteção dos direitos fundamentais em diversos 
aspectos, sendo claramente utilizados para tutelar direitos no âmbito do direito 
à educação, do direito desportivo, da livre circulação e direito a voto. Como me-
todologia, do ponto de vista do tipo de pesquisa voltada à análise jurisprudencial 
e bibliográfica, ainda sob a ótica de um discurso aberto e expositivo, no qual 
será privilegiado o incentivo à reflexão dos princípios apresentados. Pretende-se, 
portanto, a realização da pesquisa jurisprudencial e bibliográfica, que alcançará 
tanto a literatura brasileira, como a estrangeira, buscando sempre uma melhor 
compreensão da temática ora sob análise, procurando abordar o tema de maneira 
aprofundada, bem como trabalhar com os pressupostos teóricos necessários para 
a delimitação dos conceitos apresentados.
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Raquel Cristina Possolo Gonçalves1

Através do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade 
Federal de Minas Gerais (CJT/UFMG), projeto de extensão e de pesquisa da 
Faculdade de Direito da UFMG, tem sido realizada uma análise sistemática das 
denúncias criminais propostas pelo Ministério Público Federal (MPF) para a 
persecução penal dos crimes contra a humanidade perpetrados durante o regime 
autoritário brasileiro (1964 a 1985). A partir destas ações busca-se a responsabi-
lização criminal individual dos perpetradores das graves violações aos direitos 
humanos que foram cometidas de forma sistemática e generalizada, configuran-
do, dessa forma, crimes contra a humanidade, conforme artigo 7 do Estatuto de 
Roma. Neste artigo será discutido o resultado da pesquisa que teve como objeto 
verificar a adequação do judiciário brasileiro à normativa do Direito Internacio-
nal dos Direitos Humanos, relativamente à responsabilização criminal indivi-
dual dos perpetradores dos crimes contra a humanidade. 

Trata-se da necessidade de que o Brasil se adeque à normativa internacional 
no que concerne à proteção aos direitos humanos, considerando a obrigatorie-
dade de se investigar o cometimento desses crimes e de se responsabilizarem 
penalmente os perpetradores. Tais crimes são imprescritíveis, de acordo com 
normas peremptórias do direito internacional, enquadrando-se na comunidade 
de princípios internacional. Salienta-se a importância para esta discussão do 

1 Pesquisadora do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da UFMG, Brasil. Graduanda em Direito pela 
UFMG, Brasil. Bacharel em Letras pela UFMG, Brasil, possolo.raquel@gmail.com 
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estudo sobre normas de jus cogens apresentado neste artigo, nas quais se baseiam 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos que reconhecem 
como nulas leis de anistia que impeçam a persecução penal de perpetradores de 
crimes contra a humanidade. 

Como parte da comunidade internacional, o Estado brasileiro deve se ade-
quar à sua normativa, que inclui o dever de investigar e punir os crimes contra 
a humanidade perpetrados durante aquele período. Alguns estudos, como discu-
tido em The Justice Cascade: how human rights prosecutions are changing world 
politics (SIKKINK, 2011) demonstram que países em que se efetivou a responsa-
bilização houve uma melhoria nos índices que verificam a promoção e proteção 
de direitos humanos, fortalecimento do Estado de Direito, segundo o qual todos 
estão sob os auspícios do direito e se submetem às leis, e da democracia, em que 
os cidadãos se reconhecem como livres e iguais, tratando-se uns aos outros e 
sendo tratados pelo Estado com igual respeito e consideração. 

Levadas a cabo as responsabilizações o Estado brasileiro demonstrará que se 
comprometeu com a proteção dos direitos humanos, punindo os responsáveis e 
indicando que tais crimes não serão mais tolerados, adequando-se à comunidade 
de princípios internacional. Para realizar a análise proposta, serão discutidas as 
decisões de recebimento das denúncias levadas ao Judiciário pelo MPF. Foram 
ajuizadas 27 (vinte e sete) denúncias, das quais apenas 5 (cinco) foram recebidas, 
para que se iniciasse o processo de persecução. Contudo, a tramitação das ações 
encontra-se suspensa em razão de decisão em Habeas Corpus, ou em sede de 
decisão em Reclamação. Assim, verificar-se-á essa adequação através do estudo 
das decisões de recebimento das denúncias ajuizadas pelo MPF, e das decisões de 
instâncias superiores para suspender a tramitação das mesmas. Ao fim, pretende-
-se concluir se há esta adequação e se o Estado brasileiro, através do Judiciário, 
tem cumprido as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, e a sua 
condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos relativa ao Caso Go-
mes Lund e outros vs Brasil, concernente a investigar e punir os perpetradores, 
responsabilizando-os individualmente.
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Talita França Leão1

Este resumo tem como objetivo examinar o Constitucionalismo Global frente 
a soberania estatal e a globalização. A metodologia segue o percurso indutivo, com 
base em referencial bibliográfico. Apresenta esboço conceitual do Constitucionalis-
mo global. Questiona a eficácia do mesmo frente a soberania estatal e a capacidade 
da ONU agir como órgão máximo de sua guarnição. Conclui a impossibilidade de 
tal fato enquanto o conselho de segurança da ONU permanecer sendo composto 
apenas pelos países considerados vencedores da Segunda grande Guerra.

Palavras-chave: Constitucionalismo Global. Soberania. Globalização. 
ONU. Conselho de Segurança.

I. INTRODUÇÃO

Após as duas grandes guerras diversos conceitos e concepções nas ciências 
políticas foram alterados, da necessidade de se garantir a paz e os direitos huma-
nos houve o desenvolvimento da concepção conhecida como “Constitucionalis-
mo Global”. O presente trabalho busca discorrer acerca de tal concepção frente 
a soberania dos Estados nacionais bem como a possibilidade de concretização da 
mesma frente aos desafios que a ideia de comunidade internacional apresenta.

A Segunda Grande Guerra constituiu-se como um marco para as diversas 
ciências tendo colocado conceitos que até então pudessem ser encarados como 
imutáveis, como extremamente ultrapassados. Nasce a partir dai a necessidade de 
se fazer novas reflexões a conceitos antigamente prepostos. Além do desenrolar 
de uma grande guerra o desenvolvimento do fenômeno intitulado de “Globali-
zação” alterou significativamente a relação entre as diversas nações.

II. CONSTITUCIONALISMO GLOBAL

Para Cassali, constitucionalismo não compreende apenas a descrição da 
Constituição entendida como um conjunto de normas e princípios, mas sim 

1 Graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG, Graduanda do curso de 
Direito da Faculdade Metodista Granbery; Brasil; E-mail: talita_icmjf@hotmail.com
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busca assegurar aos cidadãos o exercício de seus direitos individuais frente ao 
Estado, limitando sua soberania. 

É necessário para se compreender a nova noção de Constitucionalismo 
entender também a de soberania. Bodin (1576) definia a soberania como o po-
der absoluto e perpétuo de um Estado. Para Bodin a soberania estaria revestida 
de características como a perpetuidade, intransmissibilidades, indelegabilidades, 
imprescritibilidade e absolutismo.

Em 1972 é publicado o “Contrato Social” de Rousseau que transferiu a 
titularidade da soberania do soberano para o povo.

Já Perini (2012), prefere qualificar a soberania como poder do Estado se au-
todeterminar e se auto-obrigar, visto que, o Estado impõe a si próprio a limitação 
do seu poder pela Constituição.

Já Martins (1998) conceitua a soberania como a supremacia do poder den-
tro da ordem interna e na ordem externa, só encontrar Estados de igual poder. 

A soberania no mundo pós-guerra deixa de ser considerada uma liberdade 
absoluta e se subordina juridicamente ao imperativo de paz e a tutela dos direi-
tos humanos, segundo os documentos elaborados pela Organização das Nações 
Unidas. Levanta-se assim o questionamento da possibilidade de implementação 
de uma Constituição comum a todos os Estados.

Tal implementação, no entanto, enfrenta desafios como se no caso de conflito 
entre a norma nacional e a supranacional os Estados se submeteriam a norma geral ou 
não. Outro grande desafio é a criação de uma normatização comum a todas as nações, 
sendo que estas possuem características econômicas, culturais e políticas distintas.

Com a Globalização o cenário mundial mudou drasticamente, os mercados 
financeiros estão organizados em rede mundial, o que enfraqueceu o poderio es-
tatal. Talvez esse enfraquecimento seja o viabilizador da atuação efetiva das orga-
nizações internacionais como órgãos supranacionais apesar da supremacia estatal.

Segundo Piovesan, o mundo pós-guerra trouxe a necessidade de se proteger 
alguns princípios, estando o Direito Constitucional com tal prerrogativa. Para a 
autora há a necessidade de se constituir um Constitucionalismo Global vocacio-
nado a proteger direitos fundamentais e a dirimir o poder do Estado.

Ferrajoli acredita que com a Globalização e o emergir do Estado liberal houve 
enfraquecimento da soberania estatal e com isso também do Estado de direito, ten-
do em vista que as fontes do direito não se limitam as fronteiras nacionais.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto conclui-se que com as querelas da segunda guerra mundial e 
com  constante preocupação da ocorrência de uma nova guerra surge no plano 
do direito das gentes a necessidade de se estabelecer uma comunidade interna-
cional concisa sobre certos valores, como a preservação da paz e a garantia dos 
direitos humanos.
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A globalização tem exercido importante papel no novo cenário insurgen-
te, podendo ser considerada como uma eficiente precursora do Constituciona-
lismo Global. 

No entanto, é questionável a capacidade da ONU exercer o papel de órgão su-
pranacional garantidor do Constitucionalismo internacional, enquanto está perma-
necer estagnada na forma de composição e poderio de seu Conselho de Segurança.
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Victor Tozetto da Veiga1

O debate sobre a possibilidade de se identificarem características consti-
tucionais na esfera do direito internacional não é recente, mas reavivou-se na 
década de 90.2 As questões às quais este debate se dedica são também objeto de 
outros pensamentos na teoria do direito internacional, porque estão ligadas a 
preocupações amplas: pluralismo jurídico, fragmentação, governança global e 
direito administrativo global.3

O instrumento que mais naturalmente se prestou a análises de viés cons-
titucional no direito internacional, desde sua elaboração, é a Carta das Nações 
Unidas. Já na sessão plenária final da Conferência de São Francisco, o presidente 
estadunidense Harry Truman comparou a Carta à Constituição dos Estados Uni-
dos, ressaltando se tratar de um instrumento passível de evolução e adaptação.4 
Diplomatas e juristas traçaram paralelos semelhantes, em outros momentos.5

Em razão desta suposta vocação e da posição da Carta como momento 
de fundamental importância na história do direito internacional (“momento 
constitucional”6), o objeto do presente trabalho é a ela restrito. Porém, as razões 
que embasam o recorte temático são as mesmas que justificam a relevância da 
análise para o debate sobre o constitucionalismo no direito internacional.

Um significativo número de estudiosos se dedica a argumentar que a Carta 
é a Constituição da comunidade internacional (ou, pelo menos, parte importante 
desta Constituição) ou que é um instrumento constitucional especificamente para 
a ONU. O presente trabalho não se preocupa em confirmar ou refutar estas teses. 

1 Acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. 
 E-mail: victortveiga@hotmail.com.
2 ARANGIO-RUIZ, Gaetano. The ‘Federal Analogy’ and UN Charter Interpretation: A Crucial Issue. Euro-

pean Journal of International Law, Oxford, v. 8, n. 1, p. 1-28, 1997, p. 1.
3 O’DONOGHUE, Aoife. Constitutionalism in Global Constitutionalisation. Cambridge: Cambridge Uni-

verstity Press, 2014, p. 87-90.
4 UNITED NATIONS INFORMATION ORGANlZATIONS. Documents of the United Nations Confer-

ence on International Organization, 1945. v. 1. Londres, Nova York: United Nations Information Organi-
zations, 1945, p. 680.

5 FASSBENDER, Bardo. The United Nations Charter as the Constitution of the International Commu-
nity. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 2-5.

6 ibidem, p. 86-87.
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Afinal, a transposição de conceitos constitucionais para o direito interna-
cional pressupõe a alteração de, pelo menos, alguns elementos caracterizadores 
do constitucionalismo. A aplicação destes no direito internacional não é auto evi-
dente e sua reinterpretação é central para qualquer debate sobre o tema.7 Mesmo 
Fassbender, eminente defensor da Carta da ONU como Constituição da comu-
nidade internacional, reconhece que, descolada a noção de constitucionalismo 
daquela de Estado, não haveria mais “apenas um tipo de Constituição”,8 e que 
a ideia no direito internacional eventualmente se emancipará de suas origens “e 
então não será mais necessário voltar a seu ponto de partida histórico e teórico”9.

Em sendo este o caso, não se justifica o debate ferrenho acerca de ser ou não 
a Carta da ONU uma Constituição, visto que os elementos pressupostos devem ser 
adaptados a uma nova concepção. Transformados os instrumentos de análise, pou-
co importa saber se o objeto ainda pode receber a qualificação de “constitucional”.

Isto, porém, não quer dizer que o debate sobre a Carta da ONU em termos 
constitucionais não tenha valor. É, em realidade, extremamente relevante. Não 
porque permite chegar a uma resposta clara acerca de ser ou não a Carta uma 
Constituição, mas porque, criando um vocabulário comum específico, permite 
jogar luz sobre questões que, se a discussão se desse em outros termos, não seriam 
discutidas ou o seriam de modo muito diferente.

O presente trabalho, assim, objetiva demonstrar que a relevância do de-
bate relacionado ao constitucionalismo e à Carta da ONU não se encontra na 
caracterização desta. Encontra-se, isto sim, no fato de que o uso dos instrumen-
tais oriundos do constitucionalismo, conclusivo ou não, permite compreensões 
acuradas e análises frutíferas do direito decorrente da Carta. As transformações 
sofridas pelo regime do uso da força, por exemplo, quando analisadas a partir da 
compreensão da Carta como instrumento vivo (ideia decorrente do constitucio-
nalismo estadunidense), puderam ser bem compreendidas.10

O objetivo buscado se vale do conceito de “constitucionalismo como 
mentalidade”11: em vez de uma arquitetura institucional ou legal, o constitucio-
nalismo é um conjunto de valores que opera um vocabulário específico. Ao fim, 
resta evidente que o debate sobre a Carta da ONU a partir de instrumentais cons-
titucionais promove grande contribuição para a teoria do direito internacional.

7 BESSON, Samantha. Whose Constitution(s)? International Law, Constitutionalism, and Democracy. In: 
DUNOFF, Jeffrey L.; TRACHTMAN, Joel P. Ruling the World?: Constitutionalism, International Law, 
and Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 381-408, p. 383.

8 FASSBENDER, op. cit., p. 61.
9 ibidem, p. 85.
10 FRANCK, Thomas M. Recourse to Force: State Action Against Threats and Armed Attacks. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002, p. 20-44.
11 KOSKENNIEMI, Martti. Constitutionalism as Mindset: Reflections on Kantian Themes About International 

Law and Globalization. Theoretical Inquiries in Law, v. 8, n. 1, p. 9-36, 2007.
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA TEORIA 
DA CONSTITUIÇÃO DE CARL SCHMITT: 

A PROPOSTA DE UM FUNDAMENTO 
ANTILIBERAL NO CONSTITUCIONALISMO 

DO PERÍODO ENTRE GUERRAS

Adamo Dias Alves1

Com o presente texto busca-se delinear a caracterização que Schmitt faz dos 
direitos fundamentais em sua obra Teoria da Constituição de 1927 que repercu-
tiu numa crítica a disposição do texto constitucional da República de Weimar.

O período histórico subjacente ao lançamento da obra é marcado por uma 
Alemanha que vivenciava sucessivas crises no plano econômico e social advindo 
dos efeitos do fim da primeira guerra mundial, presenciava reviravoltas políticas, 
observava um grande ineditismo de reflexões teórico-políticas e descobertas nas 
mais diversas áreas do conhecimento.

Weimar é marcada por uma intensa produção teórica que é desenvolvida por 
autores como Hans Kelsen, Rudolf Smend, Hermann Heller, Hugo Preuss, Gerhard 
Anschütz, Richard Thoma, Erich Kaufmann, além de Carl Schmitt cuja obra é dis-
cutida neste trabalho. As obras deste período tornaram-se por seu valor histórico, 
pela ampla dimensão e relevância de seus temas, imprescindíveis para a concepção 
contemporânea da Teoria da Constituição e da Teoria do Estado, com grandes des-
dobramentos para o estudo da soberania, para a compreensão da relação entre demo-
cracia e constituição, para a análise do parlamento, para resolver crises institucionais. 

A profundidade dos debates é decorrente de um dado que não pode ser 
desprezado na análise da obra destes autores: muitos deles participaram ativa-
mente deste período, exercendo funções essenciais na política e na estrutura do 
judiciário da época. 

Autores como Kelsen e Schmitt, por exemplo, dão novo direcionamento às 
leituras das tradições existentes até então na filosofia, no direito e na política com 
grande destaque para autores como Rousseau, Sieyès, Hobbes, Constant, Kant.

A importância da recuperação dos estudos jurídicos-políticos do início do 
séc. XX é destacado por Arthur J. Jacobson2 e Bernhard Schlink3 porque este 

1 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. É Professor Adjunto de Direito Constitucional do Departamento de 
Direito Público da Faculdade de Direito da UFMG. E-mail: adamodiasalves@gmail.com

2 Professor de Teoria do Direito na Benjamin N. Cardozo School of Law e na Yeshiva University.
3 Professor de Direito Público e Filosofia do Direito na Universidade de Humboldt em Berlim.
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período representa um dado e testemunho histórico valioso para os países que es-
tão surgindo na contemporaneidade sobre a imprescindibilidade da manutenção 
e aprimoramento das instituições democráticas, destacando o papel central dos 
direitos fundamentais numa sociedade complexa, além das garantias e demais 
proteções provenientes da cultura jurídica liberal (JACOBSON, 2002, p. XI)4. 

Weimar oferece um obscuro, mas útil paradigma para os Estados em que o 
constitucionalismo e Estado de Direito tem necessitado se confrontar com forças 
anti-democráticas e anti-liberais (JACOBSON, 2002, p. XI).

Como traço distintivo de outras experiências, Weimar é um exemplo de 
comunidade política em que a formação do Estado é anterior a sua constituição 
que ainda é limitada por diversas implicações do tratado de Versailles, por isso, 
enfrenta um caminho diferente e talvez com mais dificuldades no sentido de 
um governo constitucional do que nações como os Estados Unidos em que a 
constituição antecede a formação do Estado e é fruto de uma conquista histórica.

Na obra Teoria da Constituição, Schmitt retoma a discussão sobre funda-
mentos do constitucionalismo moderno, mas se contrapondo ao legado garan-
tístico liberal da Declaração dos Direitos do Homem, em especial no caso de 
Weimar, sua critica se concentra na segunda parte da constituição de Weimar 
referente aos direitos fundamentais.

Schmitt, afirma que a instabilidade constitucional do período era atribuí-
da à própria estrutura da Constituição de Weimar fundada em compromissos 
constitucionais (verfassungskompromiss) ou constituição programática, carente, 
portanto de definições políticas que permitissem o seu cumprimento em deter-
minadas direções, o que é ressaltado por Schmitt (BERCOVICI, 2004, p.27).

Para Schmitt é inconcebível a prescrição de direitos fundamentais ilimita-
dos como os direitos individuais prescritos pelos liberais principalmente frente à 
possibilidade da ameaça interna e externa ao Estado.

É preciso combater os direitos fundamentais concebido pelas revoluções 
segundo ótica de Schmitt. O ilimitado não pode ser característico do Direito e 
da Liberdade, mas do Poder Político na exceção. 

Na explanação de Schmitt sobre os direitos fundamentais é evidenciada 
uma postura hermenêutica refratária a qualquer ressignificação dos direitos fun-
damentais o que poderia clarear e direcionar a decisão política sobre as questões 
fundamentais da comunidade política. 

Desta forma, Carl Schmitt representa o exatamente o perigo de se aban-
donar as conquistas do constitucionalismo liberal e caminhar no sentido do 
extremismo político com a defesa de um Estado forte que faz oposição aos in-
divíduos, centraliza o poder e age a partir da excepcionalidade para enfrentar o 
inimigo presente nas crises nacionais, atitude que foi a escolhida no auge da crise 
de Weimar em 1933, com a ascensão do nazismo.

4 JACOBSON, Arthur J. ; SCHLINK, Bernhard (org); Weimar: A Jurisprudence of Crisis. Trad. Belinda 
Cooper. University of California Press, Berkeley, Los Angeles - CA, London - England, 2002, p.XI. 
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Adamo Dias Alves1

O presente texto tem por objetivo refletir sobre as origens do presidente 
forte, as influências que estiveram presentes tanto nos trabalhos da Comissão 
Especial para a elaboração da Constituição a ser apresentada ao Congresso Na-
cional Constituinte, como nos debates deste último. 

É fundamental para a compreensão do período citado, o resgate histórico 
do sentido da separação dos poderes presente nas diversas linhagens do pensa-
mento político e jurídico que viam na centralização do poder político na figura 
do Presidente da República a forma de viabilizar uma forma de governo repu-
blicana e de um Estado Federal que atendessem aos segmentos elitistas que se 
insurgiram contra o Império no final da segunda metade do século XIX.

Tanto os articuladores da proclamação da República, como os constituintes 
buscaram o rompimento com a tradição política anterior, de maneira semelhan-
te ao ocorrido na França de fins do século XVIII, em razão do forte antimonar-
quismo que se instalara progressivamente em certos setores da sociedade. 

À medida que o modelo de centralização política imperial perde as condi-
ções de manter seu sistema de privilégios, ele é substituído por outro modelo, 
que viabiliza maior controle e segurança no atendimento das elites.

Os dois principais meios de se proceder à des-emancipação social no Brasil, 
após o fim do Poder Moderador, foram provenientes de experiências des-eman-
cipatórias em curso na Argentina e no Chile, em que a oligarquia, instrumenta-
lizando o Estado, e a Constituição protegeram seus interesses e afirmaram seu 
predomínio na área política (LYNCH, 2012).

Retrocedendo um pouco na análise, o processo de mobilização política e de de-
senvolvimento das ideias que formaram o movimento republicano avançaram à me-
dida que as crises do Império se fizeram mais fortes e afetaram os interesses das elites.  

No Manifesto Republicano de 1870, a referência à doutrina Monroe e ao 
modelo americano perpassam a forma como os atores políticos, que compuseram 

1 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. É Professor Adjunto de Direito Constitucional do Departamento de 
Direito Público da Faculdade de Direito da UFMG. E-mail: adamodiasalves@gmail.com 
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anos depois a Constituinte e o Governo Provisório, concebem a democracia, a 
federação, a soberania popular e a forma ideal de governo a ser prevista na Consti-
tuição (BONAVIDES; AMARAL, 2002, p. 495).

A problemática relação, na experiência estadunidense entre o Presidente e o 
Congresso, bem como os atos de exceção e as formas de restrição à participação 
política dos cidadãos estadunidenses não foram destacados na discussão sobre o 
modelo republicano a ser adotado no Brasil.

Hambloch, autor da célebre obra “Sua Majestade o Presidente do Brasil: 
um estudo do Brasil Constitucional (1889-1934)”, ironicamente chega a afirmar 
que “os elaboradores da Constituição brasileira podem ter sido bons juristas. 
Não foram, com certeza, sérios estudantes de História” (2000, p. 61). Isso se deve, 
segundo Hambloch, a uma falha de análise dos juristas brasileiros, que teriam 
negligenciado que o propósito da Constituição da Filadélfia seria na verdade 
“armar o chefe de estado com amplos poderes e especiais poderes para tratar 
de uma crise nacional de exaustão, dívidas e desordem, resultantes da Guerra 
de Independência, que tinham batalhado não para obter a liberdade, mas para 
mantê-la” (HAMBLOCH, 2000, p. 61). 

Da França, todavia, provém outro referencial: as ideias políticas francesas 
que influenciaram muito a intelectualidade brasileira da época com o legado da 
república revolucionária francesa, com a recente experiência bonapartista france-
sa do governo Luís Bonaparte e do alarme oriundo da experiência da Comuna 
de Paris para a burguesia europeia.

Do conservadorismo político francês de Auguste Comte veio a principal 
doutrina autoritária que daria forma à figura do presidente forte na Constituição 
de 1891 e defendida nos meios militares pró-republica. Comte foi um crítico da 
doutrina liberal e defendeu um modelo de governo republicano centralizado 
num ditador, representante do mais alto grau do conhecimento, que falaria dire-
tamente à nação contra as experiências de um governo faccioso e metafísico, que 
seria o parlamentar liberal.

As teorias de centralização do poder político oriundas da França e dos 
Estados Unidos da América, relidas com as experiências oligárquicas da Argen-
tina e do Chile dimensionaram o papel a ser desempenhado pelo Presidente da 
Primeira República e a justificação ao recurso da decretação do Estado de Sítio 
no início da experiência republicana brasileira.
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Arthur Passos El Horr1 

O estudo da história do direito constitucional vem sendo constante alvo de 
críticas e reflexões, vez que a maioria dos teóricos usualmente abordam o tema 
seguindo um padrão evolucionista e linear da história, que acaba por ver todo 
o passado constitucional como mera fase transitória e irrelevante que conduz ao 
neconstitucionalismo, ou seja, ao suposto “ápice qualitativo” do estudo constitu-
cional. Neste contexto, utiliza-se como exemplo da suposta  “evolução do direito 
constitucional” o debate entre ideias de Ferdinand Lassalle e Konrad Hesse. Lassale 
seria o defensor de que a constituição não passa de mero “pedaço de papel”, repre-
sentando assim uma atrasada visão de que a Constituição seria mero instrumento 
político, desprovido de força normativa. Hesse, por sua vez, representaria a defesa 
de uma força normativa da constituição, garantida por meio de uma vontade de 
constituição, que poderia ser definida como a disposição jurídico-política das pes-
soas e agentes públicos em afirmar a necessidade de se respeitar o texto da Carta.  

Porém, diante da relativa falibilidade prática das premissas do neoconsti-
tucionalismo em diversos países, passou a existir um movimento contrário no 
sentido de retirar a Constituição do âmbito quase exclusivamente judicial, devol-
vendo-a ao âmbito político, democrático e popular. É o que se pode chamar de 
constitucionalismo popular. Sob esta ótica, também é posta à prova a análise his-
tórica realizada pelos neoconstitucionalistas, tornando-se bastante questionável a 
visão evolucionista por estes apregoada. No caso de Ferdinand Lassalle, parecem 
ter incorrido em anacronismo os autores de história do direito constitucional, 
vez que sua obra, amplamente tratada como negadora do texto constitucional 
e da sua utilidade, só pode ser assim caracterizada se analisada “com lentes do 
presente”, ou seja, analisando a validade ou invalidade da obra tomando por 
padrão de avaliação a concepção atual do constitucionalismo, ignorando assim 
as situações históricas que compõem o contexto em que estava inserido o autor. 

Lassalle foi um ativista político de esquerda, que viveu na Prússia entre 1825 e 
1864, integrante do Partido Social-Democrata Alemão, e que – contemporaneamente 

1 Graduando na Universidade Federal do Paraná. Pesquisador Bolsista do Grupo de Educação Tutorial em 
Direito (PET-Direito). Brasil. E-mail: l.elhorr@gmail.com
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e muitas vezes conjuntamente com Karl Marx – se envolveu diretamente na Revo-
lução de 1848, bem como na Assembleia Nacional que deu origem à Constituição 
Prussiana de 1850. Por ocasião deste processo revolucionário, após diversas conquis-
tas populares como o sufrágio universal, instaurou-se assembleia constituinte em 
que, conforme relatos do próprio Lassalle, que dela fez parte, foram amplamente 
discutidas normas e disposições constitucionais que garantissem sua sistematização 
e funcionamento, mas pouco se preocupou em conter os chamados fatores reais do 
poder que poderiam ameaçar o novo regime democrático conquistado (como o rei 
e seu exército, os aristocratas, os bancos e a alta burguesia). Dentre as medidas de 
contenção dos demais poderes não tomadas pela assembleia, estava a desvinculação 
do exército entidade que devia obediência ao rei, vez que no intento de não gerar 
desconforto com a monarquia, constou no texto desta Constituição que o exército 
se reportaria a ele como seu chefe supremo. Poucos meses depois, porém, o rei apon-
tou os canhões para a cidade de Berlim, dissolvendo a assembléia e promulgando a 
Constituição lá produzida com uma série de modificações – modificações estas que 
se tornaram cada vez mais constantes. Lassale viu, portanto, a “Constituição escrita” 
e as demais leis se curvarem a uma “lei maior”, que é justamente o poderio bélico e 
econômico dos fatores reais de poder, que pela possibilidade de mudar a aplicação e 
a interpretação de qualquer norma poderiam ser chamados de “Constituição real”.

No texto “A essência da Constituição” ou “O que é uma constituição”, 
produzido em 1863 - o único em que Lassalle trata diretamente do tema da Cons-
tituição, o que se verifica inserindo-o em seu contexto histórico, é que o autor 
rechaça justamente esta uma ingênua crença de que o fato de se promulgar uma 
“Constituição escrita” é por si só hábil a proteger o cidadão diante das grandes 
forças militares e econômicas (“Constituição Real”). No fundo, o que acredita-
va Lassalle é que se tivessem os constituintes - ao invés de se preocupar com o 
funcionamento normativo-jurídico da constituição – se preocupado em vincular 
à constituição os grandes poderes, garantindo a permanência do processo revo-
lucionário nos movimentos políticos e nas ruas, não teria o rei a liberdade para 
apontar canhões à cidade. Assim sendo, tomando por base o processo consti-
tuinte de 1848, compreende-se que para Lassale não há – em absoluto – ausência 
de força normativa na Constituição, mas sim que esta só pode ser garantida por 
meio de um processo político rigoroso que garanta a vinculação formal e mate-
rial dos fatores reais de poder ao texto constitucional, ou então, este sucumbirá 
àquele. Neste sentido é que se pode dizer que a Constituição é uma “folha de 
papel”, vez que – conforme apregoam as teorias do constitucionalismo democrá-
tico – o texto por si só, sem envolvimento político que o embase, não é capaz de 
produzir toda sua força normativa.

Palavras-Chave: Ferdinand Lassalle; História do direito constitucional; 
Constitucionalismo popular.
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Caio Santiago Fernandes Santos1

A Constituição de 1988 incorporou normas de conteúdo transformador 
em relação à realidade social brasileira, marcada pela histórica desigualdade e 
pobreza. Entre essas normas, destacam-se os direitos sociais e econômicos, as 
possibilidades de atuação do Estado na economia para promoção do desenvolvi-
mento e os objetivos amplos de combate à pobreza e à discriminação. Como con-
sequência, aumentaram as possibilidades jurídicas para uma relevante atuação do 
Judiciário em processos de transformação da realidade social.

Após a promulgação da Constituição, a teoria do direito passou por signi-
ficativas mudanças. Até então, de modo geral, prevaleciam teorias de cunho mais 
formalista, com destaque para a Teoria Pura do Direito de Kelsen. No entanto, 
após 1988 houve uma recepção de teorias menos formalistas, com destaque para 
a Teoria dos Princípios de Dworkin e Alexy, com diferenças entre si, que passou 
a servir como referência acadêmica e para decisões judiciais. Nesse contexto, este 
trabalho enfrenta a seguinte questão: as mudanças na teoria do direito pós-1988 
favoreceram a eficácia das normas constitucionais de conteúdo transformador?

Sobre a relação entre teoria do direito e eficácia de normas constitucionais 
transformadoras, Klare (1998) sugeriu a necessidade de superação de teorias tradi-
cionais para que o Judiciário contribuísse em processos de transformação social. 
Com base na experiência da África do Sul, logo após a promulgação da Constitui-
ção de 1996, Klare defendeu uma nova cultura jurídica que deveria ter como base 
a união entre direito e política na adjudicação judicial, ao contrário da tradição 
liberal que insistia na sua radical separação. Dessa forma, os juízes teriam maiores 
possibilidades para realizar uma interpretação ampla, criativa e inovadora da Cons-
tituição da África do Sul, o que não era admitido pela cultura liberal tradicional 
(KLARE, 1998, p. 171). No entanto, Klare (1998, p. 170) adverte que uma mudança 
na cultura jurídica por si só não é suficiente para produzir resultados judiciais 
transformadores. Na verdade, poderia até mesmo gerar o efeito inverso, como na 
experiência norte-americana, em que métodos jurídicos considerados inovadores 
foram dissociados de decisões judiciais politicamente progressistas.

1 Doutorando em Direito na Universidade de São Paulo. Mestre e Bacharel em Direito também pela USP. 
Brasil. E-mail: caio.santiago.santos@usp.br 
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Sobre a experiência brasileira pós-1988, este trabalho adota a seguinte hipó-
tese: as mudanças na teoria do direito e em modelos de interpretação jurídica não 
favoreceram a implementação da atual Constituição pelo Judiciário. Na verdade, 
uma interpretação mais vinculada ao texto legal, com base nos estritos termos das 
disposições constitucionais, pode em muitos casos produzir resultados politica-
mente progressistas. Nesse sentido, teorias formalistas, mesmo que de origem libe-
ral, têm potencial para implementação de direitos constitucionais pelo Judiciário. 

Para enfrentar a questão desse trabalho, o método de pesquisa é teórico, na 
medida em que se busca identificar traços anti-formalistas nas teorias jurídicas 
que ganharam força no Brasil ao longo da década de 1990, com foco na teoria 
dos princípios. Além disso, desenvolve-se uma análise de algumas decisões do Su-
premo Tribunal Federal, a fim de testar a hipótese de que teorias anti-formalistas 
serviram como referência para decisões politicamente conservadoras, que se afas-
taram dos estritos termos da Constituição.

Em suma, o pano de fundo desse trabalho remonta ao possível choque 
entre as elevadas expectativas sobre atuação do Judiciário após a promulgação da 
Constituição e a experiência concreta brasileira nesses quase trinta anos. Trata-
-se sobretudo de lançar luzes sobre os fatores, jurídicos ou não, que influen-
ciam a implementação da Constituição. Entre os fatores jurídicos, destaca-se 
nesse trabalho as teorias do direito recepcionadas pós-1988 e sua relação com o 
constitucionalismo transformador.
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Felipe Vinícius Capareli1

A passagem da pré-modernidade para modernidade pode ser entendida 
como o processo que trouxe consigo a progressiva diferenciação funcional dos 
sistemas sociais2. Esse processo possibilitou a separação inclusive das esferas nor-
mativas que antes se encontravam em um todo indiferenciado. O Direito, a 
Moral, e a Política, por exemplo, encontravam-se necessariamente imbricados 
e indiferenciados numa relação de subordinação e fundamentação para com a 
estrutura social rígida, absoluta e hierarquizada, típica do contexto pré-moderno. 
O surgimento da constituição moderna formal permitiu que a modernidade se 
completasse no campo do Direito e da Política, possibilitando que a política 
forneça efetividade para o direito e que o direito forneça legitimidade à política 
3. Nesse contexto, cabe à constituição, enquanto estrutura de acoplamento, arti-
cular Direito e Política, positivando as promessas da modernidade de liberdade 
e igualdade, ao mesmo tempo em que promove uma inflexão da dimensão tem-
poral, é o presente que passa articular o passado e futuro. 

Devido à importância que as Constituições adquiriram, a questão acerca de 
sua interpretação torna-se cada vez mais digna de centralidade, isso porque estare-
mos sempre falando da reconstituição do sentido de textos.4 Aprendemos a duras 
penas que a convocação de uma assembleia constituinte traz consigo disputas po-
líticas acerca dos diversos projetos de nação, no caso brasileiro há um confronto 
específico a respeito do significado da constituição que seria regida a partir da 

1 Graduando do 7º período da Universidade Federal de Lavras, aluno em mobilidade acadêmica na Universi-
dade de Brasília, convênio Andifes. Brasil. É monitor das disciplinas de Introdução ao Direito e Teoria Geral 
do Estado. Endereço eletrônico: caparelifelipe@gmail.com

2 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol 1. Rio de Janeiro: Tempo 
brasileiro 2010. pag. 17.

3 Ver: LUHMANN, Niklas.A constituição como aquisição evolutiva In. Journal. Vol. IX, 1990, pp. 176 a 
220, cotejada com a tradução italiana de F. Fiore “La costituzione come acquisizione evolutiva”. In: ZA-
GREBELSKY, Gustavo. PORTINARO, Pier Paolo. LUTHER, Jörg. Il Futuro della Costituzione. Torino: 
Einaudi, 1996; tradução: Menelick de Carvalho Netto, Giancarlo Corsi e Raffaele De Giorgi

4 CARVALHO NETTO, Menelick de. A contribuição do direito administrativo enfocado da ótica do admi-
nistrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no Brasil: um 
pequeno exercício de teoria da constituição. Rev. TST, Brasília, vol 68,nº2,abr/jun 2002.pag.73 
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emenda constitucional nº26/1985, podemos destacar duas interpretações que os 
recentes acontecimentos na política e no direito devolveram à esfera pública para 
debate. Para primeira, a eleição indireta para presidente, a convocação da assem-
bleia nacional constituinte via emenda constitucional, juntamente com a dupla 
atuação dos membros do congresso nacional ligados à ditadura, que atuaram, 
ao mesmo tempo, como deputados constituintes, teria gerado uma constituição 
inacabada, incapaz de romper com as desigualdades de um passado autocrático, 
isso explicaria sua atual fragilidade, pois ao não promover uma brusca ruptura 
institucional com a ordem militar e barrar a participação popular do processo 
constituinte, a constituição de 88 institucionalizou, no limite, a condição de 
possibilidade dos desrespeitos em curso efetuados por setores específicos da so-
ciedade brasileira, setores esses historicamente alheios e avessos às reivindicações 
populares5. Em sentido oposto, a tese que aqui será desenvolvida tem como 
objetivo central demonstrar que, apesar dos aspectos formais de convocação da 
constituinte e da pressão e participação de herdeiros do antigo governo na assem-
bleia constituinte, esses fatos, não foram capazes por si só de obstacularizar a par-
ticipação da população no processo constituinte, possibilitando a promulgação 
de um dos documentos mais democráticos da história constitucional brasileira.  

Para tanto, a partir de uma abordagem teorética, demonstrarei como a cons-
tituição foi alçada à posição de centralidade articulando direito e política, isso nos 
ajudará na abordagem da interpretação constitucional desenvolvida a partir da 
noção de paradigmas. A partir da aposta habermasiana de que é possível o processo 
gerar legitimidade, tentarei demonstrar que, tanto os fatos ocorridos no período 
anterior à convocação da assembleia nacional constituinte, quanto em todo seu 
processo, foram capazes de liberar fluxos comunicativos permitindo a mobilização 
da sociedade civil organizada que pressionou o trabalho das comissões, processo 
do qual se pode tirar a legitimidade da atual constituição brasileira, invertendo, 
desse modo, a narrativa que interpreta a redemocratização brasileira como uma 
concessão vinda de cima, alheia a qualquer participação popular.  

5 Ver: CATTONI, Marcelo; GOMES, D.F.L. História e Tempo presente: O debate constituinte brasileiro 
nas décadas de 1980-1990 e a atual proposta de uma nova assembleia constituinte. In: Revista Culturas 
Jurídicas, Vol. 3, Núm. 6, 2016. 
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Felipe Cesar José Matos Rebêlo1

O constitucionalismo brasileiro apresenta uma história que permeia um re-
lacionamento intrínseco e próximo a marcos temporais notáveis. Desde a Cons-
tituição de 1824, com influência liberal, até as Constituições da primeira metade 
do século XX, com influência do constitucionalismo social, é observável que ele-
mentos políticos notáveis nortearam as realidades constitucionais engendradas, 
desde revoluções até a depauperação econômica nacional.

Uma questão que pode ser levantada nesse ponto refere-se a quanto o fator 
democrático preponderou para o estabelecimento do constitucionalismo retrata-
do. Mormente no tocante aos direitos sociais, tem-se em conta o questionamento 
de como uma cidadania ativa pode contribuir para essa estruturação, que se 
relaciona com os fatos temporais citados. 

Com efeito, é observável nas Constituições da primeira metade do século 
XX, quando há o impulso ao constitucionalismo social, o estabelecimento de 
direitos sociais, mas não com base em um modelo democrático palpável, obser-
vando-se mais como benesses concedidas em detrimento dos direitos políticos e 
da maior participação cidadã. As Constituições de contemplação getulista, como 
as de 1934 e 1937, realçam essa realidade.

Outrossim, considerando apontamentos da doutrina que concebem a de-
mocracia brasileira como conceitualmente afastada de um modelo poliárquico 
preconizado por Robert Dahl (2015), em que impera a contestação pública, e 
notando-se no caso nacional a forte presença do patrimonialismo, clientelismo e 
apatia política como formas predominantes (GASPARDO, 2016, p. 208), especu-
la-se que o constitucionalismo social se denota com uma configuração artificial, 
que ainda necessita de um maior aprimoramento.

Em um país em que Raymundo Faoro (2002) e Victor Nunes Leal (2017) ex-
plicitam esse cenário de democracia artificial e imposta, onde as conquistas cons-
titucionais e sociais partiram de cima para baixo, percorre-se o caminho para 

1 Mestre e Doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, Brasil. Advogado e Professor Universitário. E-mail: felipe.rebelo76@gmail.com
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auferir a aplicabilidade dos direitos trabalhistas, direitos de cunho social, perante 
a reforma trabalhista propugnada pela Lei 13.467/2017 (e lei 13.429/2017).

O poder econômico se revela um fator importante para o desenvolvimento 
da sociedade. Não é por menos, que sua citação textual tem acompanhado as 
Constituições brasileiras do século XX. Não obstante, a ulterior reforma traba-
lhista mencionada parece contemplar de forma sobremaneira assídua os inte-
resses do poder econômico, sem se eivar a devida consideração pelos direitos 
sociais. E, o pior de tudo, se revela uma abordagem de direitos contemplados 
constitucionalmente sem a devida discussão pública, algo ponderável pela crítica 
uma vez que se tratam de direitos de suma importância.

As questões pertinentes mencionadas nos arts. 6º ao 8º da Constituição 
Federal de 1988, no que tange, a título exemplificativo, acerca do gozo de 
férias, a duração da jornada de trabalho, o repouso semanal remunerado, 
a saúde da gestante, dentre outros aspectos, sofrem uma flexibilização em 
legislação ordinária de forma a se conceber maiores facilidades ao poder 
econômico. No entanto, há que se indagar, se a pura e simples concessão 
desse fortalecimento concedido à iniciativa privada, que poderá promover 
dispensas em massas sem a devida intersecção de órgãos sindicais, dentre 
outras flexibilizações postas em detrimento do trabalhador (hipossuficiente 
na relação de trabalho), se configura uma válvula de escape para a resolução 
da crise econômica e social imperante.

A posição defendida neste trabalho não compactua com esse entendi-
mento. Aufere-se pelo presente estudo que o constitucionalismo brasileiro 
constrói-se em um cenário de continuidade, onde os direitos sociais e traba-
lhistas são contemplados em um cenário de clientelismo e privatização da de-
cisão, ao albergue dos interesses políticos pontuais. Seguindo-se o pensamento 
de Carvalho (2002), houve uma inversão no caminho da sedimentação dos 
direitos inerentes preconizado por Marshall, e a história brasileira incentivou 
um modelo democrático não livre, mais afeito aos interesses de minorias em 
uma estrutura de dominação.

Um cenário de ruptura apenas pode ser vislumbrado na fortificação da 
democracia participativa, resgatando o empenho democrático do período da 
redemocratização, de forma a fazer valer as estruturas constitucionais de baixo 
para cima, ou seja, com o Poder Legislativo se submetendo aos interesses po-
pulares invariavelmente, perquirindo seus anseios antes da edição de diplomas 
legislativos. Enquanto não há tal concreção, o controle de constitucionalidade 
acaba ensejando papel nesse sentido, e que poderá incidir a partir da vigência 
da nova normatividade. 

O estabelecimento de novos canais de instrumentalização da participação 
popular, ou aperfeiçoamento de outros, como os orçamentos participativos e os 
Conselhos Populares, podem ser pensados em um caminho que pretende alcan-
çar a ruptura citada.
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Marcio José Silva1

O ano de 2017 é extremamente emblemático para o Direito Constitucio-
nal, especialmente na América Latina: temos o centenário da Constituição do 
México, que marca uma nova visão sobre a função do constitucionalismo e as 
Revoluções de Fevereiro e Outubro que vão elaborar um novo formato de Estado 
na Rússia. Para o Brasil, porém, essa significância não encontra um marco tão 
positivo: a Constituição de 1937, que pela primeira vez coloca o Brasil sob o re-
gime presidencialista-absolutista, completa 80 anos; a Constituição de 1967 que 
afundou o Brasil em anos de terror e pânico, chega a meio século.

Não obstante, a nossa preocupação é que tais cartas constitucionais, es-
pecialmente a de 1937, conhecida como ‘polaca’, devido à sua verossimilhança 
com a Constituição da Polônia de 1921, outorgada àquela nação pelo Marechal 
Piludski, mas assim denotada, especialmente pelo pejorativo dados às polonesas 
no Brasil naqueles dias, ou seja, polaca significando prostituta2. De fato, aquela 
carta constitucional servia, única e exclusivamente aos interesses de Vargas qual 
Chefe de Estado absoluto, à Aliança Integralista Brasileira, o gérmen do que se 
tornou o Golpe de 1964, e a implantação oficial da única política pública efi-
ciente desde sempre, agora como norma constitucional: o terrorismo de Estado, 
a violência e a perseguição.

Após 1937 o Brasil jamais foi o mesmo porque, deferentemente do período 
anterior, a República Oligárquica, havia um simulacro de autonomia e liberdade. 
Antes dessa, a monarquia assegurou alguns direitos ao seleto grupo de cidadãos 
que eram tidos como tais, o que, evidentemente excluía os milhões de pobres, ne-
gros, e povos indígenas, sendo esses dois últimos desconsiderados como cidadãos 
em todos os sentidos. O Brasil até a polaca usava a maquiagem da moral e bons 
costumes para violar direitos e liberdades, incluindo em suas constituições ante-
riores alguns direitos de todos, mas esses ‘todos’ incluía somente alguns todos3. A 

1 Mestrado em Educação, Arte, História da Cultura, Graduando em Direito, Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie. Email: msilva.mackenzie@gmail.com

2 NETO, Lira. Getúlio (1930-1945): Do governo provisório à ditadura do Estado Novo. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2013. p. 317-18.

3 ORWELL, George. A revolução dos bichos. 37ª. Ed. São Paulo: Globo, 1993, p. 93.
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partir de 1937, o Brasil assume o terrorismo de Estado como sua política pública 
oficial, inauguram-se perseguições políticas e a supressão oficial de direitos indi-
viduais em nome da ‘segurança e unicidade nacionais’. 

O governo Vargas, atuará com força, pelo seu mago Gustavo Capanema, na 
Educação brasileira, desconstruindo a função educativa da escola; e na Cultura e 
criando para o Brasil uma identidade que assimilasse todos, mas rejeitasse tudo, 
ou seja, o brasileiro sempre foi o mestiço, mas a matriz era o branco, os demais 
seriam secundários. De modo que, a partir de 1937, uma política de Estado leva 
à ruptura abrupta de uma consciência de nacional à identidade ideológica, im-
posta pela não tão saudosa polaca. 

Ademais, é a partir da ‘polaca’ que o Brasil construirá a política pública 
da vigilância, perseguição e terror, prática comum até os nossos dias: todos são 
livres para falar (o que for aprovado pelo poder público); todos têm liberdade de 
expressão (segundo o que o poder público julga conveniente); podemos ir e vir 
(segundo o que é conveniente e necessário ao ‘interesse nacional’). 

Que a ‘polaca’ fez escola é nítido no que acontece depois do interregno 
Vargas e o Golpe de 1964. Na sessão emblemática que ‘elege’ Castello Branco, 
oficializando o regime do caos, que, por evidência seria naturalmente autoritário, 
estão apoiando essa barbárie pessoas tais como Francisco de Campos e Gustavo 
Capanema, os capachos de Vargas e, incrivelmente, Juscelino Kubistchek e Ulys-
ses Guimarães4 que, mudando ou não de posição posteriormente, foram parte 
daquele momento vergonhoso. Francisco de Campos especialmente apoiará na 
redação do Ato Institucional (AI) 1, que estabelece o Golpe em sua plenitude. 

Por fim, o regime de 1964 foi tão eficiente em aprender as lições acerca 
de seu gérmen, o Estado Novo de Vargas, que criará algo mais ilustre ainda: a 
Constituição de 1967. Vejam que impressionante: criamos uma ditadura regula-
mentada, dentro da legalidade, com a ‘existência’ de Três Poderes, ‘eleições’, ‘al-
ternância’ de Chefe no Executivo e ‘garantias’ individuais. O Brasil é realmente 
um fenômeno a ser estudado quando falamos de constitucionalismo. Chile, Ar-
gentina, Paraguai e Bolívia, apenas para permanecermos no contexto sul ameri-
cano, tiveram ditaduras, mas não conseguiram forjar a legalidade dessas, nós sim.

Portanto, esse ano de 2017 é o ano especial para recordarmos e aprofundar-
mos nossos estudos sobre o que, afinal, significa constitucionalismo no Brasil.

4 BRASIL. Diário do Congresso Nacional de 12 de abril de 1964. Ano XIX, n° 3: Ata da 3ª. sessão conjunta, 
da 2ª. sessão legislativa ordinária, da 5ª. Legislatura, em 11 de abril de 1964, p. 97.
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Maurício de Aquino1

Este artigo apresenta, desde as perspectivas teórico-metodológicas da his-
tória social e política, uma análise da construção do catolicismo de massas e de 
suas repercussões políticas no Brasil dos anos 1930, com destaque para o texto 
da Constituição de 1934. Partindo das referências teórico-metodológicas apresen-
tadas nas obras de Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Réne Rémond, José Murilo 
de Carvalho, Ângela de Castro Gomes, Roberto Romano e José Oscar Beozzo, 
o trabalho de interpretação e reconstrução histórica desse período acerca das 
relações entre religião e política foi orientado pela tese segundo a qual a Igreja 
Católica reinventou o seu lugar político na ordem republicana ao mesmo tempo 
em que também ofereceu ao Estado republicano, nos primeiros anos do governo 
de Getúlio Vargas, uma de suas bases de legitimação, além de um repertório de 
estratégias institucionais na mobilização controlada do povo, diante do proble-
ma do modus operandi da reforma política a ser envidada para superar a crise do 
Estado republicano brasileiro. Nesse sentido, pode-se postular que em outubro 
de 1930, o golpe político-militar encabeçado por Getúlio Vargas demonstrou a 
fragilidade dos dispositivos republicanos em vigor, cujas tentativas de reformas 
políticas do final dos anos 1920 foram malogradas, e explicitou a solidez insti-
tucional da Igreja Católica constituída por uma autoridade simbólica com pro-
funda aderência no imaginário social brasileiro, sobretudo porque nos primeiros 
quarenta anos de república no Brasil a Igreja se preocupou particularmente em 
construir uma imagem espiritual da instituição, em defesa de valores considera-
dos universais, administrando organizações de grande apelo junto à população 
e à opinião pública, como asilos, escolas e hospitais. As lideranças eclesiásticas 
tinham consciência de que o reconhecimento dessa autoridade espiritual poderia 
oferecer à Igreja uma legitimidade que transbordaria os limites espirituais, sendo 
convertida em autoridade moral e política. Foi a esse capital simbólico de au-
toridade acumulado pela Igreja que Getúlio Vargas recorreu como uma de suas 

1 Doutor em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, 
Campus de Assis. Professor Adjunto do curso de graduação em História e do programa de mestrado em 
Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, Campus de Jacarezinho, Brasil. 

 E-mail: mauriaquino12@uenp.edu.br 
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bases de legitimação na ocasião em que ascendeu a chefe do governo provisório 
implantado pelo golpe político-militar de 1930. As mobilizações da massa cató-
lica nos primeiros anos de 1930 impactaram no fortalecimento da Liga Eleitoral 
Católica (LEC) cujos membros tornaram-se assessores e parlamentares da Assem-
bleia Nacional Constituinte. A opinião pública e o governo da “nova república” se 
resignaram diante da ubiquidade e persistência das solicitações do cardeal Leme, do 
episcopado e das associações e centros católicos. A segunda constituição da Repú-
blica do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934, incorporou as reivindicações 
católicas de ser redigida sob a confiança em Deus, do ensino religioso da confissão 
adotada pelos alunos nas escolas públicas em horário regular de aulas, da isenção 
de impostos às instituições escolares privadas, dos direitos políticos e da isenção de 
serviço militar aos homens consagrados aos ministérios da Igreja, da família como 
união indissolúvel, do reconhecimento civil do casamento religioso, da persona-
lidade jurídica das igrejas, do atendimento religioso às forças armadas, do uso de 
verbas públicas para igrejas em situações de interesse nacional.

Palavras-chave: Catolicismo; Reforma Política; Constituição de 1934; His-
tória do Brasil. 
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Murilo Aparecido Carvalho da Costa De Robbio1

O principal objetivo dessa pesquisa é o estudo da origem da Lei nº 1.079 de 
10 de abril de 1950 que define o rito do julgamento dos crimes de responsabilida-
de do Presidente da República e de outras figuras públicas no contexto brasileiro. 
O instituto do impeachment, apesar de raras aplicações na história constitucio-
nal brasileira, adquire especial relevância em tempos de crise institucional, pois 
é um instrumento capaz de modificar a trajetória política e histórica de determi-
nada sociedade, devido à importância e a gravidade da   da responsabilização de 
um governante em sistema de governo democrático e presidencialista. 

Observa-se que os estudos sobre o instituto são poucos no campo da História 
do Direito, possuindo maior desenvolvimento em áreas do Direito Público, como 
o Direito Constitucional e o Direito Administrativo. Logo, o estudo que visa, a 
partir de uma perspectiva histórica, sistematizar o desenvolvimento e as mudan-
ças de um instituto pretensamente vital à manutenção democrática de um país. 
Objetiva-se uma análise panorâmica e aprofundada dos debates parlamentares de 
um texto legal em particular, nesse caso a Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950. 

A metodologia adotada no trabalho, a partir de do método de pesquisa histó-
rico jurídico, pretende analisar, além dessa norma que é o objeto central de análise, 
outros documentos e dispositivos demonstram-se interessantes para compreender o 
contexto político e jurídico da época. Tais documentos são: os Anais da Assembleia 
Constituinte de 1946; o conteúdo relacionado ao tema nas Constituições anteriores 
e na legislação ordinária, inclusive do período imperial; a produção acadêmica dos 
principais juristas da época, tanto em doutrinas e manuais, como em revistas e perió-
dicos jurídicos. Subsidiariamente, cabe um estudo atento dos personagens políticos 
desse período, assim como a movimentação intensa do projeto parlamentarista. 

Analisa-se a natureza política desses crimes e a evolução desse instituto no 
tocante às instituições no qual incidem o respectivo julgamento (principalmente 
o Congresso Nacional), como nas responsáveis pela sua aplicação. Promove-se, 

1 Graduando do curso de Direito na Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Uberlândia (MG). Pesquisador bolsista da área de História do Direito pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), sob orientação do Prof. Dr. José de Magalhães 
Campos Ambrósio (FADIR/UFU).
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assim, a análise de um instituto que perpetuou incongruências desde a sua ela-
boração, culminando em divergência na aplicação desse instituto desde 1891, 
tanto em âmbito federal quanto estadual (BROSSARD, Paulo. O Impeachment: 
Aspectos da responsabilidade política do Presidente da República. Porto Alegre: 
Livraria do Globo, 1964. p. 7). 

A pesquisa, portanto, analisará a constituição de um aparato jurídico que 
se mostra minimamente apto para manter, no âmbito político, uma certa auto-
nomia e a continuidade das estruturas democráticas do Estado. É nessa via que 
o argumento histórico se mostra relevante para a pesquisa em questão. A inter-
ligação do debate realizado no Congresso com o contexto político e jurídico de 
inserção desses políticos é a caminho para entender a configuração do instituto 
do impeachment no ordenamento pátrio e quais os reflexos de tal estruturação 
nos arranjos jurídico-políticos de hoje.

Adentrando nos frutos que já puderam ser observados como resultados pre-
liminares da pesquisa, encontrou-se uma linha lógica na delimitação do assunto 
e do marco temporal que demonstra ser satisfatória para o futuro da pesquisa. A 
partir da construção dos antecedentes ingleses e estadunidenses, da análise da in-
corporação do instituto ainda no Brasil Imperial, das suas progressivas alterações 
nas diferentes constituições republicanas e chegando, por fim, na Assembleia 
Constituinte de 1946 e nas discussões parlamentares sobre a Lei nº 1.079/1950, 
temos um grande período da História Constitucional e da política brasileira. 

Por fim, numa breve consideração da bibliografia sobre o tema, temos que a 
maior produção sobre os crimes de responsabilidade está nos trabalhos de Direito 
Constitucional. Procurou-se priorizar as obras que estejam sobre o período da pes-
quisa, ou seja, entre 1946 e 1964, sendo interessante a análise de obras que estejam 
em momentos imediatamente anteriores ou posteriores, com o devido cuidado da 
análise sobre a vigência de outras Constituições que não a de 18 de setembro de 
1946. Material essencial pode ser encontrado nos escritos sobre política e muito 
pouco na seara exclusiva da História do Direito, visto que as abordagens históricas 
sobre o tema foram feitas sobre uma abordagem constitucional e por constituciona-
listas. Os autores com maior importância para essa pesquisa no trabalho de nomes 
como: Pontes de Miranda, Themístocles Cavalcanti, Carlos Maximiliano, Pedro 
Calmon, Afonso Arinos de Melo, Aliomar Baleeiro, Waldemar Martins Ferreira, 
Francisco Campos, Victor Nunes Leal, os quais possuem trabalhos nos mais diver-
sos ramos do Direito Constitucional, seja sob uma visão mais pragmática, analítica 
de textos como a Constituição de 1946 ou ainda sobre a ótica da História Consti-
tucional. Sobre o tema dos crimes de responsabilidade e do impeachment, temos 
pouca literatura nacional do período que trabalhe com esses institutos como: Paulo 
Brossard, Lauro Nogueira, Paulo Figueiredo e Sansão Loureiro. Entender a maneira 
como estes juristas entendiam o impeachment antes e depois da promulgação da 
Lei nº 1.079/1950 é um dos pontos chave da pesquisa para maior compreensão do 
momento histórico e do impacto dessa norma no ordenamento jurídico pátrio.
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Raphaela Lorite1

O estudo da Lei de Segurança Nacional, promulgada justamente em um 
período de distensão democrática, já nos últimos suspiros da ditadura de 1964-
1985, tem sido amplamente negligenciado, tanto no âmbito da Justiça de Transi-
ção Brasileira, quanto por qualquer estudo que se proponha acerca da democra-
cia ou, mais precisamente, da qualidade democrática. É uma relação um tanto 
quanto ambígua: não é incomum aqueles que supervalorizam, afirmando que a 
transição democrática é incompleta, tomando como exemplo entulhos autoritá-
rios - como a Lei n. 7.170/1983 -; por outro lado, há aqueles que a desvalorizam, 
corroborando que esta já não possui mais aplicabilidade ou compatibilidade 
com a constituição vigente. Com isso, procura-se analisar essa “estranha” relação 
entre um Estado Democrático de Direito com uma lei ideologicamente marcada: 
a do inimigo interno, do “subversivo”, daquele que não é digno de sua pátria 
(afinal, há duas opções: ou amar o Brasil, ou deixá-lo). Para fazer esta análise, 
é preciso lembrar que este conceito é fruto de uma doutrina, usualmente deno-
minada de “doutrina de segurança nacional”, que legitima a guerra psicossocial 
dentro do contexto da Guerra Fria, pelo esforço da burguesia brasileira e das For-
ças Armadas na garantia da permanência de um modelo de produção capitalista. 
A contenção de “ameaças internas” fazia-se necessária em nome da consolidação 
de valores que acompanhavam esse posicionamento - em nome da “ordem so-
cial” e em defesa do Estado e da Democracia, sendo uma das faces mais cruas 
do conservadorismo brasileiro e do seu velho hábito de judicializar a repressão. 
Nesse sentido, mesmo uma simples análise demonstra que a construção de uma 
concepção de “segurança nacional”, legitimadora do Golpe de 1964 e de diversas 
leis de exceção no Brasil (como o Decreto n. 314/ 1967 e o Decreto n. 898/69), 
também teve suas versões em governos democráticos (como a Lei n. 38/1935 e 
Lei n. 1.802/1953). Infelizmente, é forçoso reconhecer: o conceito veste tanto as 
presidências legalmente eleitas quanto as covardemente usurpadas. Entre os que 
defendem a sua não-recepção pela Constituição Federal de 1988 e os que  alegam 

1 Aluna de graduação do quinto ano da Universidade Federal do Paraná. Brasil
 raphaelalorite@gmail.com
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que a lei continua em vigor, vemos a sua ressuscitação em momentos de con-
veniência, pois sua revogação ainda não foi feita expressamente pelo Supremo 
Tribunal Federal. Os exemplos são diversos: criminalização dos movimentos so-
ciais contra membros do MST do Rio Grande do Sul pela ocupação da Fazenda 
Coqueiros em 2004 e 2006,  contra policiais militares denunciados pela prática 
de supostos delitos relacionados à greve da Polícia Militar da Bahia em 2012, das 
manifestações em 2013, as manifestações contra a Copa em 2014 . Este quadro 
pode ser encarado como um indicativo da presença do vício de criminalização 
da oposição política e da sua significativa carga simbólica ditatorial no Brasil, 
principalmente na permanência de um senso comum que ainda acredita: a solu-
ção para as crise político-econômica é a intervenção militar.  
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Rodrigo Portela Gomes 1

Guilherme Scotti2 

O presente trabalho tem como objetivo apontar as potencialidades metodo-
lógicas da reapropriação crítica da história constitucional para um processo de 
interpretação da Constituição Federal de 1988 (CF/88) que seja apto a enfrentar 
as desigualdades raciais constitutivas da formação social brasileira. A referida 
provocação surgiu no contexto de retomada do julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3239, ajuizada em 2004 pelo então Partido da Frente 
Liberal (PFL), atualmente Democratas (DEM), que questiona a constitucionali-
dade do Decreto nº 4.887/2003, dispositivo que regulamenta o art. 68 do ADCT, 
portanto, o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demar-
cação e titulação das terras ocupadas por comunidades remanescentes de qui-
lombos. No tocante aos direitos fundamentais das comunidades quilombolas 
essa reapropriação crítica da história constitucional é relevante, ao passo que a 
narrativa oficial sobre a história constitucional apaga o impacto da experiência 
dos quilombos na luta por direitos. Pois, apesar de a CF/88 constituir o ápice 
de um processo de democratização, há ainda um ponto cego na teoria e na 
prática do direito que é a realidade de desigualdade racial do Brasil. Particular-
mente ao apagar-se a história dos quilombos, na sua luta por liberdade e acesso 
a terra, impede-se o redimensionamento dos princípios constitucionais em bases 
mais plurais e democráticas. Nesse sentido é fundamental enfrentar o passado, 
já que a historicidade da Constituição é um processo de politização imprescin-
dível para a construção de sentido dos direitos fundamentais no presente e no 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB), Brasil. Integrante 
do Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro – Maré e do grupo Desafios do Constituciona-
lismo, ambos da UnB. E-mail: rodrigoportelag@gmail.com.

2 Doutor e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB), Brasil. 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor Adjunto na Faculdade 
de Direito da UnB. Pesquisador dos grupos Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação (CEDD) e 
Desafios do Constitucionalismo, ambos da UnB. E-mail: gscotti@gmail.com. 
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futuro. A teoria de base que orienta essa reapropriação tem apoio nos estudos 
sobre o constitucionalismo na modernidade contemporânea, tomando-o como 
engendrado a partir da superação de uma eticidade tradicional, tendo em vista 
que o direito pré-moderno estava enraizado em pressupostos metafísicos e na 
tradição. Em decorrência desse processo, a Constituição passou a assumir um 
caráter supralegal, possibilitando que o direito seja fundamentado em si mesmo. 
Neste contexto de formação de uma eticidade reflexiva, ou seja, de abertura e 
incompletude dos direitos fundamentais, viabilizam-se as disputas de sentido 
sobre o texto constitucional. Aqui o problema da efetividade dos direitos funda-
mentais, especificamente o inscrito no art. 68 do ADCT, é enfrentado por meio 
da tensão sobre a narrativa da história constitucional. A tensão será enfocada na 
disputa discursiva sobre os significados a serem empregados ao art. 68 do ADCT 
a partir de um deslocamento que se apoia na matriz histórico-jurídica produzi-
da na diáspora africana, visto que ao evidenciarmos a história dos quilombos 
imprime-se densidade normativa aos direitos fundamentais atinentes a esta po-
pulação. Portanto, o art. 68 do ADCT é um dispositivo inovador, pois possibilita 
evidenciar a latência e centralidade das tensões raciais na história brasileira e 
permite confrontar que tipo de narrativa prepondera nos discursos dos juristas 
a respeito da realidade passada e presente de desigualdade racial. A trajetória e a 
experiência dos quilombos, enquanto luta por autonomia e reconhecimento do 
negro na história brasileira, imprime força normativa ao art. 68 do ADCT, já 
que o caráter abstrato, universal e aberto dos direitos fundamentais necessita de 
um enraizamento histórico com suporte nos movimentos de luta e afirmação da 
igualdade, da liberdade e da cidadania. 

Palavras-chave: comunidades quilombolas; direitos fundamentais; matriz 
histórico-jurídica da diáspora; interpretação do art. 68 do ADCT; 
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Sidnei Machado1

Resumo: Objetivo do artigo é analisar o processo de transformações nor-
mativas do direito à negociação coletiva no Brasil dos últimos 30 anos (1988-
2017) no contexto do constitucionalismo. A partir do reconhecimento constitu-
cional do direito à negociação coletiva, e com ênfase na mediação realizada pelas 
cortes no controle de constitucionalidade, são discutidas as mutações verificadas 
no modelo da Constituição de 1988 pela jurisdição constitucional e, ao final, 
relaciona-se reconfigurações possíveis na democracia social e política brasileira.

Palavras-chave: Negociação Coletiva. Direito do Trabalho. Constituciona-
lismo. Democracia Social. Reforma Trabalhista no Brasil. 

1. INTRODUÇÃO

De entre todas as instituições que formam o sistema democrático de rela-
ções de trabalho, a negociação coletiva é, seguramente, a mais complexa em razão 
da configuração jurídica da atividade contratual coletiva. A negociação coletiva 
é, em si mesma, um sistema de criação de regras de resolução de conflitos, mas 
também integra um sistema mais amplo de relações de trabalho, pois é expressão 
de um pluralismo político, numa dinâmica entre direitos individuais e coletivos, 
em que atuam sujeitos coletivos, que buscam dar sentido e valor político e demo-
crático para o trabalho. 

O reconhecimento da negociação coletiva como direito constitucional-
mente protegido é relativamente recente. É a partir dos anos 1970 que ele come-
ça a incorporar um articulado direito substantivamente próprio, não restrito 
a uma singular manifestação da autonomia coletiva dos sindicatos. Prevista 
na lei brasileira desde 1939, tendo diversas cartas constitucionais reconhecido 

1 Doutor em Direito (UFPR). Professor Adjunto de Direito do Trabalho (UFPR). Atua no Programa de Pós-
-Graduação em Sociologia (UFPR).  Membro do Núcleo de Pesquisas Constitucionalismo e Democracia 
(UFPR). Brasil. E-mail: sidneimchd@gmail.com
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o valor jurídicos aos instrumentos normativos, é com a Constituição de 1988 
que efetivamente eleva a negociação coletiva a uma configuração mais ampla 
como direito.

O regime constitucional vem sofrendo a mediação do controle de consti-
tucionalidade, com numerosas decisões sobre o direito à negociação coletiva, o 
que enriquece a referência do direito Constitucional, ao mesmo tempo em que 
confere uma dimensão constitucional própria da negociação coletiva revelado 
pela prática do controle de constitucionalidade, sobre a qual se busca analisar. 

2. METODOLOGIA

O texto faz uma análise crítica das mudanças e das tendências em matura-
ção na contratação coletiva brasileira, em especial do regime jurídico de controle 
de constitucionalidade em matéria de negociação coletiva. Como suporte para os 
argumentos, são analisados um conjunto de acórdãos proferidos pelo Supremo 
Tribunal Federal, selecionados a partir dos anos 1990, em que tenha havido dis-
cussão sobre o sentido e alcance da negociação coletiva de trabalho. Para a análise 
foi empregada uma metodologia de análise de conteúdo das decisões judiciais, 
com o objetivo de identificar os fundamentos jurídicos frequentes e decisivos 
utilizados pelo STF.   

3. RESULTADO E DISCUSSÕES 

O texto valora e discute criticamente o modelo brasileiro de negociação co-
letiva em transformação pela hipertrofia de práticas que se estruturam a margem 
do modelo Constitucional brasileiro de 1988, para fornecer pistas de compreen-
são da racionalidade das mudanças e dos vetores de tendências em maturação.

A efetividade e vitalidade da ampliação constitucional da negociação coleti-
va foi confiada à jurisprudência constitucional, por meio de um controle formal 
pelo controle concentrado de constitucionalidade das leis pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF). O controle de constitucionalidade é um agente fundamental 
para fixar as bases e a amplitude constitucionais do direito à negociação coletiva, 
que ganha terreno num ambiente de crescente ativismo da corte constitucional e 
um protagonismo maior da jurisprudência constitucional. 

Apesar de uma tensão entre Constituição e ordem econômica nos anos 
1990, seja em razão da crise econômica ou de políticas neoliberais, o STF teve 
uma posição contida e minimalista em relação ao direito à negociação coleti-
va.  No entanto, nos últimos o Supremo Tribunal Federal brasileiro vem desen-
volvendo uma jurisprudência sobre direitos sindicais, incluindo a temática do 
direito à negociação coletiva, com a introdução de matizes novas de tratamen-
to interpretativo que, aos poucos vão se compondo um preocupante corpo de 
doutrina jurisprudencial. A análise revela que a construção dessa jurisprudência 
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gerou uma inflexão substancial a partir de 2015, promovendo a conformação 
constitucional do direito à negociação coletiva. 

O limite constitucional da negociação coletiva, segunda a jurisprudência 
constitucional brasileira, em grande medida justificada por uma interpretação 
principialista da Constituição, residiria na liberdade contratual e na vontade 
das partes. Com isso, a contratação coletiva cada vez mais se emancipa da lei 
e da Constituição. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Defende-se as teses de: (i) haver um esvaziamento do modelo de relações de 
trabalho da Constituição brasileira de 1988; (ii) estar em emergência um novo 
paradigma jurídico em torno da força obrigatória da negociação coletiva, que 
acentua a leitura contratual da convenção coletiva de trabalho (viés privatista), 
em detrimento de uma leitura de regulação pública do trabalho (viés publicista), 
ainda em transição e não bem definido. 
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A NATUREZA DAS  
CONSTITUIÇÕES PLURINACIONAIS

Amanda Ferraz da Silveira1

Diante do contexto histórico de colonização, dominação e violência ao 
qual foram submetidos os povos da América Latina, o conceito clássico de es-
tado nação é uma ficção eurocêntrica impossível de ser verificada nos estados 
latino-americanos. É uma imposição de teoria e de forma de organização social 
desenvolvida dentro de um contexto e período específico no contexto europeu. 
Inicia-se um processo de ruptura América Latina com duas revoluções – revolu-
ção mexicana e revolução haitiana – que foram primeiras revoluções populares. 
O resultado destas revoluções é o reconhecimento pelo poder constituinte destes 
estados nacionais da diversidade na América Latina. Após períodos de gran-
de repressão e com redemocratização em termos de democracia representativa, 
os estados latino-americanos começam a ser objeto de pressão política dos po-
vos tradicionais para que sejam reconhecidas nas cartas constituintes o caráter 
multicultural da ocupação territorial, identidade própria e as diferentes relações 
com a natureza, que não a relação de apropriação. Esse movimento inicia-se 
nos anos 80 e foi denominado de novo constitucionalismo latino-americano, 
embora não seja propriamente novo. Constituições de diversos países rompem 
o caráter unitário do estado apenas em termos normativos e passam a constar 
das cartas constitucionais a diversidade cultural, o direito à autodeterminação e 
as diversas formas de relação com a natureza. Assim, a natureza deveria deixar, 
de certa forma, de ser algo a ser explorado, objeto que pode ser apropriado, para 
ser direito de todos e, mais importante, deve ser protegida por todos para a sua 
preservação para as presentes e futuras gerações. Dentro das limitações de um 
artigo científico, este trabalho objetiva analisar brevemente a regulação jurídica 
de proteção à natureza nas constituições mais recentes na América Latina. Em 
um primeiro momento, são retomados, de maneira breve, conceitos e noções 
acerca do surgimento do estado como organizador da sociedade. Em seguida, são 
tecidas considerações acerca do contexto histórico que possibilitou o movimento 
denominado de “ novo constitucionalismo latino-americano”. Em um terceiro 

1 Mestranda em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PU-
CPR). Pós-graduada lato sensu em Direito e Processo Tributário na Academia Brasileira de Direito Consti-
tucional (ABDConst). Brasil. Endereço eletrônico: aferraz.silveira@gmail.com.
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momento são apresentadas as regulações jurídicas de proteção à natureza nas 
constituições de Equador e Bolívia, onde são considerados os objetivos do buen 
vivir, sumak kawsay e vivir bien. Por fim, são apontadas as carências e questões 
assimiladas de forma incompleta nas constituições. A análise das constituições 
mais recentes da América Latina permite perceber a persistência da concepção 
da natureza como recurso ou patrimônio. É necessário destacar a importância 
de todas as formas de vida, não sendo o ser humano o elemento vivo principal 
da natureza. Ainda há a persistência de um discurso desenvolvimentista, ainda 
que seja “direcionado a todos”. O mesmo discurso que justifica a desigualdade e 
se utiliza do Estado para se legitimar, aplicado de acordo com padrões eurocên-
tricos. Revela-se urgente a necessidade de se repensar alternativas ao desenvolvi-
mento e não um desenvolvimento alternativo, de forma que a pluralidade seja, 
de fato, contemplada e que povos inteiros sejam forçados a se integrarem em um 
sistema que é construído para sua exclusão. Ainda que no plano normativo, estas 
constituições configuram um avanço ao escancararem a diversidade de modos de 
ser e viver e perceber a indispensabilidade da re-integração do ser humano como 
elemento da natureza. 

Palavras-chave: Constitucionalismo Latino-Americano. Colonialismo. Na-
tureza. Diversidade.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 315

o ConstituCionalisMo latino-
aMeriCano e as Categorias de suJeito 

ColetiVo e territorialidade

Ana Carolina Brolo de Almeida1

GARGARELLA (2009), em sua obra denominada El nuevo constitucionalis-
mo latinoamericano. Promessas e interrogantes pretende descrever o movimento 
do Novo Constitucionalismo Latino-Americano2 chamando a atenção, dentre ou-
tros fatores, para o fato de que estas reformas, ocorridas a partir do final do século 
XX, possuem características específicas, as quais, para serem identificadas, requerem 
que se descubra qual é a principal pergunta que as Constituições da região veem 
responder, ou, mais diretamente, qual é o principal mal que elas buscam enfrentar.

Nesse sentido, o constitucionalista argentino afirma que, tradicionalmente, 
as Constituições nascem em momento de crise com o objetivo de resolver algum 
drama político fundamental, cuja investigação permite entender qual é o projeto 
e a lógica que movimenta o motor fundamental da Constituição. 

FAJARDO (2010, p. 11 e 12), que no âmbito da América Latina afirma 
que as Constituições historicamente têm expressado as relações que os Estados, 
por meio das classes e setores dominantes, buscavam estabelecer com os povos 
indígenas, menciona três horizontes de reformas constitucionais ocorridas na 
América Latina, quais sejam, o constitucionalismo liberal do século XIX, cons-
titucionalismo social do século XX e, por fim, constitucionalismo pluralista, no 
qual está situado o Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Dessa forma, a 
autora localiza os distintos horizontes do constitucionalismo na América Latina 
a partir do reconhecimento e do rol de direitos conferidos aos povos indígenas. 

No presente trabalho, então, a partir da problematização suscitada por GAR-
GARELLA (Ibidem), sugere-se que um dos principais problemas-objetivo que o 

1 Mestranda em Direito das Relações Sociais do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Paraná -- UFPR. Integrante do Núcleo de Pesquisa Núcleo de Direito, Biotecnologia e Sociedade 
- BIOTEC. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR e em Filosofia 
pela UFPR. Curitiba, Brasil. Endereço eletrônico: anac.brolo@gmail.com

2 “Como aponta Brandão (2013), diversas são as denominações adotadas, como Novo Constitucionalismo 
Latino-Americano (Viciano e Dalmau), Constitucionalismo Mestiço (Baldi), Constitucionalismo Andino 
e Constitucionalismo Pluralista Intercultural (Antonio Carlos Wolkmer), Neoconstitucionalismo Trans-
formador (Santamaría), Constitucionalismo Pluralista (Raquel Fajardo), Constitucionalismo Experimental 
ou Constitucionalismo Transformador (Boaventura de Sousa Santos), Constitucionalismo da Diversidade 
(Uprimmy) e outros”. (BRAGATO; CASTILHO, 2014).
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Novo Constitucionalismo Latino-Americano busca enfrentar é justamente a iden-
tificação de seus sujeitos de direito, para, em paralelo, criar mecanismos de efetiva 
participação destes em relação aos temas que os afetem. Todavia, conforme se verá, 
propõe-se que apenas é possível que tais sujeitos coletivos de fato sejam reconheci-
dos e que não meramente participem de instituições que não lhes representem, caso 
sejam considerados a partir das territorialidades específicas que lhes são inerentes. 

Ocorre que, além do fato de se identificar que não só os povos indígenas são 
sujeitos coletivos desse novo horizonte constitucional latino-americano, como tam-
bém diversos outros povos e comunidades tradicionais, fundamental também se faz 
atentar-se para as chamadas novas territorialidades. Nesse sentido, tratar das territo-
rialidades específicas requer a compreensão de que os territórios estão sempre histori-
cizados, que são sempre inventados e que, como tais, nos dizeres de PORTO GON-
ÇALVES (2006), “realizam concretamente os sujeitos históricos que os instituíram”.

Ou seja, para que seja possível ao Direito e ao Constitucionalismo latino-ameri-
cano reconhecer efetivamente os povos e comunidades tradicionais enquanto sujeitos 
de direito, é necessário que se compreenda que suas identidades são situadas. Para 
tanto, necessário se faz a recuperação do conceito de território para além da hege-
mônica/eurocêntrica de se pensar a territorialidade, inventada pelos portugueses e 
espanhóis e “profundamente impregnada pelo Direito Romano e sua legitimação do 
direito de propriedade (melhor seria dizer dos proprietários)” (Ibidem).

Por fim, para o Constitucionalismo latino-americano de fato se proponha 
a compreender a emergência desses sujeitos coletivos e os reconheça em seu po-
tencial emancipatório, bem como que seu existir depende de um lugar próprio, 
é preciso que se reconheça também a existência de uma colonialidade do saber 
enquanto ideia equivocada de um pensamento universal.

Palavras-chave: Constitucionalismo latino-americano; Sujeitos Coletivos; 
Povos e Comunidades Tradicionais; Territorialidade
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Bruna Maria Expedito Marques1

Nayara Ribeiro Rezende2

Este trabalho tem por objetivo abordar o direito insurgente e o consti-
tucionalismo plural como paradigmas para a reconstrução crítica dos direitos 
humanos. Aponta-se, assim, a necessidade de conjugar a construção normativa 
à realidade regional, saindo de uma perspectiva universal de direitos humanos 
para uma perspectiva que leve em conta a práxis cotidiana, em especial a luta 
de sujeitos coletivos pela concretização desses direitos. Para atingir o objetivo 
proposto, o presente trabalho encontra-se dividido em três grandes partes e faz 
referência ao pensamento construído em especial na América Latina. Inicial-
mente, é realizada uma análise acerca do discurso hegemônico dos Direitos Hu-
manos, apresentando-os como base de atuação de grande parte dos Estados, das 
instituições e de instrumentos e mecanismos de proteção. Analisam-se, ainda, as 
dificuldades que podem ser encontradas para a implementação desses direitos no 
contexto latino-americano, uma vez que essa noção de direitos é construída a par-
tir da afirmação do subjetivismo e universalismo, desconsiderando e ocultando 
os contextos de realidade regional marcados pela grave situação de negação de 
direitos elementares e acirrada desigualdade social. Em um segundo momento, 
o giro decolonial latino americano passa a ser analisado em seus diversos as-
pectos, em especial a crítica à colonialidade do saber e do poder. Sendo, assim, 
necessário entender a decolonialidade, no âmbito dos direitos humanos, como a 
reconstrução teórica desses direitos a partir do contexto e peculiaridades das do-
minadas e dos dominados que foram excluídas e excluídos ao longo da história 
da sociedade moderna. De tal modo, para possibilitar esse estudo é fundamental 
o reconhecimento de uma formulação crítica do direito, que represente um novo 
olhar sobre a realidade regional em que se constrói a cultura jurídica na América 
Latina. Tomando por base essas reflexões, é retratada a teoria crítica dos Direitos 
Humanos, a qual está sustentada na filosofia da libertação (Enrique Dussel), ob-
jetivando problematizar teorias hegemônicas frente à realidade regional marcada 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Pesquisadora do Programa de Iniciação Cientí-
fica (PIBIC) financiado pelo CNPQ. Email: bru.maria.marques@gmail.com

2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Email: nayararibeirorezende@gmail.com.
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pela exclusão de grande parte da população, propondo um paradigma pluralista 
voltado para a alteridade e libertação. Joaquín Herrera Flores é um dos maiores 
expoentes na construção dessa teoria, reconhecendo os direitos humanos como 
resultados sempre provisórios das lutas sociais por dignidade. Em um terceiro 
momento, almeja-se cumprir o objetivo central do trabalho ao apresentar as 
ideias de constitucionalismo plural e direito insurgente, representando-as como 
movimentos de resistências de sujeitos coletivos latino americanos. Tomando a 
primeira ideia destacada, serão sinalizadas as Constituições surgidas desses movi-
mentos, levando em consideração os fundamentos para orientação e construção 
do repensar crítico dos direitos humanos: pluralismo jurídico, práxis transfor-
madora e alteridade. Fomentando a necessidade de elaborações teóricas e práticas 
políticas pautadas na pluralidade e particularidades dos países de capitalismo 
periférico. Ademais, discute-se o direito insurgente, a partir dos textos de Miguel 
Lanzellotti Baldez, Thomas Miguel Pressburguer e Ricardo Prestes Pazello. Des-
se modo, pretende-se conduzir a reconstrução do direito, elaborado nas ações 
coletivas das oprimidas e oprimidos, rompendo-se com a estrutura do direito 
estatal e burguês. A insurgência da ciência jurídica não é algo novo, existindo 
textos datados da década de 90 (Pressburguer), e em contexto latino americano 
é fundamental para a integração dos povos e comunidades tradicionais a ordem 
jurídica. Para a construção insurgente do direito é necessário direcioná-lo e levá-
-lo até a realidade social, assim, dá-se um destaque especial para a peculiaridade 
dos arranjos societais na América Latina, explorando a centralidade do sujeito 
coletivo e revolucionário latino-americano. Por fim, propõe-se a emergência de 
um novo paradigma que aqui buscou-se apresentar. O constitucionalismo plural 
e o direito insurgente devem ser encarados como esse novo paradigma, caminhos 
para concretização e conquista de direitos humanos na América Latina.

Palavras-chave: giro decolonial; constitucionalismo plural; direito insurgente.
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Fernanda-Cristinne De Paula1 
Filipe Soares Novaes2

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

As novas Constituições que surgem no contexto latino americano na dé-
cada de 90 e nos primeiros anos do século XXI são frutos de um processo de 
transição de regimes autocráticos para o Estado Democrático de Direito, tendo 
por marco histórico, em que pese algum dissenso doutrinário, a Constituição 
Colombiana de 1991. Mas quais são as bases destas Constituições? Trata-se de 
um movimento vanguardista, genuinamente proveniente do sul, da lógica dos 
colonizados ou a reprodução de constitucionalismo que tenta se reinventar? Em 
outras palavras, existe um novo constitucionalismo latino americano?

Nesse sentido, os reveses experimentados pelas sociedades latino-americanas, so-
bretudo a persistência de uma intensa desigualdade social, somados ao atual cenário 
de crise política que se estende, de variadas formas, por todos os países envolvidos, 
suscitam uma reflexão profunda a respeito da teoria constitucional desenvolvida 
nestes Estados. É necessário questionar, de forma crítica, a tradicional influência do 
pensamento constitucional do norte para fundar uma “epistemologia do sul”3

1 Mestranda em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na Área de Concentração Ci-
dadania, Estado e Globalização (Linha de Pesquisa: Direito Internacional). É bacharel em Direito pela Univer-
sidade de Brasília (UnB) e pós-graduada pelo Centro de Estudos em Direito Internacional (CEDIN). Servidora 
Pública Federal, com lotação na Procuradoria Federal junto ao FNDE. E-mail: fecristinne@gmail.com

2 Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC
-Rio). É graduando em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), pesquisador 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) na mesma instituição, na Área de 
Direito Constitucional e Constitucionalismo Latino-Americano. Realiza pesquisas nos campos de Direito 
Constitucional, Direito Internacional, Relações Internacionais e Política. E-mail: filipeurias@gmail.com 

3 Nesse sentido, as contribuições de Boaventura de Sousa Santos.
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O novo constitucionalismo latino-americano, apesar de ter sua existência e 
alcance questionados por alguns doutrinadores4, tem deixado como legado uma 
ressignificação do indivíduo enquanto sujeito de direitos dentro do Estado. Fala-
-se em ressignificação, pois, nações como Bolívia, Equador e Venezuela adotaram, 
neste início de século XXI, princípios e regras em seus sistemas constitucionais 
que valorizam o ser humano não só em sua perspectiva individual, mas a partir 
de sua identidade cultural e coletiva, dando uma abordagem multinacional (ou, 
em seus próprios termos, plurinacional). 

Nesse sentido, ganha destaque o Princípio do Buen Vivir (Sumai Kasay), 
o Princípio do Pachamama adotado no Equador e o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana, pilar fundamental do Estado Constitucional brasileiro, que po-
dem ser entendidos como elos de diálogo ou, em outras palavras, como um fio 
comum para ressignificação do individuo no contexto constitucional.

É esta, inclusive, a posição de uma corrente doutrinária que advoga a exis-
tência de um Ius Constitutionale Commune na América Latina (ICCAL)5. O ob-
jetivo do artigo a ser desenvolvido é, portanto, defender, em apertada síntese, que 
o princípio do Buen Vivir dialoga de sobremaneira com o do Pachamama e com 
e o da dignidade da pessoa humana do Estado Democrático brasileiro, como três 
pilares de uma comunidade de princípios a integrar o Direito Constitucional 
latino-americano. Essa zona de convergência de princípios é uma contribuição 
latino-americana na busca por um constitucionalismo regional. 

2. ESTRUTURA DO ARTIGO A SER APRESENTADO

O artigo ser desenvolvido contará três eixos argumentativos: (i) Situar, his-
toricamente e criticamente, o constitucionalismo latino-americano, problemati-
zando sua existência e suas bases; (ii) discutir os princípios do Buen Vivir, do 
Pachamama e da Dignidade da Pessoa Humana, apresentando seus pontos de 
convergência e divergência e seus significados dentro do sistema constitucional 
latino-americano; (iii) Concluir que a convergência desses princípios, de fato, 
sugere a existência de um ius constitucionale commune na América Latina, sendo 
uma verdadeira contribuição para formação de um constitucionalismo regional, 
a partir da epistemologia do sul.

Palavras-chaves: Constitucionalismo. América Latina. Princípio do Buen 
Vivir. Comunidade Internacional. Ius Constitucionale Commune. 

4 Neste ponto, serão trabalhadas contribuições de Roberto Gargarella, especificamente, sobre a (in) existência 
de um novo constitucionalismo, originário da América Latina. 

5 Importantes contribuições de Flávia Piovesan a esse respeito. 
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Geanne Gschwendtner1

Sarah Francine Schreiner2

A sociedade latino-americana convive com imensas desigualdades, desta-
cando-se dentre elas a desigualdade de gênero, que por uma questão cultural 
permanece estruturalmente enraizada em seu contexto social.

A manutenção da desigualdade de gênero confirma-se por estatísticas que 
dimensionam distinções profundas de tratamento, em sociedade, entre homens 
e mulheres.

Isto se dá pela construção machista da sociedade, desde a consolidação de 
estruturas coloniais e até mesmo depois dos países então colonizados adquirirem 
sua autonomia, resultando assim numa problemática especialmente sensível: a 
violência que decorre da desigualdade de gênero.

Os números que identificam esta violência na sociedade latino-americana 
apontam a necessidade de sua contenção e diminuição, justificando o desenvol-
vimento de medidas legais para tanto.

Casos emblemáticos com repercussão internacional, como o da Maria da 
Penha no Brasil e os recentes levantes, como a marcha #NIUNAMENOS pro-
movida na Argentina, Chile e Uruguai, que tem por escopo protestar contra 
situações reais de violência contra a mulher, reflexo da desigualdade de gênero, 
impactaram o ordenamento jurídico destes países.

No caso do Brasil, desde 2006 vigora a Lei 11.340/06, a chamada Lei Maria 
da Penha, com medidas protecionistas para a mulher vítima de violência no 
âmbito doméstico-familiar. 

São índices relevantes que apontam o ambiente doméstico-familiar como o 
local de maior incidência dessa violência contra a mulher.

A desigualdade de gênero resulta na prática de situações de violência moti-
vadas pela necessidade da diminuição da autonomia feminina, dando sequência à 
estrutura de dominação machista, que enraizada na sociedade acaba refletindo na 

1 Graduanda em Direito pela Univille campus São Bento do Sul – SC. Brasil. E-mail: geanneg@yahoo.com.br.
2 Advogada, professora da Univille campus São Bento do Sul – SC. Brasil. E-mail: sarahfrancine@yahoo.com.br.
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estrutura familiar. A figura feminina, neste contexto, não é vista imediatamente 
como pessoa humana, mas como algo incapaz de auto-gerência.

Os esforços legislativos para o rompimento deste padrão social tem de-
mandado a construção de estruturas normativas pontuais, a exemplo do Brasil, 
onde a Lei Maria da Penha, embora já apresentando conteúdos jurídicos que 
pudessem tornar um crime praticado no ambiente doméstico mais grave, não 
tratou apropriadamente do número de homicídios de mulheres ocorrido pela 
condição de gênero.

Verifica-se que, estatisticamente, o número de homicídios praticado contra 
a mulher, por seu gênero, é espantosamente alto nos países latino-americanos.

Em razão disto, a preocupação legislativa do Brasil em também desenvolver 
medidas criminais para tratar apropriadamente esta questão criou a partir do 
tipo penal do homicídio, uma qualificadora, que agrava a penalidade do agente 
que pratica um crime doloso contra a vida da mulher pela razão específica de 
sua condição feminina.

Através da Lei 13.104/2015 o legislador acrescentou o inciso VIII ao § 2º 
do artigo 121 do Código Penal, apresentando como qualificadora do homicídio 
aquela que levou o nomen iuris de “feminicídio”.

Apesar da sociedade não se moldar através de leis punitivas, o movimento 
latino-americano de implementação de leis mais severas quanto aos crimes con-
tra a mulher apresenta um esforço gradativo para a conscientização da proporção 
que a desigualdade de gênero alcança. 

Por todo este contexto, este trabalho descreve o feminicídio como uma 
contribuição legislativa brasileira, a partir do contexto latino-americano em re-
lação à violência contra a mulher, reconhecendo sua importância na militância 
da quebra do padrão violento até agora imposto pela estrutura machista social.

O tema é atual e relevante, cuja inquietude permanece acesa em razão das 
consequências que esta alteração legal poderá proporcionar na realidade social.

Assim, pode-se dizer que, dados os números alarmantes de casos de homi-
cídio contra a mulher por seu gênero, a América Latina, incluído o Brasil, ainda 
que em passos lentos, tem dado visibilidade à questão da desigualdade de gênero 
de forma legislativa, objetivando assegurar uma responsabilização apropriada, 
e mais severa, aos agentes causadores de violência contra a mulher, conforme a 
recente previsão legal, o feminicídio.



Caderno de resumos324

Jessica Holl1

O estado de coisas inconstitucional é uma construção da jurisprudência 
constitucional colombiana, cuja declaração tem por objetivo proteger direitos 
fundamentais da população. Esse estado de coisas é caracterizado por ações, bem 
como omissões, perpetradas diretamente por agentes públicos ou decorrentes 
de uma situação conjuntural mais ampla, que acarretam sistemáticas violações a 
direitos fundamentais. De acordo com a jurisprudência da Corte Constitucional 
Colombiana, para ser declarado o estado de coisas inconstitucional, é necessário 
verificar a ocorrência: (a) da violação massiva e generalizada de vários direitos 
fundamentais, afetando um número significativo de pessoas; (b) da omissão siste-
mática das autoridades estatais em assegurar a proteção a esses direitos; (c) da não 
edição dos instrumentos normativos necessários à proteção desses direitos; (d) da 
existência de um problema social que compromete a atuação das entidades no 
sentido de promover esses direitos fundamentais, assim como exige a implemen-
tação de políticas públicas complexas, que demandam um dotação orçamentária 
específica; e (e) do comprometimento do funcionamento do judiciário caso to-
dos os afetados por essas violações judicializassem suas demandas (COLÔMBIA, 
Corte Constitucional, Sentencia T-025, j. 22/01/2004). Assim, com a declara-
ção do estado de coisas inconstitucional, o judiciário, especificamente a Corte 
Constitucional, roga para si a prerrogativa de determinar os caminhos a serem 
seguidos pelos órgãos dos poderes executivo e legislativo de forma a solucionar 
o quadro de generalizadas violações a direitos fundamentais. 

Com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do MC-ADPF 347 
(BRASIL, STF, MC na ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/09/2015, DJ 
12/09/2015) e do RE 641.320 (BRASIL, STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Men-
des, j. 11/05/2016, DJ 01/08/2016), tornou-se necessário promover um estudo 
mais sistemático do instituto do estado de coisas inconstitucional, uma vez foi 
levantada a possibilidade de importação do instituto pelo tribunal brasileiro, não 
obstante a inexistência de previsão legal nesse sentido. Dessa forma, foi escolhi-
do, para o presente estudo, o caso colombiano do deslocamento forçado (Sen-

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil. e-mail: jessica_holl@ymail.com
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tencia T-025) por se tratar do caso de maior impacto social no país, envolvendo 
o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Isso, considerando que 
milhões de colombianos foram afetados pelo deslocamento forçado motivado 
pelo conflito com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias Colombianas), 
com destaque especial para grupos vulneráveis, como mulheres chefes de família, 
crianças, idosos e comunidades indígenas (ACNUR, 2016: Desplazamiento for-
zado alcanza un nuevo récord. 2016).

Em que pese a sentença que reconheceu o estado de coisas inconstitucional 
relativo ao deslocamento forçado de pessoas na Colômbia e que estabeleceu uma 
vasta gama de medidas a serem implementadas pelo poder público afim de resolver 
a situação ter sido proferida em 2004, a questão não chegou perto de ser resolvida. 
Dentre os motivos para a perpetuação das violações está a escassez de recursos 
a serem destinados às políticas de enfrentamento ao deslocamento forçado e a 
perpetuação do conflito com as FARC. A não resolução da questão, indica que o 
instituto do estado de coisas inconstitucional não necessariamente promove a espe-
rada integração e cooperação entre os três poderes. Não sendo, para esse propósito, 
necessariamente mais eficiente que a declaração de inconstitucionalidade.

Ainda no que se refere ao deslocamento forçado, o Acordo de Paz, celebra-
do entre o governo colombiano e às FARC no final de 2016, voltou a enfrentar 
a questão. Dessa vez, não como uma imposição do judiciário, mas dentro do 
escopo do programa de reforma agrária da Colômbia. Atrelada à proposta de 
reforma agrária, a questão de gênero também é levantada, quando o Acordo 
busca reparar as violações causadas pelo deslocamento forçado. Assim, é dada 
centralidade ao papel desempenhado pelas mulheres na implementação do Acor-
do, que prevê a criação de um fundo de terras a serem destinadas para aqueles 
que não as possuem, ou não as possuem em quantidade suficiente, sendo que 
será dada prioridade para as vítimas de deslocamento forçado, em especial para 
as mulheres chefes de família. 

Assim, observa-se que no Acordo de Paz foi estabelecido um sistema de re-
parações ao deslocamento forçado sensíveis a gênero, favorecendo a diminuição 
das desigualdades no processo de transição colombiano. O que estava longe de 
integrar as medidas determinadas pela Corte Constitucional quando do reco-
nhecimento do estado de coisas inconstitucional na Sentença T-025. Portanto, o 
presente trabalho pretende demonstrar como o reconhecimento do estado de coi-
sas inconstitucional, na prática, não necessariamente contribui para uma maior 
integração entre os três poderes, assim como também não necessariamente vai 
apresentar as soluções mais sensíveis para as violações de direitos fundamentais 
em questão. De forma que não há justificativa para a sua incorporação à prática 
constitucional brasileira. 
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Juliano Glinski Pietzack1

Gustavo Martinelli Tanganelli Gazotto2

As Constituições boliviana de 2009 e equatoriana de 2008, inauguram no 
cenário jurídico latino-americano uma nova fase. O novíssimo constituciona-
lismo latino-americano, construído na esteira dos valores sociais neoconstitu-
cionalistas, abre nova fase na teoria constitucional ao levar em consideração a 
pluralidade de sujeitos constituintes, na medida em que agrega diferentes povos, 
como indígenas-originários-campesinos, no corpo constitucional. Fazer isso é se 
afastar da noção de igualdade formal enunciada nas cartas políticas ocidentais. 
Muito pelo contrário, é conferir equidade material aos grupos de participantes 
da comunidade política, cada qual com contrastes culturais intensos. A palavra 
de ordem é: incluir, mas não assimilar. Para a efetivação desse projeto se lança 
mão de conceitos novos como o Estado Plurinacional, o princípio do vivir bien 
e o pluralismo jurídico. Por certo uma mudança tão profunda não se constitui 
sem contradições próprias. É o que se verifica na dificuldade de aplicação do 
pluralismo jurídico frente a unidade constitucional, afinal como construir um 
sistema baseado em diversos modelos jurídicos, mas submissos todos ao fundo 
de um mesmo corpo constitucional. O tema do presente trabalho é o pluralis-
mo jurídico-nacional e a unidade constitucional. O problema a ser resolvido é, 
em primeiro lugar, descritivo - ou seja, como garantir e efetuar a multiplicida-
de de normas, procedimentos e métodos de resolução de conflitos conforme 
princípios de um Estado unitário. Após, avalia-se, através do estudo de casos, 
em que medida são respeitadas as tradições indígenas-originárias-campesinas no 
Tribunal Constitucional Plurinacional. Assim, realizou-se a investigação das ins-
tituições que conferem autonomia para as 36 nações partes do Estado boliviano. 
Em um segundo momento, o julgamento da Sentença 1422/2012, do Tribunal 
Constitucional Plurinacional da Bolívia, serviu de base para se compreender o 
cotejo entre as cosmovisões indígenas e o direito ordinário. Trata-se da expulsão 

1 graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), endereço eletrônico: julianopietzack@
gmail.com

2 graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), endereço eletrônico: martinelli.gusta-
vogazotto@gmail.com 
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de membros da comunidade de Poroma após a prática de roubo, declarada in-
constitucional por ser desproporcional na medida que colocava em ostracismo 
mesmo os familiares do autor, conferindo pena além da pessoa do acusado.  Na 
decisão, o Tribunal concluiu que as tradições indígenas protegidas e legitimadas 
pela noção de pluralismo jurídico deveriam ser limitadas em diversos aspectos 
pelos demais princípios constitucionais. Na fundamentação, considerou-se que 
as práticas de resolução de conflitos promovidas pela comunidade indígena de 
Poroma violavam os mandamentos constitucionais do vivir bien. Nesse sentido, 
o referido dispositivo deixa de se apresentar como princípio fundamental do 
Estado Boliviano e se transforma em um paradigma hermenêutico que guia-
rá a interpretação dos julgadores e lhes servirá de fundamentação base para se 
questionar as tradições das comunidades bolivianas. Ao final, entendeu-se que, 
apesar da existência de uma pluralidade de Nações, todas se submetem ao Estado 
unitário no estrito vínculo da Constituição. Ou seja, em que pese a autonomia 
das populações indígenas, há um pano de fundo constitucional que as limi-
ta, homogeneizando-as em prol dos valores fundamentais assentados no texto 
constitucional. Qualquer jurisdição, tradição ou prática cultural que viole tais 
fundamentos atentaria contra a Constituição como um todo e, portanto, poderia 
ser revista sob os olhos do Tribunal Constitucional Plurinacional. O exemplo 
acima, além de um simples julgado, destaca sintomas de uma patologia ocidental 
ainda presente nas veias da América Latina. A positivação de conceitos indígenas 
na Constituição, em que pese tenha significado avanço considerável, ainda não 
foi suficiente para se sobrepor à lógica jurídica ocidental. Ao mesmo tempo, a 
inevitável defesa da Constituição, no caso analisado, ganhou notoriedade uma 
vez que se defendeu o Estado unitário em prejuízo da autonomia alcançada pelos 
povos originários, exigindo uma consideração detalhada e um estudo incansável 
de como resolver tais questões.
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Karolyne Mendes Mendonça Moreira1

O direito, historicamente, tem como fonte primogênita a vida. Não a vida 
abstrata, trans-histórica e metafísica, mas, antes, a existência pulsante, vivificada nas 
suas contingências sociais, na concretude dos fatos e delimitada historicamente. 

Mas esse direito, que é fruto das tensões entre as relações sociais, culturais e 
econômicas, há algum tempo vêm sendo arrancado do sopro vital que lhe erige.

 A crise do direito comum europeu, fruto da necessidade de um direito sis-
tematizado que pudesse exprimir maiores certezas, fez emergir uma nova noção 
de direito, afastada do real e reduzida em sua complexidade social. Com o ad-
vento da noção moderna de Direito, o velho pluralismo, de contornos distintos 
e variados matizes, foi substituído por um rígido e embrutecido monismo. É um 
direito que se pretende universal e que acredita possuir a capacidade, por inter-
médio do exercício racional, de tutelar e controlar todas as pulsões e vicissitudes 
dos mais variados modos de viver humano.

A concepção de direito na modernidade é unívoca, portanto. O Direito 
possui um só sentido e corresponde a uma única realidade: a Lei. E a Lei, por 
sua vez, tem como fonte exclusiva do Direito o Estado. Nesse paradigma, é o 
Estado o único e exclusivo sujeito histórico pretensamente capaz de transformar 
em jurídica toda a regra social.

A crise recente do modelo normativo estatizante, todavia, nos fez enxergar 
que as várias mitologias jurídicas2 erigidas pela modernidade precisam ser repensa-
das. É urgente o surgimento de orientações prático-teóricas insurgentes e paralelas 
que questionem e superem o reducionismo dogmático-positivista representado 
pela ideologia monista centralizadora. A experiência prática de vários países latino-
americanos aponta para a falibilidade dessa suposta capacidade do Estado de ser o 
único detentor do poder de dizer o direito, e, principalmente, para a incapacidade de 
se reconhecer o Estado enquanto a voz mais afinada para expressar a vontade do povo. 

1 Mestranda em Teoria do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Brasil. Endereço eletrônico: karoly-
nemendesmm@gmail.com

2 O termo Mitologia Jurídica faz referência à obra de Paolo Grossi intitulada Mitologias Jurídicas da Moder-
nidade (GROSSI, 2004).  

noVo ConstituCionalisMo  
latino-aMeriCano, pluralisMo 

histÓriCo e pluralisMo  
CoMunitário partiCipatiVo:  

a eXperiÊnCia boliViana



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 329

É nesse sentido que o presente trabalho busca, tendo em mente a necessidade 
de novos alicerces tanto para as Ciências Humanas, quanto para a Teoria do Direito, 
refletir, a partir de perspectiva já desenvolvida pelo professor Wolkmer (1994)3, por 
sobre novo referencial teórico-prático constitucional, de cunho pluralista e comuni-
tário-participativo, que atenda às profundas transformações sociais e econômicas por 
que passam as sociedades periféricas, especialmente as latino-americanas.

Boaventura de Sousa Santos, ao refletir sobre a necessidade de reinvenção 
do Estado, concluiu que nunca antes tivemos uma distância tão grande entre teo-
ria política e prática política. Dentre as razões para tal, a que se nos demonstra es-
pecialmente valorosa diz respeito ao fato de que as teorias políticas que refletem 
sobre transformações sociais partem somente das experiências do Norte. Isso, 
segundo o professor, gera um problema de premissa, pois, nos últimos 30 anos, 
as grandes práticas transformadoras vieram do Sul. É por isso que quando, neste 
momento, olhamos o mundo e as transformações do mundo, percebemos que 
não necessitamos de alternativas transformadoras, mas, antes, de um pensamento 
alternativo sobre essas já efetivas alternativas. Até então, nossas lentes e conceitos 
não têm sido capazes de captar toda a riqueza das experiências emancipatórias 
que ocorreram no mundo (SANTOS, 2017, p. 12-13).

Diante, então, da necessidade de aproximação entre a teoria e a prática para 
produção de uma reflexão insurgente conectada à realidade é que este trabalho 
pretende refletir especialmente por sobre a experiência constituinte boliviana. 

Para tanto, buscou-se, em um primeiro momento, retomar o pluralismo não 
apenas como teoria jurídica, mas enquanto prática fundante da experiência histórica 
da América-Latina. Propôs-se, assim, esse mesmo pluralismo histórico enquanto nova 
categoria para a produção das teorias do direito insurgentes latino-americanas. Neste 
ponto, discorremos sobre o equívoco epistemológico inerente à ideia de “transplan-
tes jurídicos”. É que um dos pensamentos mais propagados para justificar a neces-
sidade de uma teoria constitucionalista do direito que reflita as idiossincrasias dos 
países periféricos latino-americanos se baseia justamente na conclusão – contestável, 
a nosso ver - de que as teorias do direito norte americanas e europeias foram mais ou 
menos “transplantadas” para a América-Latina. Foi em contraposição a essa ideia que 
propusemos o pluralismo histórico enquanto categoria mais apropriada de reflexão.

Em um segundo momento, verticalizamos a análise na experiência consti-
tuinte boliviana e seu pluralismo jurídico comunitário participativo, concluindo 
que a experiência boliviana é um dos melhores campos de análise para a formu-
lação de teorias do direito insurgente, eis que o caso boliviano promove uma 
tentativa de ruptura com o modelo colonial ao fomentar o pluralismo jurídico 
comunitário-participativo, incentivando a efetivação, de um lado, da democracia 
enquanto práxis social e, de outro, do Direito enquanto prática insurgente e plural.  

3 Parte-se da premissa do pluralismo jurídico comunitário-participativo, desenvolvida no livro Pluralismo 
Jurídico, fundamentos de uma nova cultura no Direito.  
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Larissa Tomazoni1

Estefânia Barboza2

O poder na sociedade moderna está organizado e limitado pelo Direito, con-
cretamente pela Constituição. Esse pacto fundacional foi materializado entre os 
homens, ficando as mulheres excluídas, o que se reflete no direito público e, por 
consequência, no Direito Constitucional. Por detrás da consolidação das Consti-
tuições como normas que organizam as sociedades ocidentais, as estruturas sociais 
baseadas nas relações desiguais de poder entre homens e mulheres continuaram 
intactas. Tais relações desiguais entre os sexos impedem o melhor da democracia.3

Apesar do avanço em termos históricos, políticos e sociais, nem os Parla-
mentos e nem a Ciência (Política ou o Direito Constitucional) latino americanas 
se deram conta de que o tecido social também é composto por mulheres, que 
apresentam necessidades e demandas bastante específicas. O movimento femi-
nista percebendo a importância de se criar e manter uma interlocução com o 
Estado passa a interferir na construção de políticas e na elaboração dos textos 
constitucionais com vistas a pleitear direitos para as mulheres e ampliar a cida-
dania feminina. Assim, em que pese a cegueira de gênero presente nas práticas e 
reflexões políticas, a América Latina passa a testemunhar a presença e a pressão 
política das mulheres nas Assembleias Constituintes, nas Cortes e nos Parlamen-
tos em defesa de seus direitos, o que gera impactos importantes nos processos 
decisórios e jurisprudenciais que culminam com a constitucionalização dos di-
reitos das mulheres.4

É imprescindível introduzir a análise da dominação masculina nos estudos 
constitucionais. Os movimentos feministas incorporaram o termo relações de 
gênero para explicar a desigualdade na distribuição de poder e as contradições na 

1 Mestranda em Direito pelo Uninter. Brasil. lrtomazoni@gmail.com.
2 Doutora em Direito pela PUCPR. Professora de Direito Constitucional do Mestrado em Direito da Uninter e 

da graduação e do PPGD da UFPR. estefaniaqueiroz@uol.com.br
3 MONTAÑEZ, Nilda Garay. Constitucionalismo Feminista: evolución de los derechos fundamentales en el 

constitucionalismo oficial. Disponível em: Acesso em: 10 jun. 2017.p.270.
4 SILVA, Salete Maria da; WRIGHT, Sonia Jay. As mulheres e o novo Constitucionalismo: uma narrativa 

feminista sobre a experiência brasileira. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/
gv4u3hv2/I3JF3JT72SWCDYOI.pdf> Acesso em: 10 jun. 2017.  
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igualdade liberal, demonstrando a coexistência das desigualdades entre os sexos 
e o desenvolvimento do Direito Constitucional.5

O constitucionalismo que vem se construindo na América Latina tem por 
base a crescente participação popular nos processos políticos e a inclusão social 
por meio dos direitos fundamentais. Dentre os diversos grupos e movimentos 
sociais que contribuíram para a inserção de novos direitos nos textos constitu-
cionais dos países do continente, destacam-se os movimentos feministas e de 
mulheres que passaram a pleitear pela  constitucionalização de suas demandas e 
direitos e por uma narrativa não androcêntrica dos processos constitucionais.6

Nesse contexto, a linguagem dos direitos é permeada pelas demandas políti-
cas dos movimentos sociais, que recorrem cada vez mais ao marco constitucional 
e de direitos humanos para realizar sua busca por direitos.7

O Direito Constitucional Feminista (ou Direito Constitucional a partir 
de uma perspectiva de gênero) é resultado do pensamento crítico feminista que 
vem modificando o mundo político-jurídico e construindo novos conceitos a 
partir das noções de poder, justiça, liberdade e recontextualizando a igualdade no 
Estado Constitucional para formular propostas concretas e corrigir as injustiças 
baseadas na dinâmica de dominação/subordinação entre homens e mulheres que 
acarretam a negativa ao acesso das mulheres ao espaço público.8

5 MONTAÑEZ, Nilda Garay. Constitucionalismo Feminista: evolución de los derechos fundamentales en el 
constitucionalismo oficial. Disponível em: Acesso em: 10 jun. 2017.p.271.

6 SILVA, Salete Maria da. Op. cit.
7 RUIBAL, Alba. Movilización y contra-movilización legal: propuesta para su análisis em América Latina. 

Disponível em: < http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372015000100006 
> Acesso em: 20 jun. 2017.

8 MONTAÑEZ, Nilda Garay. Op. cit.,p.271.
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Lorena Fonseca Silva1

O processo constituinte da Bolívia concluído em 2009 reconheceu constitu-
cionalmente a persistência do colonialismo interno e apontou os meios constitu-
cionais para sua erradicação, além de reconhecer o direito de autonomia política 
dos povos indígenas e a necessidade de reestruturação institucional e territorial 
do Estado boliviano. Isso foi um passo fundacional para aquilo que alguns teóri-
cos do Direito denominam constitucionalismo plurinacional comunitário. 

É plurinacional por buscar constitucionalizar formas de governo próprias 
dos povos indígenas originários e camponeses. É comunitário por constitucio-
nalizar a redistribuição da riqueza social produzida no país com objetivo de 
construir uma sociedade igualitária e com justiça social. Tal redistribuição da 
riqueza social entre os indivíduos, a descolonização do Estado e da Sociedade, e, 
principalmente, a construção de uma Democracia Igualitária constituem os eixos 
de referência da nova Constituição política. 

A busca da descolonização sintetizou a resistência de povos indígenas e se tra-
vestiu de estratégia de mobilização e questionamento do conhecimento dominan-
te, das práticas sociais e estatais. Assim, a gestão pública no âmbito estatal parte de 
experiências organizacionais de movimentos sociais e povos indígenas, fundando-
-se na pluralidade política, econômica, jurídica, cultural e linguística, bem como 
na instauração do pluralismo jurídico, para o qual são criadas duas instâncias: a 
jurisdição ordinária e a jurisdição indígena, que gozarão de igual hierarquia, além 
das competências jurisdicionais das entidades territoriais autônomas.

Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva questionar se experiências con-
sideradas descoloniais, como o novo constitucionalismo boliviano, consegue 
romper com a lógica de colonialidade da modernidade, sem abandonar as contri-
buições do pensamento europeu. Questiona-se ainda se pode ser transformado e 
descolonizado esse novo Estado por meio do qual os povos indígenas originários 
buscam superar a discriminação histórica e a exclusão a que foram submetidos 
desde a instauração da vida colonial republicana. 

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialista em Direito Consti-
tucional. Endereço eletrônico: lorena.fonseca@outlook.com
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Na construção dessa autonomia de “baixo para cima”, alinhada com epis-
temologia crítica às concepções dominantes de modernidade, consideramos te-
merário descolonizar o Estado a partir do Estado. Nossa hipótese é que corre-se 
o risco que proposta do Estado Plurinacional se converta em ajuste político para 
alcançar governabilidade. 

Caso a proposta de ordenamento territorial e autonomia indígenas se con-
verta em matéria estatal de modo subordinado, sem modificar estruturas tradi-
cionais, perde-se a demanda de autodeterminação e autogoverno indígenas que 
poderiam reconstruir mecanismo de colonialismo estatal. 

Sob a ótica da decolonialidade que propõe uma epistemologia crítica às 
concepções de modernidade, o pensamento constitucional em terras sul-ame-
ricanas deve ser entendido como processos de coordenação e cooperação entre 
saberes e práticas jurídicas existentes em um mesmo espaço estatal, bem como 
entendida como vontade inequívoca dos indígenas alcançarem níveis políticos 
otimizados, sem excluídos ou exclusores nesse Estado Plurinacional.

Nesse sentido, o Estado Plurinacional implica que os poderes públicos te-
nham representação direta dos povos e nações indígenas, originários e campone-
ses de acordo com suas normas e procedimentos próprios, desfazendo a ideia que 
Estado tem soberania única e absoluta sobre seu território.

O exercício do co-governo nos moldes decoloniais nega modelo europeu 
de soberania absoluta do Estado e propõe um Estado complexo e multiforme 
que contribua para o direito de autodeterminação e autonomia formulado pelas 
organizações indígenas, originárias e camponesas com o fim de recuperar a terra 
e o território, e com o fim de poder decidir sobre os recursos naturais.

Portanto, este trabalho qualitativo-descritivo, utilizando fontes documen-
tais e bibliográficas, baseado em Zavaleta (1989), Safran (2002) e Hale (2002), 
procura trazer reflexões críticas sobre traços da democracia igualitária boliviana 
e seus mecanismos de descolonização institucional.
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Maria Fernanda Araújo de Castro da Paz¹

As discussões hodiernas acerca da cidadania estão substancialmente pautadas 
em questões antropológicas, sociológicas e filosóficas que envolvem a Ciência Jurí-
dica, quais sejam, a sociedade, os direitos fundamentais, a política e a democracia. 
Desde seus primeiros vestígios na Grécia Antiga, o conceito de cidadania passou 
por diversas interpretações, a abordagem mais remota enfoca o surgimento das 
primeiras cidades gregas (póleis) e a participação política daqueles que eram consi-
derados “cidadãos’’, com a exclusão de mulheres, crianças, escravos, estrangeiros e 
os considerados desvalidos economicamente. Com o advento das diversas transfor-
mações ao longo da história, culminadas, principalmente, pelas manifestações libe-
rais ocorridas na França, Inglaterra e nos Estados Unidos, houve a necessidade da 
consolidação de documentos fundadores de cidadania que garantissem a proteção 
dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, além da limitação do controle 
estatal absoluto, base das Constituições democráticas modernas.

Os testemunhos da época e os historiadores estão de acordo em considerar 
que esse ato representou um daqueles momentos decisivos, pelo menos simbo-
licamente, que assinalam o fim de uma época e o início de outra, e, portanto, 
indicam uma virada na história do gênero humano. (BOBBIO, 1992,).

Tais conquistas, apregoadas nos postulados clássicos do constitucionalismo 
ocidental, trazem à tona a luta pela atividade cidadã, experimentada na contem-
poraneidade como um complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos 
e que vinculam os mesmos à ordem jurídica de um Estado. A promulgação da 
Constituição de 1988, no Brasil, é um glorioso protótipo da essencialização do 
exercício da cidadania, emoldurado nos mais diversos artigos da carta constitu-
cional. O cidadão atual é democrático, liberal e social, ou seja, resultado de sua 
história de pólis, civis e societas (RIBEIRO, 2007)

Contudo, embora os avanços normativos dentro do Estado Democrático 
de Direito, é notória a vivência de uma crise corrente da cidadania, concernentes 
às práticas sociais cidadãs, como a efetiva participação e representação político-
-social, resultando em desigualdades e exclusões aos mais diversos indivíduos e 
grupos da sociedade, comportados de dinamismo étnico, econômico, histórico, 
político e, principalmente, cultural, em detrimento à propagação de uma visão 

a ConCepção de Cidadania  
sob a Égide do noVo 
ConstituCionalisMo  

latino-aMeriCano 
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universalista e linear de valores e princípios constitucionais. No Brasil, um exem-
plo efervescente são as comunidades originárias conceituadas de acordo com o 
Decreto Nº 6040 que instituiu a  Política Nacional de Desenvolvimento Sustentá-
vel dos Povos e Comunidades Tradicionais: “grupos culturalmente diferenciados 
e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando co-
nhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição.’’

Essas populações tradicionais, a exemplo dos grupos indígenas que, embora 
tenham vencido um passado sublinhado de perversidade e conquistado através 
das cartas constitucionais - a titularidade de cidadãos brasileiros e sujeitos de 
direito - ainda enfrentam uma árdua trajetória no que toca a efetiva promoção 
da autonomia política, diversidade cultural e jurídica.

Nesse prisma, o movimento do novo constitucionalismo latino-america-
no surge como uma manifestação e reivindicação para o paradigma da moder-
nidade, propondo uma hodierna institucionalização do Estado, albergada na 
amplitude de autonomias locais e na coexistência de concepções distintas, seja 
jurídica, cultural, ideológicas e religiosa. Além disso, a democracia e a prática 
da cidadania se voltam para o interculturalismo, apresentando mecanismos que 
permitem uma participação efetiva na representação política dos diversos grupos 
sociais, apreciado em países como a Bolívia, Venezuela e Equador, nações que se 
mostram militantes em favor dessa nova concepção pluralista. “O novo consti-
tucionalismo latino-americano é uma evolução do “antigo” constitucionalismo 
latino-americano e que surgiu para atender à necessidade de alteração jurídico-
-política vivida pela América Latina atualmente (DALMAU, 2008, p. 17).

Assim sendo, se evidencia que o movimento do Constitucionalismo An-
dino exalta a ressignificação e efetividade à concepção de cidadania que não se 
exaure a um conjunto formal de direitos e deveres, mas sim à envoltura num 
contexto de valores e práticas políticas que abrem possibilidades para que as 
minorias suscitem distintas questões, alcancem direitos e sejam considerados ci-
dadãos. Outrossim, a valorização de abstrações multiculturais e pluralistas per-
mitem a inclusão social e defesa dos direitos dos mais diversos grupos sociais e, 
por conseguinte, a condição cidadã dos mesmos. Não obstante, é fulcral que haja 
um amadurecimento na discussão social voltada ao respeito e importância dos 
mais diversos agrupamentos sociais vivenciados nas sociedades da América Lati-
na, a fim de superar as desigualdades sociais, além das protestações opressoras, 
discriminatórias e exaurientes de direitos fundamentais.
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Mariana Barsaglia Pimentel1

A noção de judicial review automaticamente nos remete à percepção 
de que o Poder Judiciário é o único órgão responsável pela interpretação e 
aplicação do texto constitucional, sendo tal atividade uma matéria de especia-
listas. Os juízes, neste contexto, são tidos como os guardiões únicos e últimos 
da Constituição. 

O controle de constitucionalidade, na experiência norte-americana, não foi 
expressamente contemplado pelos Founding Fathers na Constituição, mas teve 
início no ano de 1803, a partir do famoso caso Marbury v. Madison, em que a 
Suprema Corte norte-americana decidiu que o papel de interpretar e aplicar a 
Constituição caberia ao Poder Judiciário2.    

Tal modelo de controle de constitucionalidade foi reproduzido ao redor 
do mundo e, no Brasil ganhou repercussão como modelo hegemônico desde a 
Constituição republicana de 19813.

 A temática do judicial review, sistematicamente, é objeto de críticas pe-
los teóricos constitucionalistas, dentre as quais se destaca a teoria do Constitu-
cionalismo Popular, encabeçada pelos estudiosos americanos Larry Kramer4 e 
Mark Tushnet5, entre outros autores e autoras, para quem o controle de consti-
tucionalidade provoca em uma debilidade democrática, eis que o monopólio na 
interpretação constitucional pelo Poder Judiciário implica em uma atitude de 
deferência e submissão do povo às suas decisões. Para esta corrente, o legitimado 
a interpretar e dar sentido à Constituição seria o próprio povo.

1 Mestranda em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Integrante do Núcleo de Estudos em Direito Civil-Constitucional (Virada de Copérnico) da 
Universidade Federal do Paraná. Advogada atuante na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Endereço eletrôni-
co: maaribpimentel@gmail.com

2 A Suprema Corte, neste célebre caso, declarou inconstitucional uma lei que criava competências que não 
estavam previstas na Constituição.

3 Antes disso, existia o Decreto n. 848 de 1890, que já autorizava o Supremo Tribunal Federal a julgar, em 
grau de recurso e em última instância, questões de constitucionalidade.

4 KRAMER, Larry. The people themselves. Popular Constitutionalism and Judial Review. Nova York: Oxforf 
University Press, 2004.

5 TUSHNET, Mark. Taking the Constitution away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 1999.
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A partir dessas premissas, problematiza-se a teoria do Constitucionalismo 
Popular, com o fito de perquirir como as balizas teóricas desta corrente cons-
titucionalista podem contribuir para o diálogo institucional brasileiro, que se 
encontra extremamente fragilizado frente à crise política que se instaurou desde 
as últimas eleições presidenciais. 

Tomando por base o método lógico dedutivo, o objetivo do trabalho é 
encontrar uma alternativa, inserida em um contexto de democracia, para que a 
população brasileira participe da construção do significado constitucional e da 
tomada de decisões políticas.

A hipótese que se apresenta é que o Constitucionalismo Popular pode ser-
vir como ponto-de-partida para repensarmos o atual cenário político brasileiro, 
eis que a participação mais ativa e direta da população, seja no momento de 
significação da Constituição, seja em outros momentos de tomada de decisões 
políticas, poderia legitimar o sistema institucional e abrir espaço a um diálogo 
mais inclusivo. Dar ao próprio povo tais prerrogativas permitiria a construção 
de um novo significado constitucional às nossas instituições democráticas, com a 
crença de que o sistema político funciona e é legítimo para atender aos interesses 
da sociedade, em toda a sua pluralidade.

A conclusão do estudo é que Constitucionalismo Popular oferece “um voca-
bulário próprio, capaz de alterar a compreensão sobre o sentido dos fenômenos polí-
ticos, e da participação popular na definição do conteúdo constitucional.”6 Isto é, a 
reivindicação a uma democracia que seja mais dialógica e que abra espaço à partici-
pação popular direta pode se mostrar não exatamente como a “solução milagrosa”, 
mas como um caminho para que se recupere e reconheça a importância e o peso 
institucional do próprio povo brasileiro na vida pública, ampliando os espaços de 
deliberação e dando à população a oportunidade de fazer parte do sistema político.

 

6 LIMA, Gabriela Carneiro de A. B. A tensão entre o Povo e as Cortes: a escolha do constitucionalismo 
popular. 2014, 140 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito Largo São Francisco. Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2017. p. 134.
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Matheus Baraúna de Assumpção1

O novo constitucionalismo latino-americano, exemplificado nas constitui-
ções da Venezuela (1998), Equador (2008) e Bolívia (2009), rompendo com o 
modelo de constituição liberal vigente na américa-latina até então, propõe um 
constitucionalismo plural, que dá voz e reconhecimento a diversos atores sociais, 
como os povos indígenas, lhes dando protagonismo nos espaços de deliberação 
democrática (nas assembleias constituintes e referendos, por ex.)

O constitucionalismo latino-americano contemporâneo estabelece a garan-
tia dos direitos coletivos dos povos indígenas, dando proteção constitucional 
não apenas aos direitos territoriais desses povos, mas à suas formas de vida, pro-
tegendo por exemplo, a pachamama (mãe terra) e ao bien vivir (bem viver) dos 
povos, os colocando, inclusive, como sujeitos de direitos, estabelecendo, assim, 
um modelo de estado pluriétnico.

O ben vivir dos povos e a pachamama, protegidos constitucionalmente 
(constituição da Bolívia e do Equador, respectivamente) não são apenas direitos 
coletivos garantidos na constituição, tal qual o meio ambiente, mas eles próprios 
são sujeitos coletivos de direito que devem ser protegidos pelo estado (artigo 71 
da constituição do Equador). 

O bien vivir e a pachamama correspondem ao lócus de realização do comum, 
no qual os povos originários se constituem e reconhecem mutuamente como per-
tencentes a uma comunidade e uma natureza, mãe terra, que corresponde não 
apenas a um ente, mas a um ser, que é vivo e singular, pelos quais são responsáveis. 

Nesse contexto, o pachamama e o bien vivir correspondem ao lócus de rea-
lização da alteridade entre esses povos, onde é possível a realização do comum, 
tendo, assim, um sentido ético-comunitário.

1 Bacharel em direito na Universidade Federal do Pará. Mestrando em direitos humanos na Universidade 
Federal do Pará no programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal do Pará. Brasileiro. 
Endereço eletrônico: matbarauna@gmail.com. 
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O ideário dos povos indígenas e suas concepções de vida, que nortearam 
os processos constitucionais latino-americanos recentes, apontam para uma nova 
concepção direitos humanos e de dignidade humana, que não mais se funda-
menta em um universalismo abstrato europeu e etnocêntrico, que renega formas 
de vida não europeias (e que nisso se constituí), universalizando o particular 
(modernidade europeia). 

A partir desse ethos é possível pensar em uma fundamentação dos direitos 
humanos baseada na alteridade entre os povos da américa-latina, possibilitando 
com que se construa uma concepção de direitos humanos descolonizada do uni-
versalismo moderno europeu, que permita uma outra concepção de dignidade 
que não se limite a ideia de pessoa humana, mas que também possa dar conta 
do sentido comunitário dos povos latino-americanos e de suas formas de vida. 

Assim, o constitucionalismo contemporâneo latino-americano aponta para 
a possibilidade de construção de uma concepção de direitos humanos assentada 
na alteridade dos povos latino-americanos, e no próprio reconhecimento desses 
povos e de suas formas de vida, coletivamente, como sujeitos de direitos. 

Nesse sentido o debate entre universalismo e relativismo dos direitos hu-
manos pode ser recolocado sob a uma ótica latino-americana, no qual os direitos 
humanos não devem mais ser compreendidos em um sentido universal abstrato 
e racional, mas sob um ponto de vista plural de direitos humanos, a partir 
da alteridade dos povos latino-americanos, seguindo a direção apontada pelo o 
constitucionalismo andino contemporâneo, o qual não busca garantir apenas 
direitos liberais clássicos e direitos sociais, mas também os direitos coletivos dos 
próprios povos indígenas e de suas formas de vida.
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as interseCçÕes entre o 
ConstituCionalisMo latino-

aMeriCano e a luta das Mulheres  
a partir da eXperiÊnCia brasileira

Nayara Ribeiro Rezende1

Bruna Maria Expedito Marques2 

Sob a perspectiva do feminismo marxista e decolonial, este trabalho visa 
discutir a interseccionalidade entre a luta das mulheres e o constitucionalismo 
latino americano e dá o tom de todo um complexo de movimentos históricos de 
resistência das brasileiras. O constitucionalismo latino americano trouxe, no Bra-
sil, assim como em toda a América Latina, alterações substanciais no que tange à 
prática democrática. Assim, ante a imposição de práticas dominantes, em razão 
da lógica neoliberal, se impõe repensar a cultura jurídica constitucional levando 
em consideração a realidade regional dos sujeitos oprimidos e o reconhecimento 
destes como sujeitos de luta. Para possibilitar esse estudo, faz-se necessário deli-
mitar a América Latina como horizonte de práxis e análise teórica. De tal modo, 
para atingir o objetivo proposto o trabalho abordará três aspectos. Num primei-
ro momento, analisaremos o constitucionalismo latino-americano, a partir da re-
construção dos modelos estatais e de sociedade, levando em consideração as ino-
vações paradigmáticas no que se refere à garantia de direitos socioambientais, em 
respeito às diversidades e coletividades peculiares, do contexto latino americano. 
É fundamental, nessa análise, a compreensão de que os processos constitucionais 
na América Latino sofreram e traduziram incontáveis reflexos da colonialidade. 
Propõe-se, portanto, a assimilação dessas tradições constitucionais à manifesta-
ções socioculturais construídas tradicionalmente pelos povos e sujeitos coletivos. 
Em seguida, a decolonialidade passa a ser analisada a partir das teorias feminis-
tas. É importante depreender o feminismo marxista, interseccional e decolonial, 
como o marco teórico. Para tratar do feminismo decolonial, o estudo apoia-se 
nos escritos de María Lugones e Ana Marcela Montanaro Mena. Além disso, será 
abordada a historicidade do movimento feminista na América Latina, em espe-
cial no Brasil. Quanto a temática interseccional, busca-se aporte teórico no texto 
de Angela Davis – Mulheres, raça e classe – o qual indica a indissociabilidade 
entre gênero, raça e classe nas lutas contra as opressões do modo de produção 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Email: nayararibeirorezende@gmail.com.
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Pesquisadora do Programa de Iniciação Cientí-

fica (PIBIC) financiado pelo CNPQ. Email: bru.maria.marques@gmail.com
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capitalista. É necessário ressaltar que o feminismo, enquanto uma teoria “global” 
e hegemônica, embora marcado pela característica central de luta por igualdade 
e emancipação feminina, não tem conseguido abranger todas as mulheres ao 
não se atentar e moldar às particularidades ligadas ao contexto no qual elas es-
tão inseridas. Dessa forma, é necessária a reestruturação do feminismo, devendo 
ser compreendido não como uma teoria e movimento unos, mas sim como 
teorias e movimentos dinâmicos e em constante construção. Nesse sentido, o fe-
minismo decolonial apresenta a proposta de uma teoria e movimento feminista 
reconstruído à partir da luta das mulheres dos países colonizados, consideran-
do as especificidades destas mulheres que outrora sempre foram marginalizadas 
e esquecidas na construção da sociedade moderna. Em um terceiro momento, 
pretende-se apresentar movimentos de resistência históricos de mulheres para 
a efetivação e estabelecimento de direitos na Constituição Brasileira de 1988. 
Nesse tópico final, faz-se algumas reflexões pontuais sobre aplicações práticas do 
feminismo no Brasil com objetivo de decolonização jurídica: a luta das mulheres 
indígenas para o reconhecimento de normas e de suas instituições; a luta das 
mulheres quilombolas e de comunidades tradicionais por direitos territoriais e 
valorização dos seus saberes; a luta das mulheres no aglomerado Izidora (Belo 
Horizonte - MG) dentro dos movimentos urbanos e pelo reconhecimento de di-
reito à cidade e moradia; e, a luta das mulheres trabalhadoras rurais pelo acesso à 
terra.   O presente trabalho almeja apresentar reflexões sobre as contribuições da 
luta das mulheres nos processos políticos, expondo não apenas um modelo de 
refundação teórica no campo proposto, como também, por meio desta refunda-
ção, possibilidades concretas de efetivação de direitos fundamentais. Com isso, 
atinge-se o objetivo central da interseccionalidade entre a cultura jurídica latino 
americana e a luta das mulheres por meio do feminismo decolonial: a realidade 
cotidiana da América Latina torna-se, simultaneamente, fundamento e objetivo 
de reflexões teóricas.

Palavras-chave: constitucionalismo latino americano; decolonialismo; fe-
minismo; experiências brasileiras.
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Rafael Ferreira Vianna1

Ao tratar de grupos minoritários e movimentos sociais que mantêm sua pró-
pria estrutura de regulação social e suas normas, diante das quais, algumas vezes, o 
direito estatal oficial pode ceder, surgem dúvidas sobre a existência de ordenamentos 
jurídicos paralelos ao estatal e até que ponto seria justo uma aplicação diferenciada 
de normas jurídicas para determinados grupos e não uma aplicação uniforme das leis 
estatais para todas as pessoas que se encontram em determinado espaço territorial.

Não é recente a dúvida sobre como interpretar e aplicar, principalmente 
quando ocorrem conflitos/antinomias, a pluralidade de normas (proposições/
prescrições) que orientam as condutas das pessoas na vida cotidiana em socie-
dade, ressurgindo a questão toda vez que se tenta conceituar normas jurídicas 
(Direito) e diferenciá-las das normas oriundas de outros sistemas normativos, 
nomeadamente: morais, costumeiros e religiosos.

Teorias puras do Direito não conseguem encontrar respostas consistentes e 
sistêmicas diante da colisão de princípios constitucionais ou de direitos funda-
mentais, sendo inevitável uma solução (para que sejam ponderados os interesses 
em conflito e aplicadas da melhor forma as normas jurídicas, já que ambas têm 
aplicação possível) que adote critérios ético-políticos oriundos de um padrão 
axiológico-social que não fere a ideia de Direito, de justiça ou da comunidade 
política de princípios que existe em determinado momento histórico. Assim, não 
discutir questões axiológicas e ético-políticas quando se estuda e se aplica o Di-
reito é um contrassenso, como se pode verificar nas diversas críticas pertinentes à 
possibilidade e às consequências desse desiderato do positivismo jurídico.

Nas atuais sociedades multiculturais o problema acentua-se, pois a grande 
diversidade cultural permite o encontro, em um mesmo espaço territorial, de 
diferentes (às vezes antagônicas) normas comunitárias, costumeiras, morais e re-
ligiosas. Há, em alguns casos, um verdadeiro choque entre culturas jurídicas, o 
que leva a interpretações divergentes entre o que é Direito, norma jurídica válida 
e o que obriga comportamentos.

1 Doutorando e mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – 
FDUL, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR (Prêmio Professor Teixeira de Frei-
tas), Delegado de Polícia Civil do Estado do Paraná e pesquisador do Centro de Investigação de Direito Penal e 
Ciências Criminais da FDUL. Contatos: del.rvianna@gmail.com e www.delegadorafaelvianna.blogspot.com.
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Com a insuficiência do ordenamento jurídico-estatal para resolver proble-
mas e satisfazer necessidades humanas básicas, as instabilidades ou perturba-
ções protraem-se no tempo, agudizam as contradições e a crise, fazendo com 
que grupos sociais de interesses comuns (étnicos ou religiosos, por exemplo) 
organizem-se para: realizar suas necessidades humanas essenciais, onde quer que 
se encontrem; concretizar normas-princípios constitucionais não efetivados no 
mundo real; e/ou exigir outros modelos de solução de problemas sociais – o que 
leva ao surgimento dos chamados “novos direitos”.

Assim, como abordagem possível do fenômeno, ressurgem concepções plu-
ralistas do Direito, as quais negam que o Estado é o criador exclusivo do Direito 
e a fonte única de juridicidade das normas. Atualmente, tais correntes podem ter 
matizes tão diversas quanto o transconstitucionalismo, defendido por Marcelo 
Neves2 – o qual considera ordenamentos jurídicos estatais, internacionais, supra-
nacionais e locais-nativos como pertencentes a um sistema jurídico heterárqui-
co da sociedade mundial – ou o pluralismo jurídico comunitário-participativo, 
proposto por Antonio Carlos Wolkmer3, que sugere um regresso aos elementos 
materiais-ontológicos do próprio fenômeno jurídico.

Preocupado em promover um diálogo entre ordenamentos jurídicos distin-
tos, nomeadamente entre os direitos estatais e o direito internacional público, o 
supranacional e ordens jurídicas locais extraestatais, o transconstitucionalismo é 
um passo importante, ainda que tímido, para um pluralismo jurídico adequado 
à diversidade cultural e à desigualdade social presentes na sociedade atual, ques-
tões centrais para o Direito pós-moderno.

Neste contexto, propõe-se um novo modelo interpretativo de realização do 
Direito, mais aberto à complexidade do mundo atual, mas nem por isso desor-
denado, caótico ou anárquico. O pensamento complexo4 exigido do jurista não 
se confunde com ausência de argumentação jurídica-racional nos julgamentos 
ou “decisionismo” arbitrário e sem critérios, da mesma forma que a abertura es-
tatal a outras normas jurídicas não significa perda de soberania ou desagregação 
social. Do mesmo modo, o antiformalismo advindo desse posicionamento não 
implica sociologismo e transformação da ciência jurídica em mera política, ainda 
que o conteúdo concreto da práxis social ganhe lugar de destaque no pensamen-
to jurídico pós-moderno. Há uma interpretação jurídica ampla e dialógica das 
normas estatais e extraestatais que podem ser tomadas pelos sujeitos envolvidos 
na situação real como razões para agir e, posteriormente, pelo julgador, como 
fundamento racional para tomar a melhor decisão jurídica para o caso-problema. 

Palavras-chave: Pluralismo jurídico – Transconstitucionalismo – Novos di-
reitos – Direito pós-moderno.

2 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
3 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito. 4ª ed. rev. 

e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.
4 MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. 4ª ed. Trad. Eliane Lisboa. Porto Alegre: Sulina, 2011.
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Rayann Carvalho

De um ponto de vista da história da teoria, pode-se dizer que a teoria consti-
tucional no Brasil é marcada pelo debate da constituição dirigente na década de 90, 
em que a discussão central logo após a promulgação da Constituição de 1988 era a 
eficácia das constituições. Na década de 2000, por sua vez, o neoconstitucionalim-
so seria o principal debate, que se preocupa em garantir a efetividade da Constitui-
ção a partir dos princípios. Apesar de ambos esses debates ainda possuírem alguma 
força no final da década de 2000, a partir de 2010 surge um novo debate, sendo este 
o novo constitucionalismo latino-americano. Ele se assenta, basicamente, em três 
elementos: primeiro, o Estado plurinacional, ou pluriétnico; segundo, a natureza 
compreendida como sujeito de direito; por último, os arranjos institucionais para 
pensar os referidos Estados pluriétnicos, como, por exemplo, a separação de pode-
res e a presença de membros e membras indígenas nas Cortes.

Cabe ressaltar que o novo constitucionalismo é pensado, em regra, em três 
ciclos: sendo o primeiro entre o final de 1980 e 1990, no Brasil e na Colômbia; o 
segundo, na Venezuela e na Nicarágua; o Terceiro, as Constituições do Equador 
e da Bolívia. Dessa forma, somente é possível pensar a ruptura radical proposta 
pelo novo constitucionalismo latino-americano a partir do terceiro ciclo, com 
as Constituições da Bolívia e do Equador. Sendo assim, ganha importância as 
discussões acerca do novo constitucionalismo, ao mesmo tempo em que ainda 
há um vazio na compreensão do referido debate à luz de lentes marxistas e mar-
xianas. Dessa forma, no presente trabalho pretende-se analisar esse novo debate, 
que ganha força no Brasil principalmente a partir da década de 2010, pelas lentes 
da referida tradição teórica.   

Como dito, o novo constitucionalismo latino-americano assenta-se em Es-
tados plurinacionais, que coloca em evidência questões relacionada aos povos 
tradicionais. Ele se baseia no SumakKawsay,ou BuenVivir. Sendo assim, há um 
rompimento com a lógica do próprio do modo de produção capitalista, que se 
guia pelos imperativos sistêmicos da busca pela autovalorização do valor. Pois, 
diferente da lógica sistêmica do modo de produção capitalista, o novo constitu-
cionalismo latino-americano, no limite, se guia pela lógica supracitada do Buen-
Vivir, que busca a melhor condição de vida das pessoas. Isso modifica a lógica 

CONSTITUIÇÃO, CAPITALISMO  
E AMÉRICA LATINA:  

LIMITES E POSSIBILIDADES



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 345

de funcionamento da sociedade, que rompe com a lógica imanente da busca pela 
autovalorizacão do capital. 

O modo de produção capitalista é internamente contraditório, ele é carac-
terizado pela tendência a crises cíclicas, ele o tempo todo tende ao declínio. Isso 
se deve a sua própria lógica interna, pois na modernidade capitalista é a primeira 
vez na história que a preocupação não é mais a produção para o consumo, não se 
trata mais de produzir para viver. Mas, vive-se para produzir, o que está em jogo 
é a produção de riquezas, a autovalorização do valor. Neste contexto, o sujeito da 
produção econômica é o próprio modo de produção e as pessoas são meros objetos 
necessários para que ele se autovalorize. Sendo assim, o bem viver da população é 
no máximo um efeito possível, ou seja, pode ocorrer, ou não. Em momentos de 
crise, em que o capitalismo encontra dificuldades para se autovalorizar ele elimina 
o bem viver para garantir a manutenção da produção de mais-valor.

No novo constitucionalismo latino-americano, discute-se o funcionamento 
da economia a partir de uma lógica distinta, questiona-se a premissa da autova-
lorização do capital e a partir da lógica do BuenVivir propõe que a economia 
não seja pensada pela lógica da autovalorização do valor, mas a partir da lógica 
do bem viver.

Em face de tudo isso, porém, surgem alguns questionamentos: tendo em vista 
a relação histórica entre surgimento das Constituições modernas e consolidação 
do modo de produção capitalista, seria realmente possível uma constituição que 
não seguisse os imperativos do sistema capitalista, como as Constituições do novo 
constitucionalismo latino-americano? O rompimento com a lógica do sistema ca-
pitalista, e a proposta de uma economia voltada não mais para a produção de 
riquezas, no limite, poderia significar um retorno a um momento pré-moderno, no 
que tange à volta da busca pelos valores de uso, em detrimento da autovalorizaçao 
do valor? É possível falar em uma Constituição nesses moldes, em um mundo ain-
da capitalista? Neste contexto,a Constituição não se tornaria meramente formal? 
No mesmo sentido, seria possível efetivar uma Constituição que não seguisse o 
funcionamento do sistema? Uma constituição nesses moldes é possível dentro do 
capitalismo? Esse modelo de Constituição não seria possível apenas em sociedades 
pós-capitalistas? Mas, supondo-se a possiblidade histórica de superação do capitalis-
mo, em sociedades pós-capitalistas seria necessário realmente que houvesse alguma 
constituição? Com o fim do modo de produção capitalista e da sociedade assenta-
da em sua base, não seria o próprio direito que também definharia?
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PERSPECTIVAS CRÍTICAS SOBRE AS 
EXPERIÊNCIAS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

CONSTITUCIONAL DA RESISTÊNCIA  
NA AMÉRICA LATINA

Ricardo Silveira Castro1

Em que pese tenha figurado como elemento fundante do constitucionalis-
mo moderno, com expressão direta na Declaração de Independência dos Estados 
Unidos (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem elaborada pela Assembleia 
Constituinte francesa (1789), o direito de resistência perdeu espaço na maior parte 
dos textos jurídico-políticos da contemporaneidade. Diversos fatores contribuíram 
para que a noção de resistência constitucional passasse a ser considerada pelo pen-
samento político, em geral, e latino-americano, em particular, como uma ferra-
menta institucional obsoleta dada a atomização do poder político e a redefinição 
de engenharias constitucionais que garantem alternativas de interferência popular 
menos traumáticas para a estabilidade das ordens políticas vigentes.

O presente estudo parte desse cenário para averiguar se existe um padrão 
nas experiências constitucionais latino-americanas que, nos últimos dois séculos, 
institucionalizaram a resistência: a Constituição de 1853, com as reformas de 
1994, na Argentina; as Constituições de 1825 e de 1844, na Costa Rica; as Cons-
tituições de 1940 e de 1959, em Cuba; as Constituições de 1886, de 1945, de 1950, 
de 1962 e de 1983, em El Salvador; as Constituições de 1945, de 1956, de 1965 e 
de 1985, na Guatemala; as Constituições de 1843, de 1846 e de 1867, no Haiti; 
as Constituições de 1957 e de 1982, em Honduras; as Constituições de 1814, de 
1857 e de 1917, no México; as Constituições de 1967 e de 1992, no Paraguai; as 
Constituições de 1979 e de 1993, no Peru e a Constituição de 1811, na Venezuela.

Da análise dos textos constitucionais latino-americanos que instituciona-
lizaram a resistência, é possível constatar que há um padrão entre eles: a resis-
tência é arrolada como mais um dentre os diversos “direitos” assegurados pelos 
dispositivos constitucionais. É na parte dogmática das Constituições, portanto, 
que a resistência foi integrada como direito de insurreição contra a usurpação do 
poder político. O limite desse padrão de institucionalização da resistência está 
precisamente no fato de que a consignação de um dispositivo desses (reconhecen-
do o “direito” à resistência) – nas constituições que o fizeram – não teve respaldo 

1 Pesquisador; mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Brasil; silveiraricardo-
castro@gmail.com
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na parte orgânica da Constituição, isto é, na “sala de máquinas” da Constituição 
(para aderirmos à expressão de Roberto Gargarella). Nesse sentido, percebe-se que 
as constituições que buscaram institucionalizar a resistência como “direito” per-
sistiram numa engenharia institucional concentradora de poder em instâncias 
de representação, sobretudo, que assumiram a competência para determinar a 
legitimidade do agir resistente. 

O paradoxo criado pelo padrão de institucionalização da resistência identi-
ficado pelo presente estudo pode ser assim resumido: a própria estrutura estatal 
que dá causa aos contextos de alienação legal ensejadores de resistência é que rece-
be a atribuição constitucional para dizer, em última instância, se há legitimidade 
na ação resistente. A predominância de um sistema político de matriz liberal-
-conservadora forjado nos últimos duzentos anos torna o constitucionalismo 
latino-americano avesso aos projetos de inclusão de formas verticais (exógenas) 
de controle das decisões políticas, de modo que as Constituições da região agre-
gam a um rol extremamente amplo de direitos uma organização política carente 
de instrumentos que garantam a intervenção popular nos processos decisórios. 

A ruptura com esse paradigma de “constitucionalismo com duas almas” 
pressupõe o enfrentamento das escolhas institucionais que mantém a “sala de 
máquinas” da Constituição fechada à participação popular. A proposta do cons-
titucionalismo igualitário é orientada precisamente no sentido de democratizar 
as instituições  com base na combinação de controles “exógenos” – tais como 
a possibilidade de revogação popular dos mandatos eletivos, a obrigatoriedade 
de consultas populares em assuntos que tangenciem temas sensíveis à revisão da 
promessa presente no pacto constitucional e a construção de instâncias de deli-
beração popular destinadas à interferir o processo de tomada de decisão política 
da comunidade  – ao sistema marcantemente contra majoritário que domina os 
desenhos institucionais dos regimes latino-americanos na contemporaneidade, 
isto é, busca potencializar a noção de resistência enquanto ação política. As-
sim, resistência tomada enquanto instrumento de autogoverno afastaria aquele 
quadro institucional de domesticação do agir resistente, próprio do padrão de 
institucionalização da resistência verificado nas experiências históricas latino-
-americanas investigadas pelo presente estudo. 
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Rosely A. Stefanes Pacheco1

Os povos indígenas ressurgem nas últimas décadas na América Latina e, 
lentamente, vão “desnudando” a história e reconstruindo um novo cenário. Por 
esta razão, questionam, o pensamento ocidental da modernidade, sinalizam para 
uma apropriada mudança de sentido para alguns conceitos que por muito tempo 
orientaram a construção dos Estados-Nações. 

Por certo, a emergência das mobilizações indígenas na América Latina tem 
colocado em evidência aspectos decisivos para a compreensão dominante dos 
sistemas políticos. Em primeiro lugar, pode-se apontar um desencanto com uma 
concepção iluminista de outrora. Certos conceitos arraigados no pensamento 
ocidental passam a ser questionados, ou seja, os limites que a construção de um 
Estado-Nação que era apresentado como homogêneo, monocultural, monolin-
guístico, centralizador, baseado na assimilação dos povos, deixam de existir. Em 
segundo lugar, há o surgimento de “novos” sujeitos políticos e coletivos, que es-
tão organizados e dotados de sentidos e discursos de ações que hoje se traduzem 
por movimentos étnicos culturais, quando não etnonacionais.

Um exemplo disso é que na atualidade, as mobilizações não podem ser 
consideradas como uma mera exteriorização de identidades primordiais dadas; 
nem mero “retorno” a uma etnicidade que remonta a tempos imemoriais. Ao 
contrário, são complexos processos de construção política de identidades que a 
cada dia põem em tela os temas para um Estado democrático de direito, apon-
tando para uma refundação2 deste Estado.

No caso brasileiro, em especial, é necessário reconhecer que as vozes indíge-
nas contra a colonização só se fizeram “escutadas” nas últimas décadas, quando 
das lutas por demarcação de seus territórios, em aberta contradição às imagens 

1 Doutoranda em Direito, linha de pesquisa Direito Socioambiental e Sustentabilidade PPGD PUCPR (Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná), Doutoranda em História, linha de Pesquisa História Indígena, PPGH 
UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados); Docente UEMS (Universidade Estadual de Mato Gros-
so do Sul), E-mail: roselystefanes@gmail.com

2 Boaventura de Sousa Santos. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una episte-
mologia del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Programa Democracia y Transformación 
Global;  Red Latino Americana de Antropologia Jurídica, Peru, Lima, 2010.
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idealizadas sobre a construção do país. Foi, segundo Pacheco de Oliveira, no 
final da década de 1970, o momento em que se iniciou tal ruptura3. 

Tem-se que a construção de uma sociedade moderna deve eliminar toda 
forma de continuidade do “colonialismo interno”. Desde as proposições de Gon-
zález Casanova4, quando afirmou que “el problema indígena es esencialmente 
un problema de colonialismo interno”, e que “Las comunidades indígenas son 
nuestras colonias internas”, bem como, o posicionamento de Guilhermo Bonfil5 
ao definir os povos indígenas como produto de uma categoria colonial, percebe-
-se que a desconstrução do modelo “pós-colonial”, é condição fundamental para 
a (re)construção de uma sociedade que inclua os povos indígenas.

Ademais, conforme enfatiza Médici6, qualquer processo de democratização, 
qualquer ideia de democracia e de direitos humanos que se projete sobre a região 
latino-americana, se não incorporar à existência e à dimensão participativa da 
diversidade etno cultural que a compõe, estará fadada ao fracasso e a reproduzir 
contextos e estruturas inspiradas em lógicas e dinâmicas de exclusão, de desigual-
dades, de dominação e de hierarquias discriminadoras.

Diante destas considerações e, apesar das limitações conceituais, epistemo-
lógicas, que hoje se verificam para a formulação e implementação de uma estraté-
gia de refundação, no caso, do Estado brasileiro, que insiste em ser monocultural, 
monolinguistico, centralizador entendemos ser necessário inferirmos o debate de 
como incluir o direito à livre determinação, à autonomia, com base nas regras 
constitucionais existentes? Ademais, questiona-se também se os conceitos de au-
tonomia, livre determinação e soberania seriam excludentes. 

Neste sentido, este trabalho tem entre seus objetivos analisar a temática do 
direito à livre determinação e autonomia dos povos indígenas em face da perspectiva 
do “novo” constitucionalismo latino-americano, bem como enfatizar a Constituição 
Federal brasileira de 1988 e o destaque que ela proporciona aos direitos indígenas, 
especialmente o Capítulo dedicado ao reconhecimento dos direitos destes povos.

Quanto à metodologia utilizada para este trabalho, buscamos referenciais 
teóricos em diversas áreas do conhecimento, dentre elas citamos: Direito, An-
tropologia e História. Também destacamos que as interpretações e hipóteses le-
vantadas neste trabalho serão realizadas em cenários particulares (“locations”, 
no sentido usado por Appadurai)7, representam um conhecimento posicionado 

3 Pacheco de Oliveira, João. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e forma-
ção de alteridades / João Pacheco de Oliveira. – Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016.

4 Casanova, Pablo González. Colonialismo Interno (uma redefinição). In. Boron, A. A.; Amado, J.; González 
(Orgs.). A teoria marxista hoje: problemas e perspectivas. CLACSO, 2006.

5 Bonfil, Guilhermo. “El concepto de índio en América: una categoria de la situación colonial”. Anales de 
Antropologia, México, vol. IX, 1972.

6 Médici, Alejandro. La constituición horizontal: Teoría constitucional y giro decolonial. Aguascalientes, San 
Luis Potosí, San Cristóbal de Las Casas, 1a ed, 2012.

7 Appadurai, Arjun. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Mineápolis: University of 
Minnessota Press, 1996.
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e comprometido (no sentido Donna Haraway, apud Pacheco de Oliveira8), que 
implicam o desenraizamento de preconceitos e de horizontes coloniais, possibi-
litando apontar, ainda que de modo “precário”, outras narrativas para o consti-
tucionalismo latino-americano.

Palavras-Chave: Povos Indígenas, Estado, Livre determinação, Autonomia, 
Constitucionalismo Latino-Americano 

8 Pacheco de Oliveira, p. 09, 2016.
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Vitor Fraga da Cunha1

A modernidade é a idade marcada pela imposição da hegemonia europeia 
sob o resto do mundo. Os padrões europeus foram impostos como sinônimo 
de progresso em detrimento das colônias. A colonialidade tem como base três 
elementos: o eurocentrismo, o capitalismo e a consolidação do Estado-nação. Nes-
tas circunstâncias, povos originários latino americanos e o meio ambiente foram 
desestabilizados pelas novas formas de organização. Isto porque de acordo com o 
padrão moderno conhecimento é ciência, homem é sujeito racional, sociedade é 
liberal e história é trajetória rumo ao progresso. Esse conjunto de concepções se 
tornou hegemônico e se converteu no padrão universal para a análise de qualquer 
realidade e em proposições normativas que definem o dever ser de forma universal. 
Neste contexto surgiu o objeto desta pesquisa: o constitucionalismo latino ameri-
cano, que se diferencia do constitucionalismo liberal por romper com a referência 
jurídica estadunidense e europeia e privilegiar a realidade dos países andinos. O 
objetivo geral deste trabalho é abordar criticamente a ideia de direitos humanos 
universais, em relação à expansão colonialista, o eurocentrismo e o domínio do 
terceiro mundo pelo continente europeu. O objetivo especifico é verificar se as 
Constituições da Venezuela (1999), do Equador (2008) e Bolívia (2009) apresentam 
instrumentos para reverter esse quadro colonial, bem como auxiliar na emancipa-
ção desses povos historicamente oprimidos. Adota-se a metodologia da pesquisa 
interdisciplinar com orientação epistemológica na Teoria Crítica através da con-
junção dos marcos teórico-metodológicos do materialismo histórico e dialético, e 
do pensamento descolonial. Adotam-se, ainda, os raciocínios indutivo e dedutivo, 
numa abordagem jurídico-sociológica, pelos modos de pesquisa qualitativa, o que 
envolve as técnicas de pesquisas de revisão bibliográfica e análise documental. A 
pesquisa iniciou-se com a pergunta: é possível direitos humanos universais em 
um mundo pluricultural? Autores que adotam o referencial teórico descolonial 
demonstram que a noção de direitos humanos é uma ferramenta a serviço da 
cultura ocidental: racionalidade abstrata, antropocentrismo, individualismo são 

1 Graduando em Direito na UNESA. Bolsista PIBIC/UNESA. Brasil. fragavitor10@gmail.com
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conceitos que ele impõe em outras culturas que têm outros valores. A partir dessa 
noção criticam o caráter abstrato dos direitos humanos, que não se preocupa com 
o homem concreto. O universalismo se revela incapaz de lidar com transformações 
históricas e sociais em que o apelo à igualdade se sobrepõe ao reconhecimento das 
injustiças sobre o qual sua tradição intelectual, social e legal se assentou. Na Amé-
rica Latina o universalismo se choca com demandas de reconhecimento vindas de 
grupos historicamente considerados minoritários. Em uma ordem que se acredita 
universal há mais obstáculos para demandar particularidades, diferenças, daí surge 
os conflitos. Neste cenário surge o constitucionalismo latino-americano, fruto da 
luta de movimentos sociais pelo reconhecimento da pluralidade do continente. 
A Constituição venezuelana (1999) logo em seu preambulo e artigos iniciais a 
nova anuncia a intenção de refundar a República por meio de um novo modelo 
de sociedade dentro do Estado Democrático de Direito. A fim de comtemplar 
os povos originários ela dedica um capítulo (artigos 119 a 126) aos seus direitos. 
Uma inovação foi o fato da Constituição venezuelana possibilitar a criação de 
instancias de justiça pelas autoridades dos povos originários, seus únicos destina-
tários, onde serão aplicados normas e procedimentos próprios desses povos. No 
que tange a participação política a Constituição de 1999 adota os princípios de 
governo a participação a descentralização e o pluralismo, o que enfatiza o modelo 
de democracia direta. A Constituição equatoriana (2008) é fruto de grande parti-
cipação do movimento indigenista, que reivindicavam reconhecimento de suas 
particularidades e a criação de um Estado plurinacional. Essa Constituição calca-
-se no sumak kawsay (princípio do bem-viver). Os cidadãos também podem criar 
mecanismos de controle e apreciação de contas e controle social organizados por 
meio audiências públicas. A Constituição equatoriana também contempla uma 
visão biocêntrica de mundo uma vez que celebra a Pacha Mama (natureza como 
sujeito de direitos), diferente da visão antropocêntrica do mundo, que quando pre-
serva a natureza é visando preservar o homem, pois este depende daquela, a Carta 
equatoriana reconhece a natureza como sujeito de direitos, isto é, a sua preservação 
é um fim, não um meio. Já a Constituição boliviana (2009) foi aprovada pelo 
povo mediante referendo, privilegiando participação popular direta. As inovações 
dessa Constituição dizem respeito ao reconhecimento da plurinacionalidade e da 
autonomia dos povos indígenas originários. Preliminarmente é possível concluir 
que direitos humanos universais são a tentativa do ocidente de universalizar suas 
próprias crenças, sendo fundados numa noção antropocêntrica do mundo que não 
é compartilhado por todas as culturas. E o constitucionalismo latino-americano é 
uma resposta a esses processos homogeneizantes. Ele busca amenizar o quadro de 
exclusão sofrida pelas etnias originárias, através da afirmação de suas identidades, 
reconhecimento jurídico dos direitos de território e cultura.
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Wanda Karine da Silva Santana1

O presente estudo tem como objetivo estabelecer uma leitura sistemática da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da Lei nº 12.288/2010, 
conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, demonstrando a relação entre a 
norma constitucional suprema e sua correspondente infraconstitucional, no que 
tange à promoção da desigualdade racial no país.

Dentro de um hiato de cem anos, desde a publicação da Lei Áurea, em 
1888, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, não houve nenhum 
aparato normativo que impulsionasse a promoção da igualdade racial no país, 
sobretudo no que se refere às medidas compensatórias necessárias para reparar a 
imensa dívida histórica para com os descendentes de africanos escravizados em 
solo brasileiro. 

Com a ascensão do Estado Social e a promulgação da Constituição Cidadã, 
não olvidando a pressão e os acordos internacionais ratificados pelo Estado bra-
sileiro, os Direitos Fundamentais tiveram grande destaque na ordem constitucio-
nal, servindo de norte para a criação de políticas estatais. Neste sentido, o Cons-
titucionalismo contemporâneo ocupa papel central, não somente afirmando o 
caráter prescritivo da Constituição Federal de 1988 como norma fundamental, 
mas instituindo a inafastabilidade entre o ser e o dever ser2. 

A norma constitucional, neste momento, é caracterizada pela superiori-
dade jurídica, natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político, e 
sua interpretação é determinada por alguns princípios, que são: supremacia da 
Constituição, presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, 
interpretação conforme a Constituição, unidade da Constituição, razoabilidade, 
proporcionalidade e efetividade. De acordo com o princípio da efetividade, a 
eficácia da norma constitucional seria a sua capacidade de produzir efeitos jurí-
dicos, de aplicabilidade direta e imediata, ao menos em sua dimensão de garantia 
e de vedação a atos normativos contrários3.

1 Graduanda em Direito, pela Universidade Positivo, e em Licenciatura em História, pelo Centro Universitário 
Internacional Uninter. Brasil. wanda.karine.direito@hotmail.com 

2 Godoy. M. G. Constitucionalismo e Democracia: uma leitura a partir de Santiago Nino e Roberto Gargarella, p.55
3 Bobbio, N. A era dos Direitos, p. 74.
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Com a positivação de certos princípios e normas constitucionais, como 
a expressão de valores e necessidades reconhecidas pelo Poder Constituinte na 
Carta Magna, “a reserva de justiça” se transmuta em parâmetro de legitimidade 
formal e material, dentro da ordem jurídica estatal. Observa-se, portanto, que 
o fundamento de validade da Constituição (legitimidade) é a dignidade do seu 
reconhecimento como ordem justa e a convicção, por parte da coletividade, de 
sua bondade intrínseca4.

Dentro da seara normativa advinda da Constituição Federal de 1988, o Es-
tatuto da Igualdade Racial surge como um consistente instrumento normativo, 
propulsor das ações afirmativas prescritas em seu texto, evidenciando a existên-
cia da desigualdade racial individual, institucional e estrutural, e seus entraves 
históricos, socioculturais e institucionais. Tal dispositivo tem alta relevância no 
cenário nacional, tendo em vista que 50,6% dos habitantes do país são afrodes-
cendentes; no entanto, a justiça social e as oportunidades não são proporcionais 
e equitativas para esta parcela da população. 

Na tentativa de alçar esta equidade consideram-se, como aspectos essenciais 
para o exercício da cidadania, conforme o texto da Lei nº 12.288/2010, o direito 
à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à liberdade de consciência e de crença 
e livre exercício de seus cultos religiosos, ao acesso a terra e moradia adequadas, 
ao trabalho digno, à valorização da cultura negra e sua relevante participação na 
história de nosso país, em consonância com os Direitos e Garantias Fundamen-
tais estatuídos no art. 5º da Constituição Federal. 

No entanto, sabe-se que tal previsão, inserida na norma constitucional, 
somente alcançará real eficácia se posta em prática por meio de políticas 
públicas. O marco que delimita o início da ação estatal, após a edição do 
Estatuto da Igualdade Racial, foi a criação da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), prevista na Lei nº 12.288/2010. 
Deste modo, a presente análise justifica-se pela constatação da necessidade 
da produção de uma norma específica – o Estatuto da Igualdade Racial, que 
efetivamente (e não apenas no plano normativo) atenda aos anseios e necessi-
dades da população afrodescendente no país, conferindo ao Estado um papel 
ativo, como o principal fomentador e responsável por ações de combate à 
desigualdade racial, visando a efetivação da justiça social como meio para a 
conquista da cidadania. 

Para tanto, é necessário que o Estado propicie condições para que os indi-
víduos possam atuar como promotores de seus processos de desenvolvimento, 
sendo, neste aspecto, facilitadores da própria promoção de suas liberdades subs-
tantivas, a fim de alcançar as suas capacidades, dentro da perspectiva de justiça 
do economista indiano Amartya Sen5.

4 J. J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p.115.
5 Sen. A. Desenvolvimento como liberdade, p. 19.
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interloCuçÕes entre a deMoCraCia 
agonÍstiCa e a polarização: o debate 

sobre a deMoCraCia diVidida

Ana Beatriz de Araújo Cerqueira1

Alexandre Garrido da Silva2

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as diferentes fun-
ções assumidas pelo antagonismo e pela polarização em autores que teorizam 
acerca da democracia, tendo em vista que “um dos aspectos mais marcantes – e 
mais surpreendentes – da teoria política das últimas décadas foi a decadência 
do conflito” (MIGUEL, 2014, p. 13). Busca-se trazer, especificamente, autores 
que trabalham com os conceitos de democracia radical, polarização e sociedade 
dividida, de forma a traçar panoramas entre as funções políticas e sociais desem-
penhadas pelo conflito nas sociedades democráticas contemporâneas. 

Neste ponto, analisa-se a obra de Chantal Mouffe no tocante ao retorno do 
político e sua proposta de democracia agonística, assim como os conceitos elabo-
rados por Cass Sunstein sobre a polarização e o extremismo para compreender o 
fenômeno da sociedade  dividida. Segundo Sunstein, as redes sociais e outros espa-
ços – virtuais e presenciais - de interação social tendem a reproduzir e amplificar 
posições polarizadas em razão da homogeneidade político-ideológica dos partici-
pantes. Em suas obras é possível observar uma convergência com relação à centra-
lidade do conflito para a compreensão do sistema democrático na atualidade. Ao 
mesmo tempo, suas contribuições permitem problematizar o papel das instituições 
democráticas na mediação destes antagonismos, por meio de procedimentos que 
tentarão, nem sempre com sucesso, impedir que adversários se tornem inimigos.

Chantal Mouffe é uma das principais críticas das teorias liberal e deliberati-
va da democracia, defendidas por autores como John Rawls e Ronald Dworkin, 
por um lado, e Jürgen Habermas e Seyla Benhabib, por outro. Em suas reflexões 
críticas, ressalta as limitações do tripé “racionalidade”, “individualismo” e “uni-
versalismo” que definem a teoria política liberal, substituindo-o por uma con-
cepção de política atravessada pelo antagonismo, sensível às paixões, enraizada 

1 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Uberlândia. Bolsista de Iniciação Científica pela FAPE-
MIG. Contato: anabeatrizaraujocerqueira@gmail.com.

2 Professor Adjunto de Fundamentos do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU). Coordenador do grupo de pesquisa “Poder Judiciário e Teorias Contemporâneas do Direito 
(CNPq)”. Contato: garridosilva@ig.com.br.
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em um determinado contexto e colocada em prática de modo vibrante em uma 
esfera pública ativa na qual diferentes grupos sociais se relacionam a partir da 
distinção fundamental entre “nós” e “eles”.  

A autora elabora um chamamento à radicalização das instituições democrá-
ticas, em um sentido eminentemente participativo, com o objetivo de resgatar a 
primazia do político, atualmente capturado pela Ética, pela Economia e pelo Di-
reito, que buscam, ora neutralizar o debate sobre a política a partir de princípios 
– morais ou econômicos - aparentemente inafastáveis, com pretensão à racionali-
dade e à universalidade, ora atribuir a “última palavra” sobre questões complexas 
e controvertidas na sociedade a instituições econômicas e jurídicas supostamente 
legitimadas, respectivamente, pela neutralidade técnica inscrita no funcionamento 
das “leis de mercado” e pela argumentação racional promovida por seus membros.

A partir da interlocução entre os pensamentos de Mouffe e Sunstein, pretende-
-se discutir a aparente tendência da discussão política nas democracias contemporâ-
neas em migrar do campo agonístico – ou adversarial - para a polarização político-so-
cial, colocando em risco os fundamentos normativos da democracia constitucional, 
especialmente o direito fundamental à igual consideração e respeito. Desta forma, 
procura-se conceber qual seria a posição a ser ocupada pelo agonismo e pela polari-
zação no interior da teoria e prática democráticas, bem como discutir mecanismos 
institucionais capazes de proteger os direitos fundamentais do potencial de desinte-
gração política e jurídica inscrito no fenômeno da polarização social.

Palavras-chave: Democracia agonística; Polarização; Sociedade dividida.
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Augusto Jubei Hoshino Rizzo1

Com o advento das Leis 13.429/17 e 13.467/17, popularmente conhecidas 
como Lei da Terceirização e Reforma Trabalhista, respectivamente, opera-se uma 
grande alteração na maneira como a força de trabalho é mercantilizada no Brasil. 
Sob a bandeira da uma suposta modernização, que em verdade muito se asse-
melha aos marcos regulatórios existentes no século XIX, desregulamenta-se um 
sistema de proteção social que visava impor limites à exploração resultante da 
relação entre capital e trabalho e volta-se a tratar a questão do mercado de força 
de trabalho exclusivamente através da lógica privada, em que os únicos interessa-
dos seriam as partes contratantes. Tal movimento, como se pretende demonstrar 
a partir do pensamento filosófico do pensador franco-argelino, Jacques Rancière, 
constitui um decréscimo democrático para a sociedade brasileira, haja vista que 
retira a importância do trabalho como estrutura da vida coletiva e o enclausura 
no reino dos interesses privados e do processo ilimitado de crescimento da ri-
queza. Contrariando as concepções tradicionais a respeito da democracia, Ran-
cière argumenta que esta nunca se confunde com uma forma jurídico-política, 
não devendo ser entendida, portanto, com um regime de governo ou modo de 
vida. Para ele, a democracia seria a instituição simbólica do político na forma 
do poder daqueles que não são designados a exercer o poder – uma ruptura na 
ordem da legitimidade e da dominação que atuaria tanto na reorganização do 
que é considerado espaço público ou privado quanto na rediscussão dos termos 
que distinguem aqueles que são legítimos ou ilegítimos para governar. É preci-
samente através da política que ocorreria este rompimento com a distribuição 
“normal” de posições que definem os legítimos a governar e os relegados a serem 
governados, bem como a alteração do que é percebido como esfera pública (vida 
política) e esfera privada (vida doméstica) – e consequentemente, dos sujeitos 
e assuntos que ocupam tais lugares. Para o autor, a dissolução de títulos para 
governar e a reorganização dos espaços seriam justamente o que caracteriza o 
conceito de democracia. Buscando a etimologia do termo, ele argumenta que a 

1 Graduando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente orientando de mono-
grafia da Profª. Drª. Vera Karam de Chueiri. Domiciliado em Curitiba-PR e com endereço eletrônico em 
augustojubei@gmail.com. 
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palavra democracia foi criada de forma pejorativa por seus oponentes na Gré-
cia antiga, por aqueles que possuíam algum título de autoridade (nascimento, 
riqueza, idade, etc.) para o exercício da governança e da vida pública em relação 
aos que não possuíam nenhum – que ficariam conhecidos como demos. Através 
desta contextualização, a palavra democracia traduz-se como o governo daqueles 
que não possuem títulos para governar e que cuja vida estaria restrita à esfera 
doméstica, daqueles que seriam uma parte da comunidade que não tem parte 
própria. Seguindo esta perspectiva, a democracia atuaria como um elemento sub-
jacente a todo regime de governo que vem à tona através da política e desestabi-
liza a ordem, apresentando-se como o processo de luta pela ampliação do espaço 
público e contra a tendência privatizante que desconsidera deste os sujeitos não 
estatais. Cabe ressaltar que, tal ampliação não significa a exigência de uma maior 
intervenção estatal na vida das pessoas, mas o combate à divisão público/privado 
que garante uma dupla dominação oligárquica no Estado e na sociedade. É jus-
tamente a partir desta concepção heterodoxa do conceito de democracia e de sua 
íntima relação com a divisão entre o público e o privado que se pretende analisar 
a Reforma Trabalhista e a Lei da Terceirização. Na medida em que elas recontra-
tualizam o direito do trabalho, nele sobrepõem interesses individuais a coletivos 
e revivem o mito liberal de sujeitos livres e iguais para negociar, retiram do âm-
bito público e despolitizam a questão da mercantilização e exploração da força 
de trabalho. Neste processo, o trabalho, ao invés de ser visto como um assunto 
de interesse público que diz respeito a uma coletividade e que, por conseguinte, 
dependeria das formas de ação coletiva, da discussão pública e da norma legisla-
tiva, é relegado ao espaço privado, fato que constitui um déficit democrático sob 
as lentes teóricas de Rancière. Assim, considerando o momento histórico em que 
nos situamos, cujo panorama é de crescimento do neoliberalismo e do controle 
biopolítico em escala global, é de grande importância a reflexão a respeito de 
um direito do trabalho que não seja mera demanda pelo assistencialismo de um 
“Estado-providência”, mas que paute a constituição do trabalho como estrutura 
da vida coletiva que não fique submetida ao domínio da ilimitação capitalista da 
riqueza em relação aos interesses da coletividade.
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Camila Salgueiro da Purificação Marques1

Pedro Manenti Vieira da Silva2

Inicialmente, destaca-se a crítica que Chantal Mouffe faz às teorias deli-
berativas da democracia, principalmente à Ralws e Habermas, assim como a 
épura que traça para as conjecturas da democracia contemporânea. Essa crítica 
é estruturada na experiência histórica, destacando o papel constitutivo dos anta-
gonismos na sociedade de modo geral. Ordem, lei e razão universal são incapa-
zes de compreender o fenômeno político, já que não consideram a variante do 
antagonismo como constitutivo do “político”. Com o colapso do comunismo, 
houve a impressão de que a democracia liberal havia se estabelecido como siste-
ma incondicional. Porém, a passagem para uma democracia pluralista não se deu 
sem conflitos.3 Há que se perceber o papel constitutivo dos antagonismos na vida 
social. Para tal, a autora se utiliza da crítica de Carl Schmitt à democracia liberal, 
que propõe que a dimensão do político é correlata da presença de um elemento 
de hostilidade entre os seres humanos.4

O político não é uma instituição, mas uma dimensão ontológica. O movi-
mento das massas é modo de ser constituinte das relações sociais. Nesse âmbito, 
há uma incapacidade por parte do liberalismo de se compreender a situação 
do fenômeno político, pois se acreditava que com o fim do velho antagonismo 
haveria grande avanço no estabelecimento de uma democracia pluralista. Na 
impossibilidade de um mundo sem antagonismos, esse tipo de pensamento é 
inconcebível. Como manter uma democracia pluralista sob essas condições? 

A resposta que Mouffe propõe se dá a partir da distinção entre “inimigo” 
e “adversário”. No contexto da comunidade política, o oponente não deve ser 

1 Doutoranda em Direito na PUCPR – Bolsista CAPES/Fundação Araucária. Curitiba, Paraná - Brasil. Mestre 
em Direito pela PUCSP. Barachel em Direito pela UEPG. E-mail: camila_purificacao@yahoo.com.br.

2 Graduando em Filosofia na UFPR, Curitiba, Paraná, Brasil. Graduando em Direito na Fundação de Estudos 
Sociais do Paraná, Curitiba, Paraná - Brasil. E-mail: pedromanentivs@gmail.com

3 DE MENDONÇA, Daniel. Teorizando o agonismo: crítica à um modelo incompleto. Sociedade e Estado, 
Brasília, v. 25, p. 13-43, dez. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0102-69922010000300004>. Acesso em: 14 ago. 2017.

4 MIGUEL, Luiz Felipe. CONSENSO E CONFLITO NA TEORIA DEMOCRÁTICA: Para além do “agonis-
mo”. Lua Nova, São Paulo, v. 92, p. 13-43, ago. 2014. Acesso em: 14 ago. 2017.

REFLEXÕES SOBRE OS FUNDAMENTALISMOS 
EMERGENTES NO BRASIL A PARTIR DO 
PLURALISMO AGONÍSTICO NA TEORIA 
DEMOCRÁTICA DE CHANTAL MOUFFE 
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pensado como um inimigo, mas deve ser entendido como um adversário cuja 
existência é legítima. A categoria do “inimigo” não é extinguida, mas tem seu 
sentido alterado quando se é estabelecido um novo jogo de linguagem. Revela-se 
uma clara influência que a autora tem de Wittgenstein no que se refere a uma 
mudança na maneira de se lidar com as questões políticas, aparecendo como um 
ponto de vista alternativo ao dos universalistas (Habermas e Dworkin).5

Logo, elencam-se dois itens para um pluralismo agonístico: 1) consenso 
nas regras do jogo; 2) constituição de identidades coletivas através de posições 
diferentes, e a possibilidade de escolher entre alternativas. Consenso absoluto 
e unanimidade são ideias que devem ser abandonadas, pois não expressam o 
fenômeno político, que é marcado justamente por antagonismos. Sem essa com-
preensão do político, a democracia é irrealizável.

Quanto a questão do poder, traz-se as reflexões de Lefort, que demonstra 
como o lugar do poder torna-se vazio, por meio da histórica dissolução dos 
marcos de certeza6. Esse espaço vazio poderia ser tomado pela extrema direi-
ta para exercer atos políticos expressamente antidemocráticos. Ressalta-se que 
a democracia não é o fim último da moral humana, mas sim algo inacabado e 
incerto. Com a dissolução dos marcos há uma ausência da fonte superior dos 
três principais alicerces: a lei, o conhecimento e o poder. Conforme Kozicki, não 
há uma resposta absoluta para o que seja legítimo, o seu sentido e significado 
são construídos em uma discussão inacabada que permeia os espaços públicos.7

Mouffe aponta para a redução da dimensão política da democracia atual-
mente, que fica restrita às regras da lei, e que um processo democrático saudável 
deveria envolver “a vibrant clash of political positions and an open conflict of 
interests. If such is missing, it can too easily be replaced by a confrontation bet-
ween non-negotiable moral values and essentialist identities”.8 9 Isto é, a noção de 
pluralismo agonístico - eixo central na teoria democrática de Chantal Mouffe - é 
explorada para analisar o cenário político brasileiro atual no tocante aos emer-
gentes fundamentalismos.

5 MOUFFE, Chantal. The democratic paradox, p. 73.
6 LEFORT, Claude. Pensando o Político: Ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1991. p. 32.
7 KOZICKI, Katya. Conflito e estabilização. 2000. Tese (Doutorado em Direito) - UFSC, Florianópolis, 

2000, p. 112.
8 MOUFFE, Chantal. The return of the political, p. 6.
9 JÚNIOR, Humberto Ribeiro; BITTENCOURT FILHO, José. Democracia racial em tempos de agonia: A 

“era Bush” e a atualidade das críticas de Chantal Mouffe. In: CONPEDI.
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Cora Coralina Alves Reis de Sousa1

A democracia, ao longo de seu processo histórico, manteve como caracterís-
ticas essenciais e, ao mesmo tempo, inconciliáveis, o pluralismo e a tentativa de 
conformação da multiplicidade de vontades a uma vontade coletiva. E, outros-
sim, defende Simone Goyard-Fabre, a ideia de democracia é inerente a condição 
humana, pois ninguém desejaria a servidão e foi a democracia a forma de gover-
no que sempre perpetuou a concepção de liberdade. Nesse sentido, é imperiosa a 
existência de uma teoria com fulcro a conformar esses valores conflitantes e que, 
ao mesmo tempo, ofereça fundamento à indissociabilidade da essência democrá-
tica da natureza humana, como defende a teórica francesa. 

O propósito do presente trabalho é trazer uma fundamentação filosófica, 
pré-moral e ética que sustente as bases democráticas, levantando-se como hipó-
tese a existência de um alicerce uniforme que pode agregar valor ao conceito 
democrático de modo perene, deixando-o livre das oscilações das culturas e de 
períodos históricos, bem como isento de valores pessoais dos líderes políticos. 
Destarte, o trabalho visa à investigação do fundamento da democracia e apresen-
ta como hipótese a teoria ética e jurídica do jusfilósofo John Finnis com especial 
atenção à sua concepção de bem comum.

Com o objetivo de conceituar “democracia” tomaremos a etimologia da pala-
vra e analisaremos dois aspectos perenes em todos os regimes democráticos da his-
tória. De acordo com o primeiro critério, democracia possui raízes gregas e designa 
o poder do povo (demos Kratos). Convém salientar que, a despeito das variações 
e modificações conceituais e estruturais do regime democrático, existem aspectos 
constantes que o caracterizam enquanto princípios constitucionais norteadores, 
aspectos mais profundos e que superam quaisquer diferenças entre democracias 
antigas e modernas. Dois aspectos, em especial, se perpetuaram, conforme bem 
aponta Goyard-Fabre. O primeiro foi o fundamento da legitimidade do poder – 
“Demos Kratos”. Na democracia esse alicerce encontra-se no povo, os governados 

1 Brasileira. Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade 
Federal do Pará (UFPA). Membro do Grupo de Pesquisa (CNPq) “Teorias Normativas do Direito”. Especia-
lista em Direito do Estado pela Faculdade Estácio do Pará em Parceria com a Escola de Governo do Estado 
do Pará. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

 Endereço eletrônico: cora_coralinasilva@yahoo.com.br
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atuam no exercício do poder. E o outro é a transposição para a esfera política do 
caráter conflituoso das paixões humanas, de tal sorte que a esperança da liberdade 
e igualdade traz também a ameaça do desejo insaciável e desarrazoado do povo. 

Deveras, a autora une a reflexão da filosofia política à filosofia do direito 
ao analisar a importância do discurso dos direitos na construção da democracia 
política. Para Goyard-Fabre, conforme assinalado, o núcleo conceitual da de-
mocracia é tanto a legitimação popular do poder soberano do Estado, quanto a 
transferência das paixões para o campo institucional. É nessa intercessão que se 
pretende investigar a teoria hermenêutica e histórica da autora e a complementa-
riedade de aspectos analíticos e conceituais de John Finnis. 

Com efeito, é apropriado investigar em que consiste a dignidade humana e 
a razoabilidade prática que controlam as paixões políticas, para que o Governo 
garanta direitos essenciais ao florescimento humano – que são o fundamento da 
autoridade do Estado – e para que as paixões individuais e grupais não neutralizem 
a busca razoável do bem comum. Daí a importância do aporte teórico proposto, 
o de John Finnis, que articula a dimensão ética-racional à institucional (jurídico-
-política) pelo conceito de bem comum, sem negar o valor político da autonomia e 
pluralismo, consoante o princípio democrático da liberdade e igualdade. 

Na concepção da autora retro mencionada as transformações que a de-
mocracia vem passando desde o século XIX fizeram dela um lugar de conflitos 
e de enfrentamentos, manifestando a impraticável neutralidade ideológica dos 
cidadãos. Segundo ela, é como se na tentativa de realizar os seus princípios fun-
dadores, de liberdade e igualdade, corresse cada vez mais o risco de trair os seus 
ideais. (Goyard-Fabre, 2003, p. 198).

Pelo fato de o pluralismo ser a “alma da democracia”, a mesma torna-se 
vulnerável. Isso porque a diversidade de individualidades visa estabelecer, desde a 
origem democrática, uma unidade à vontade geral. Ante a dificuldade no estabe-
lecimento desta, as virtudes da democracia tornam-se também suas fragilidades. 
Daí a importância de se compreender o papel dos bens humanos básicos, com 
atenção especial à razoabilidade prática, para a conformação da unidade da von-
tade geral com a autonomia dos cidadãos amplamente requerida e defendida por 
qualquer concepção de democracia.

Ora, se a democracia possui o núcleo central fundado essencialmente nos 
Direitos Humanos, é de fundamental importância a consolidação de uma teoria 
que explique a essência de bens básicos e universais para a realização humana de 
tal sorte que impeça que o núcleo democrático intangível seja modificado de acor-
do com oscilações de convicções políticas e ideológicas de cada governo. É nesse 
propósito a contribuição de Finnis e de sua teoria de perspectivas universais, a qual 
visa exatamente à proteção desse núcleo intangível dos direitos humanos essenciais. 

Palavras chaves: democracia, bem comum, John Finnis, Direitos Huma-
nos, Goyard-Fabre.
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O JUIZ CONSTITUCIONAL ME  
REPRESENTA? 

O SUPREMO E A REPRESENTAÇÃO 
ARGUMENTATIVA

Daniel Bogéa1 
Luis Felipe Miguel2

Uma das recentes fórmulas desenvolvidas para se atribuir um caráter demo-
crático à atuação do tribunal tem sido a associação de seu papel institucional ao 
conceito de representação política. Essa estratégia está inserida em um contexto 
teórico de expansão dos sentidos da representação para instâncias não-eleitorais, 
como instituições participativas da sociedade civil, conselhos, movimentos so-
ciais e assim por diante. Dentro desse mesmo espectro e a partir de um ideal de-
liberacionista, Robert Alexy desenvolve a tese de que um tribunal constitucional 
se legitima democraticamente ao exercer a representação argumentativo do povo.

Neste artigo, colocamos em escrutínio a construção da ideia de um tribunal 
como representante argumentativo do povo. Mais particularmente, enfrentamos 
a forma pela qual alguns juízes do Supremo incorporam essa tese a seus votos 
e escritos, projetando-se como representantes e, assim, reivindicando um papel 
de maior protagonismo em processos de transformação social que usualmente 
ficam relegados a instituições dotadas de pedigree eleitoral. Ao indagar se o juiz 
constitucional nos representa, pretendemos jogar luz sobre os ônus institucio-
nais e argumentativos trazidos por essa tese. Assim, buscamos explicitar as fragi-
lidades dessa abordagem e sua baixa densidade teórica para dar sentido à atuação 
do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira.

Nosso argumento desenvolve-se em quatro partes. A primeira parte joga luz 
sobre a expansão da ideia de representação para além dos limites eleitorais e a 
tentativa de associação desse processo com a ascensão de cortes constitucionais. 
A obra de Thamy Pogrebinschi é referida como uma tentativa de se atribuir papel 
representativo a tribunais a partir dos resultados de suas decisões políticas. Em 
uma segunda parte, delineamos a tese da representação argumentativa, desenvol-
vida pelo teórico do direito Robert Alexy, a qual bebe na fonte de teorias delibe-
racionistas e avança sobre a noção de que a representação extrapola os limites do 
voto e pode se dar a partir de modelos de argumentação racional. Na sequência, 

1 Mestrando em Ciência Política na Universidade de Brasília. Mestre em Direito do Estado pela Universidade 
de São Paulo.

2 Professor Titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
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explicitamos de que maneira a tese da representação argumentativa vem alcan-
çando projeção em votos e escritos de juízes do Supremo. Por fim, colocamos a 
pergunta sobre como (e se) um juiz constitucional nos representa para enfatizar 
as deficiências do transplante do conceito de representação política para uma 
legitimação democrática da atuação do STF.

Essa justificação pela representação desenvolve-se no âmago de um parado-
xo entre defesa de direitos minoritários e conexão com os interesses populares 
majoritários mais latentes. Argumentamos que o aprofundamento dessa tensão 
entrega resultados pouco promissores sob o ponto de vista democrático. No 
caso do Supremo, em que percebemos que juízes escapam de constrangimentos 
decisórios pelo recurso ao ideal mais abstrato de representação pela razão, po-
demos vivenciar ao menos duas consequências perversas: (i) em primeiro lugar, 
alimenta-se um fundamento místico e esotérico de legitimidade que distancia 
ainda mais essa instituição pretensamente representativa de seus representados, 
os quais ficam desprovidos de mecanismos de controle minimamente eficazes; e 
(ii) em segundo lugar, a crença unívoca e radical na capacidade deliberativa do 
tribunal como forma de se encerrar com conflitos inerentes à democracia tende 
a aprofundar a passividade social e forçar a manutenção do status quo, visto que, 
em vez de promotor da emancipação, “o ideal deliberativo pode se revestir de 
um caráter profundamente conservador”. Perde-se, de forma inevitável, qualquer 
lastro democrático da representação política, que deveria ser mais atenta à auto-
nomia e à participação efetiva dos representados na definição de seus próprios 
rumos políticos.
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a teoria de JereMY Waldron CoMo 
(possÍVel) resposta À tensão entre 
ConstituCionalisMo e deMoCraCia

Débora Dossiatti de Lima1

O propalado debate entre constitucionalismo e democracia remonta já ao sécu-
lo XVIII. Stephen Holmes demonstra que o mal-estar com os limites constitucionais 
sobre as maiorias democráticas remonta aos founding fathers e seus contemporâneos. 
Em 1791 Thomas Paine lançava um agudo ataque contra a ideia de um marco cons-
titucional herdado. Da mesma forma, Thomas Jefferson advogava que “nenhuma 
sociedade pode fazer uma constituição perpétua, nem sequer uma lei perpétua”2. 

Desde então, a discussão sobre quem deve ter a última palavra numa pos-
sível colisão de direitos pode ser percebida não apenas como um conflito entre 
duas instituições (Parlamento e Corte), mas entre dois ideais políticos,quais se-
jam: democracia e constitucionalismo3. Enquanto aquele se propõe a realizar 
alguma forma de governo do “povo”, este se coloca como responsável por asse-
gurar limites ao exercício do poder.

Os que defendem o primado do constitucionalismo sustentam que não é 
possível existir democracia sem que sejam estabelecidos limites ao exercício da 
soberania popular; se determinados direitos e liberdades não forem respeitados, 
o próprio ideal de democracia soçobra.

De outro lado, os partidários da primazia da democracia alegam que o esta-
belecimento de limites ao debate político,por meio da petrificação de direitos em 
Constituições feriria o princípio da soberania popular e a democracia4. 

Conciliar democracia e constitucionalismo é uma tarefa tão complexa 
quanto problemática5.

1 Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Brasil. Endereço 
eletrônico: dossiatti@gmail.com.

2 HOLMES, STEPHEN. El precompromisso y laparodoja de la democracia. In: ELSTER, Jon; SLAGSTAD, 
Rune. Constitucionalismo y democracia. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 224.

3 MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. 2008. 224 f. Tese 
(Doutorado em Ciência Política) – Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

4 ARAÚJO, Eduardo Borges; KOZICKI, Katya. Um contraponto fraco a um modelo forte: o Supremo Tri-
bunal Federal, a última palavra e o diálogo. Sequência, n. 71, dez. 2015, p. 107-132. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-7055-seq-71-00107.pdf. Acesso em: 23 abr. 2017.

5 MICHELMAN, Frank. Brennan and democracy. New Jersey: Princeton University Press, 1999, p. 01.
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Para Waldron, a tradição democrática sempre partiu do pressuposto que o 
povo “é capaz de governar a si mesmo por seu próprio julgamento”. Ao analisar 
a relação entre direitos e declarações de direitos, o autor constata que as declara-
ções de direitos configuram pré-compromissos que retiram do debate político os 
direitos fundamentais6.

Nos dizeres de Juan José Moreso: “Waldron não tenta somente defender 
esta tese negativa, mas também a tese positiva de que existem razões morais para 
não assumir compromisso algum com a defesa de direitos e para refutar o con-
trole jurisdicional de constitucionalidade”7.

O argumento central de Waldron em relação ao judicial review está na 
questão do desacordo. Não seria possível falar em respostas mais ou menos 
corretas, pois o desacordo razoável considera todas como igualmente possíveis. 
Existindo a possibilidade de várias respostas, Waldron concentrará esforços em 
elaborar uma teoria da legitimidade da decisão8.

Segundo Waldron, a necessidade de encontrar soluções para os dissensos 
não implica que esses desaparecerão, mas significa que uma base comum para 
uma ação concertada tem que ser construída no calor deles9. Waldron afirma 
que existem dois tipos de razões que devem ser consideradas quando se deseja 
estabelecer ou avaliar um processo decisório legítimo que tem por objetivo fixar 
desacordos sobre direitos fundamentais: razões atinentes a resultados e razões 
quanto a procedimentos10.

As razões baseadas em resultados – ou substantivas – geralmente legitima-
doras de que a Corte detenha a palavra final sobre direitos, seriam os seguintes: 
(i) a orientação para casos particulares; (ii) a orientação por uma declaração de 
direitos; (iii) fundamentação mais racional que a dos legisladores. 

Para Waldron essas razões não só estão próximas de um mito, como tam-
bém não seriam capazes de satisfazer as demandas de um sistema político relati-
vamente a solução de controvérsias11.

Assim, o problema que o trabalho pretende enfrentar é: a teoria da autori-
dade de Waldron é uma alternativa viável para resolver a tensão entre constitucio-
nalismo e democracia? A hipótese é que não, devido ao fato dele desconsiderar 
elementos prévios à formação do parlamento.

6 CONSANI, Cristina Foroni. A crítica de jeremywaldron ao constitucionalismo contemporâneo.Revista da 
Faculdade de Direito – UFPR, v. 59, n. 2, 2014, p. 143-173.

7 Moreso, Juan José. Direitos e justiça procedimental imperfeita. Âmbito jurídico.Disponível em: http://www.ambi-
to-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1657. Acesso em: 27 maio 2017.

8 Idem.
9 Ibidem, p. 1370.
10 Ibidem, o. 1372.
11 Idem.
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Dhyego Câmara de Araujo1

Em The Democratic Paradox Mouffe sinaliza para a impossibilidade de se 
eliminar a tensão entre liberdade e igualdade existente nas democracias contem-
porâneas, afirmando, a partir de tal constatação, o comprometimento a uma 
forma de política chamada por ela de “pluralismo agonista”. Partindo da relação 
amigo-inimigo de Schimitt, Mouffe privilegia menos a concepção que a toma 
enquanto formada por inimigos, do que como uma correlação composta por ad-
versários. A compreensão dos sujeitos como adversários e, da tensão entre estes, 
como impossível de ser eliminada, revela o “agonismo” demarcado pela autora, 
como também aponta para o “pluralismo” das decisões políticas, nesse cenário 
consideradas enquanto pragmáticas, precárias e instáveis. Neste sentido, as lutas 
por emancipação social não são abandonadas, porém são colocadas em perspec-
tivas outras. Dada a impossibilidade de eliminação da tensão constitutiva da 
democracia, esta se inscreve em um paradoxo: para proteger o Outro, exige-se a 
sua especificação e posterior inclusão, a qual, contudo, será promotora de novas 
e incontáveis exclusões. Em uma sociedade em que o poder, a lei e o conheci-
mento são colocados constantemente à prova levando-os a uma indeterminação 
radical, a instabilidade e a precariedade de tais decisões apontam, por sua vez, 
para uma democracia radical, isto é, para uma exigência de um compromisso 
inarredável com a democracia. Pensar a radicalidade da democracia em Mouffe 
articulada aos movimentos políticos de reconhecimento do Outro nos carrega 
para as elaborações de Judith Butler a respeito da performatividade política. Ao 
transpor sua noção de performatividade de gênero para o campo da política, a 
filósofa estadunidense oferece uma leitura renovada para os movimentos sociais 
de resistência às práticas de controle e regulação dos corpos. Quando pensa em 
termos de performatividade política, a filósofa não abandona suas reflexões a 
respeito das normas de gênero, relacionando-as, neste momento, à noção de 
precariedade. O importante aqui parece residir nos efeitos políticos derivados 
das ações e reivindicações feitas discursivamente por aqueles que se encontram 

1 Doutorando e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, membro dos núcleos de 
pesquisa “História, Direito e Subjetividade” e “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”. Brasil. E-mail: dhye-
gohirota@hotmail.com  
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privados de direitos. Se o campo da ação política se situa em íntima relação 
com a administração da precariedade humana, então é possível reconhecer que 
há populações mais expostas aos efeitos da precariedade que nos é a todos cons-
titutiva. Assim, Butler não apela para a emancipação nos moldes tradicionais 
do pensamento político-filosófico, muito embora haja pistas em seu arcabouço 
teórico que apontam para novas relações com a distribuição desigual da pre-
cariedade e sua administração. Saem de cena, desse modo, os direitos como o 
fim último a ser buscado nas reivindicações por emancipação social, figurando, 
em contrapartida, como elementos táticos desse paradoxo em que se inscreve 
o Outro nas malhas desse processo de inclusão-exclusiva. Tal posicionamento, 
contudo, não nos deve levar à postura niilista passiva diante de tal ambivalência, 
mas transformar o paradoxo paralisante em tensão produtiva através da reela-
boração constante da noção de emancipação. A radicalidade de tal pensamento 
implica em considerar que as práticas de emancipação que se esboçam tratam-se 
menos da garantia de um lugar para sujeitos livres e iguais (em absoluto), do que 
a certeza de que à compreensão das próprias demandas se coloca dentro de um 
quadro regulatório de precariedade generalizada dos corpos, mas diferencialmen-
te distribuída. A emancipação se dá, desse modo, mais pelo processo que pela 
síntese final, na medida que sua construção se permeia sempre por resultados 
instáveis e precários, tal qual proposto por Mouffe ao postular sua concepção de 
“pluralismo agonista”. Se repensar a democracia, junto com Mouffe, a partir de 
sua aporia constitutiva referia-se a uma maneira de radicalizá-la, a originalidade 
das contribuições butlerianas acerca da performatividade política sinaliza que a 
democracia radical apenas poderá realizar-se quando os adversários em posições 
antagônicas forem concebidos segundo a precariedade de seus corpos. Isto é, a 
democracia radical lida pelas lentes da performatividade política deverá levar a 
sério a própria materialidade dos corpos cuja emancipação ganha contornos de 
precariedade e instabilidade no quadro democrático do “pluralismo agonista”.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 371

Diego Emanuel Arruda Sanchez1

Cristiane Sinimbu Sanchez2

Há tempos a Democracia Representativa vem mostrando-se ineficiente para o 
tratamento de questões mais complexas que exigem maior transparência e abertura 
para a participação de um número mais significativo de pessoas. No tocante ao Licen-
ciamento Ambiental (LA) e aos Processos de Tomada de Decisões em matérias lidadas 
à área Ambiental em geral, não tem sido diferente. Fazendo com que atualmente haja 
uma sensação generalizada na comunidade política e científica de que os instrumentos 
administrativo-ambientais de proteção ambiental hoje em dia existente nas Democra-
cias Modernas, sozinhos, não tem sido capazes de solucionar os problemas oriundos 
da crise ecológica. Desta forma, tendo em vista que o Direito Ambiental, muito mais 
do que outros ramos do direito, tem na sua forma de construção e discurso, uma obri-
gação de incluir elementos transdisciplinares e também valores que transcendem a res-
ponsabilidade usual do direito, forçando-o a ir além da visão conservadora, individu-
alista e reparadora do direito tradicional; que, tanto o Licenciamento Ambiental (LA), 
quanto a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), global e localmente, tem sido alvo 
de crescente crítica; e ainda que, no Brasil, o formato da AIA empregada pelo governo 
como um todo tem sido objeto de radicais propostas de mudança legislativa; o presen-
te estudo, por meio de método de pensamento complexo e de técnicas modernas de 
hermenêutica jurídica, faz uma breve análise do teor das atuais propostas de reforma 
do instituto do Licenciamento Ambiental que estão em curso no Brasil (substitutivos 
apresentados ao PLC 3729/04) sob à ótica da dos princípios de participação popular 
do direito ambiental e dos pensamentos do jusfilósofo Jüngen Habermas. Busca-se, 
com este trabalho, examinar de maneira crítica se as atuais propostas realmente seriam 
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coerentes com a hermenêutica ambiental, com a teoria da democracia deliberativa 
e, também, se seriam efetivamente capazes de dar soluções eficazes aos desafios das 
atuais Crises da Pós-Modernidade. Verificou-se, ao final deste trabalho, entretanto, 
que nenhuma das propostas de Lei Geral para o Licenciamento, nem o Substituti-
vo SBT A-1 ao o PL nº 3729/04, da CMADS, apresentado pelo deputado Ricardo 
Tripolli (PSDB-SP), muito menos o substitutivo SBT 8 ao PLC nº 3729/04, da CFT, 
apresentado pelo deputado Mauro Pereira (PMDB/RS), são propostas que aprimoram 
o atual modelo no que ser refere à acesso à informação e participação popular. Não 
havendo em nenhum delas, alterações significativas que assegurem o alcance de algo 
similar à uma ampla reforma da sociedade, das suas praxes e instituições, por meio 
de um agir comunicativo, tal como idealizado por Habermas. Não havendo também, 
em nenhuma das propostas, mudanças significativas que aproxime o atual modelo de 
um formato de tomada de decisões em Meio Ambiente mais próximo ao idealizado 
nos compromissos assumidos pelo Brasil e centenas de outros Estados Modernos 
no artigo 10 da Declaração do Rio e no capítulo 8º da Agenda 21. Em síntese, pode-
-se dizer que o SBT 8, em comparação com a sua versão anterior, o SBT 7, também 
avançou de modo considerável no quesito as regras atinentes ao acesso à informação e 
participação popular, enquanto a proposta anterior da Comissão de Finanças e Tribu-
tação representava uma gravíssima ofensa aos compromissos assumidos pelo Brasil na 
segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92 ou Eco-92), ocorrida entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro, em 
especial os compromissos do artigo 10 da  Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento e capítulo 8º da Agenda 21, sendo uma proposta que regrava 
muito pouco e de forma extremamente centralizada e autoritária a questão do aces-
so à informação e participação popular no âmbito do Licenciamento Ambiental, a 
atual proposta se aproxima muito da redação do substitutivo da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da Câmara dos Deputados (SBT A-1), diferindo-se da 
segunda apenas em alguns no qual o substitutivo da Comissão de Finanças e Tribu-
tação ainda é mais autoritário e centralizador, principalmente pela restrição temporal 
e de instituições legitimadas como autoridades envolvidas e pela menção expressa do 
comando de que as conclusões e recomendações da audiência pública não vinculam a 
decisão da autoridade licenciadora e serão motivadamente rejeitadas ou acolhidas (art. 
28. § 4º, do SBT 8 ao PLC 3729/04). Conclui-se, ao final do trabalho, que o SBT A-1 
ao PL nº 3729/04 é a proposta que mais se aproxima de uma reforma coerente com os 
desafios oriundos atual Crise Ambiental e Democrática que vivemos, mas que, contu-
do, ainda é uma reforma tímida e que pouco avançará na mudança do atual modelo 
para um sistema mais participativo e deliberativo que assegure a toda a população 
brasileira e às populações diretamente afetadas pelas obras e atividades poluidoras um 
papel agente ativo do processo de tomada de decisões em Meio Ambiente. 

Palavras-chave: Avaliação de Impacto Ambiental; Licenciamento Ambiental; 
Democracia Deliberativa; Estado de Direito Ecológico; Teoria do Risco.
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Eduardo Silva Luz1

O constitucionalismo moderno e os debates travados quanto a organiza-
ção do Estado brasileiro, atualmente devem passar necessariamente pela reaná-
lise do pacto federativo consagrado pela Constituição de 1988, diversos são os 
problemas e embates travados entre os Entes da Federação, sendo os principais 
deles referentes às questões econômicas e tributárias. E o intuito do trabalho que 
embasa o presente resumo expandido, trata-se de analisar o atual modelo federa-
tivo utilizado no Brasil, e apresentar os problemas atuais que se apresentam que 
geram repercussões problemáticas até mesmo para a democracia, em decorrência 
da voraz guerra federativa em curso. 

Uma Federação se funda essencialmente na existência de múltiplas esferas 
de governos e poderes (analisando assim em um corte horizontal e vertical), que 
estão ao final intrinsecamente ligadas ou integradas a um Governo que adquire 
a função central, e sendo regidos por uma Constituição Nacional. Para que todo 
esse arranjo institucional venha à funcionar, faz-se necessário que o texto funda-
mental de caráter nacional, traga no seu bojo regras explícitas de relacionamen-
tos entre essas diversas esferas de poder. 

A Organização de um Estado no modelo de Federação, possuí diversas vanta-
gens como nos apresenta Schultze(1995, 17-18), a primeira dela trata-se da distribui-
ção espacial de poder, no caso brasileiro em que trata-se de um país de dimensão 
continental, seria humanamente impossível que o governo central pudesse sozinho 
ter o controle de todo o território, segundo vantagem é a integração na matéria 
econômica, política e militar sem recair em um centralismo autoritário.

A Constituição Federal de 1988, estabeleceu o princípio federativo, como 
base estruturante de todo o ordenamento jurídico-institucional do Estado es-
tando previsto no preâmbulo e no seu artigo 1º da CF/88, sendo definido pela 
própria carta como cláusula pétrea no rol contido no artigo 60 parágrafo 4º do 
texto constitucional, sendo esses entes federados compostos pela União, Estados-
-Membros, Distrito Federal e Municípios. 

1 Mestrando em Direito pela Universidade Católica de Brasília, Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, Bacharel em Direito pela Associação de Ensino Superior do 
Piauí- AESPI. E-mail: eduardoluz.silva@hotmail.com

OS PROBLEMAS ATUAIS  
DO PACTO FEDERATIVO



Caderno de resumos374

Entretanto além de estabelecer o princípio federativo como fundamento do 
Estado, a constituição também estabeleceu as competências dos Entes Federados, 
dispondo a respeito do que esses poderiam tratar em matéria legislativa local, 
bem como estes deveriam atuar e principalmente como os entes podem adquirir 
suas receitas e controlam suas despesas. 

 Porém a tendência federalista reiniciada com a Constituição de 1988, tem 
seu primeiro recuo, com as reformas centralistas propugnadas pelo executivo fe-
deral, ocorridas nos anos de 1993-1994, decorrente principalmente por conta da 
má-gestão dos recursos financeiros e dos bancos estaduais que terminavam por 
ocasionar o endividamento dos Estados. (ABRUCIO, SANO, 2012, p. 2012) As 
intervenções federais pela união nos Estados acabavam por apresentar diversos 
problemas do Pacto Federativo expondo principalmente o caráter paternalista da 
primeira quanto aos Estados.

O problema do pacto federativo brasileiro hodiernamente passa dire-
tamente por questões financeiras e econômicas dos entes da federação, em 
razão de que a sua autonomia administrativa está totalmente ligada com a 
sua capacidade de captação de receitas e controles de despesas. Vale ressaltar 
que os problemas federativos, não ocorrem apenas entre a União e os Esta-
dos quando do repasse dos Fundos de Participação dos Estados e Fundo de 
Participação dos Municípios, existe uma questão recorrente nos próprios 
tribunais superiores quanto à questão da Guerra Fiscal do ICMS que se en-
contra sem solução definitiva e se trata essencialmente de uma imperfeição 
do modelo federativo. 

Admitir que o atual pacto federativo possuí alguns problemas, não se trata 
de defender um centralismo radical, em razão de que essa atitude não teria con-
dão de resolver o problema, mas sim entender as questões sensíveis do debate, 
para com isso conceber-se que modelo de federação seria o desejável. 

Palavras-Chaves: Federação, Constituição, Estado e Intervenção.
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Flávia Pitaki Dufour1

Este trabalho tem por objetivo examinar a possibilidade de utilização de 
métodos de governança em decisões de políticas públicas, considerando as ca-
racterísticas constitucionais da democracia brasileira. Opta-se como referenciais 
teóricos estruturais o pensamento lefortiano de que a revolução democrática 
possibilita uma abertura paradigmática para a constante evolução da democracia, 
bem como a concepção de que as sociedades contemporâneas possuem um in-
trínseco caráter plural, indeterminado e conflitivo, como preconizado por Chan-
tal Mouffe, para quem o conceito de cidadania é concebido como a possibilidade 
de manifestação das múltiplas identidades políticas dos cidadãos em um espaço 
público que transmuta antagonismos em relações de competição por reconheci-
mento de direitos. Direcionado para o contexto democrático brasileiro, o estudo 
considera que o processo de democratização – que resultou na promulgação 
da Constituição de 1988 – foi impulsionado pela participação popular para a 
instituição de uma nova ordem jurídico-política, legitimando-a, assim, como de-
mocrática, da mesma forma em que destaca a instituição normativa de alguns 
instrumentos incontestadamente democráticos de exercício da cidadania. Assim, 
mesmo que ainda mantendo uma estrutura de poder verticalizada, concentrada e 
hierárquica (utilizando as palavras de Roberto Gargarella), verifica-se a opção do 
constituinte por alargar a participação popular – em reação aos anos de repressão 
política –, destacando uma clara abertura no texto constitucional estimulando 
a participação da comunidade, cidadãos e grupos de interesse nas três esferas 
de funções estatais, principalmente pretendendo uma maior democratização no 
que tange a políticas públicas. Ainda que com autorização constitucional para 
tanto, não houve suficiente instrumentalização, de caráter normativo, para a 
efetivação dessa maior participação popular na gestão pública. A partir desse 
problema, aproveitando as oportunidades dadas pelo constituinte, a pesquisa ex-
plora a possibilidade da governança como uma forma de exercício da cidadania 
democrática no contexto brasileiro, em especial no que concerne às decisões em 
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políticas públicas, pretendendo verificar uma oportunidade para a implemen-
tação de novas formas horizontalizadas de public decision making. Investiga-se, 
portanto, se a governança democrática é um instrumento que tem o potencial de 
favorecer o exercício da cidadania e a manifestação do agonismo, considerando 
que a governança é um mecanismo que horizontaliza as decisões ao incluir, nos 
debates e disputas que envolvem a implementação e gestão de políticas públicas, 
os atores sociais nelas interessados. Dessa forma, pode permitir a expressão das 
diferentes identidades coletivas em busca da defesa de seus direitos, convertendo 
a disputa política em agonismo, realçado pela pretensão de concretização de 
determinado bem jurídico através da política pública. Para tanto, no decorrer 
da investigação, primeiramente são identificadas as possíveis conotações de go-
vernança, para então distinguir aquela que é objeto deste estudo. À vista disso, 
argui-se seu caráter democrático a partir das premissas da democracia agonística, 
focando na sua possibilidade como mecanismo de decisão em políticas públicas. 
Em seguida, investigam-se alguns pontos que podem dificultar ou descaracterizar 
sua implementação. Enfim, será demonstrado como existem muitos exemplos 
brasileiros de governança, mesmo que muitos ainda não os denominem assim. 
Verifica-se então que a governança democrática, por suas características agonísti-
cas e democráticas no processo de decisão e gestão em política públicas, pode ser 
um importante instrumento para a inclusão social, bem como um canal para a 
manifestação popular de demandas coletivas.
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Isabela Antônia Rodrigues de Almeida1

A democracia neoliberal seria o fim da história, como defendido por 
Fukuyama em uma interpretação peculiar de Hegel, posto que já se chegara ao 
triunfo da humanidade diante de uma democracia universalista e consensual. 
Esperando que a harmonia e a paz reinariam, a modernidade encontrou um 
cenário de eclosão de diversos conflitos, sejam éticos ou religiosos. Além dessa 
diversidade de particularismo que desafia a corrente universalista, a política 
hodierna depara-se em outro contexto: a perda da ação pela fabricação, como 
defendido por Hannah Arendt (2013a). Aquela que constitui a essência huma-
na perde espaço para atividades repetitivas e laboriosas, como o trabalho que 
garante sobrevivência aos homens inseridos no mundo capitalista. Nesse senti-
do, há uma perda do espírito cívico em virtude da perda da ação, e o político 
é deixado ao controle de poucos, possibilitando a emergência de um cenário 
de corrupção extrema.

Como retomar o político diante de um panorama que constantemente 
o renega? A tradição democrática nega o conflito em prol do consenso, mas 
Rancière vê nele a negação da racionalidade constitutiva da política (1996, 
p. 368). Essa racionalidade seria o dissenso, “um mundo comum instituído, 
tornado comum, pela própria divisão” (RANCIÈRE, 1996, p. 368). Assim, o 
dissenso não seria a guerra de todos contra todos, como um estado de natu-
reza hobbesiano, mas sim um conflito ordenado no qual há a percepção de 
dois mundos totalmente distintos, de dominantes e de dominados, em busca 
da racionalidade da ação política que “constrói esses mundos litigiosos, esses 
mundos paradoxais em que se revelam juntos dois recortes do mundo sensível” 
(RANCIÈRE, 1996, p. 375)

Destarte, o conflito é inerente ao político, como já defendia Maquiavel no 
período renascentista, rompendo com a ideia de harmonia do corpo político 
predominante em sua época. No capítulo IX d’O Príncipe, o secretário de 
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Florença apresenta a composição da matéria: “Pois, em todas as cidades, exis-
tem esses dois humores diversos2, que nascem da seguinte razão: o povo deseja 
não ser comandado nem oprimido pelos grandes, enquanto os grandes desejam 
comandar e oprimir o povo” (MACHIAVELLI, 2010, p. 45). Assim, o corpo 
político é composto de uma cisão entre os grandes e o povo, que possuem de-
sejos diferentes, posto que os primeiros desejam dominar, enquanto o segundo 
deseja não ser oprimido. Pode-se dizer, igualmente, que o desejo dos grandes é 
positivo em virtude de disporem de uma determinação; já o desejo do povo é 
negativo, visto que apenas se limita à ausência de opressão. No entanto, o fato 
de ser negativo não pressupõe que ele seja passivo, ao contrário, o desejo do 
povo é constituído pela ação, uma vez que, não podendo dominar, não permi-
tiria que ninguém o fizesse. É por meio dessa cisão que nasce a liberdade, na 
qual o povo será o guardião.

O político se faz na ação, e lhe é constitutivo. Nesse sentido, o espaço em 
que se dá a ação política é o espaço público composto por uma grande pluralida-
de de crenças e pensamentos, de maneira que não pode ser reduzido ao consenso. 
Todo consenso gera exclusão, posto que você reduz e até omite o outro. Ade-
mais, conforme Mouffe, é necessário distinguir entre antagonismo de inimigos 
e agonismo de adversários (2003, p.16). O primeiro visa à eliminação do outro, 
enquanto o segundo percebe em outrem um adversário cuja oposição é legitima-
mente reconhecida. Nesse sentido, o desafio da política atual é transformar o 
antagonismo em agonismo (MOUFFE, 2003, p.16).

Retomar o político para a modernidade é trazer o conflito e a liberdade 
para o espaço público. Diante de um cenário de múltiplas crenças e etnias, o 
mundo globalizado percebe-se perante um grande desafio que é lidar com o 
diferente. A democracia plural, defendida por Mouffe, bem como a ideia de 
um conflito que gera a liberdade, conforme Maquiavel, são concepções que de-
vem ser resgatadas para que o outro não seja um inimigo a ser eliminado, bem 
como a política não seja renegada ao esquecimento face à necessidade do labor. 
Desse modo, o conflito entre adversários no espaço público reaveria a ideia de 
liberdade como ação, como participação ativa na coisa pública, como também 
na preservação desta. O sentido da liberdade está na participação mediante a 
pluralidade dos discursos e a preservação daquilo que lhe pertence: a política 
pressupõe a liberdade, e a liberdade política é vivida pela ação (ARENDT, 
2013b). Portanto, uma concepção de democracia plural valoriza o conflito e a 
liberdade, e visa ao retorno do político.

2 A definição dos humores que Maquiavel trabalha tem como o desejo dos nobres como positivo e, o desejo do 
povo como negativo, conforme explica Adverse: “Quanto à natureza dos humores, o que podemos aprender 
imediatamente é que o desejo dos grandes é positivo porque determinado, ao passo que o desejo do povo, 
indeterminado, seria negativo: antes de mais nada, o povo exige apenas ‘não ser oprimido’.”(ADVERSE, 
2007, p. 36) É imprescindível acrescentar que, mesmo sendo opostos, os desejos não se anulam, posto que 
são diferentes. Ademais, o desejo do povo não é passivo, uma vez que pressupõe a ação política.
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José Eduardo Melo de Souza1

Marcos Hanemann2

O aumento da insatisfação com a democracia é fenômeno global que atinge 
de maneira mais violenta as repúblicas latino-americanas. Institutos de pesquisa, 
como o World Values Survey, detectam que a confiança nos governos eleitos e 
em instituições democráticas tem despencado ao redor do mundo e o Latinoba-
rómetro demonstra que o Brasil lidera, entre seus vizinhos, o pessimismo com 
esse tipo de regime, apoiado por apenas 32% da população. Nesse momento 
delicado, avolumam-se discussões sobre os limites da democracia, com foco para 
a crise de representatividade, caracterizada pelo descompasso entre os interesses 
de representantes e representados, fazendo aparecer novas alternativas à demo-
cracia, que ganham espaço nos veículos midiáticos, atingem a opinião pública e 
recolocam muitas questões que remontam ao pensamento grego.

Esse debate deve beneficiar o pensamento democrático que ficou confina-
do, desde a década de 1950, a questões formais. A classificação de governos mais 
democráticos ou menos democráticos ou ainda governos que estariam buscan-
do mais democracia reduziu-se, em algumas análises, ao cumprimento de certas 
práticas, como o voto através do sufrágio universal, a existência de um órgão 
legislativo eleito, etc., mas desconsiderando o que essas práticas representavam 
para o cidadão comum, que muitas vezes intui, na prática democrática, que uma 
classe política minoritária detém o poder efetivo e que eleições são instrumentos 
incapazes de alterar o equilíbrio político. 

Nessa perspectiva, esse estudo pretende analisar dois dos diversos teóricos 
que apresentaram sugestões para – o que eles consideram – salvar o regime demo-
crático: Jason Brennan e David Van Reybrouck.

Brennan é filósofo e cientista político, atualmente professor na Georgetown 
University, em Washington DC, nos Estados Unidos. Sua crítica à democracia 
contemporânea funda-se na injustiça do eleitorado incompetente. Ele argumenta 
que, da mesma maneira que ninguém deve ser obrigado a aceitar o tratamento 

1 Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. E-mail: duroo2008@hotmail.com 
2 Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. 
 E-mail: lentedeaumento@yahoo.com.br 
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de um médico ignorante, ninguém deveria ser submetido a decisões tomadas por 
despreparados e, portanto, carece de sustentação moral o regime democrático, já 
que ele impõe a todos os membros de uma sociedade escolhas tomadas de manei-
ra inaceitável, ou porque os votantes desconhecem os dados dos problemas sobre 
o qual decidem, ou optam baseados em raciocínios desligados das evidências ou, 
ainda, desqualificam bons argumentos pelo simples fato de terem sido apresen-
tados por pessoas que pregam certa religião ou que tenham uma determinada 
cor de pele. A solução de Brennan para esse aspecto da democracia é platônica. 
Se o filósofo grego defendeu uma epistocracia extrema através dos reis filósfos, 
ele prefere uma epistocracia moderada, na qual os cidadãos são submetidos a um 
teste dos conhecimentos básicos sobre ciências sociais e acerca dos candidatos. 
Brennan pontua que tanto o sufrágio universal como o sufrágio restrito são in-
justos, mas que, entre ambos, o segundo deve ser preferido por ser menos injusto.

Outra opção é dada pelo historiador belga David Van Reybrouck, para 
quem as eleições já não fazem mais com que a democracia seja possível, mas 
estão sendo responsáveis pela morte dela. Em outras palavras, a democracia es-
taria sendo reduzida somente a eleições, colocando o dever cívico mais elevado 
dentro de uma cabine silenciosa de votação, lugar que pouco ajuda na mudança 
do futuro da comunidade do eleitor. Reybrouck assevera, que o regime eleitoral, 
criado para conter o poder das elites e dar voz ao povo, não conseguiu cumprir 
aquilo que prometera e por consequência tem-se tornado um regime cada vez 
mais elitizado, onde o cidadão é só mais um objeto para que os candidatos che-
guem ao poder, o que limita a democracia. Segundo Reybrouck, para os políticos 
atuais, ganhar as próximas eleições se tornou mais importante que cumprir as 
promessas feitas na última campanha. Para solucionar esse problema, defende a 
retomada da prática grega de eleição por sorteios, que traria uma representação 
mais fiel da sociedade e mais liberdade aos eleitos, que não pensariam em como 
se manter no poder, além de garantir uma atuação mais substantiva da popula-
ção no sistema, já que qualquer um poderia ser convocado a dizer sua opinião. 
O sorteio consistiria em escolher uma amostra aleatória da população, com a 
maior diversidade possível, fornecer uma capacitação, e posteriormente deixar 
que tomem uma decisão sensata acerca de um determinado tema. Reybrouk ga-
rante que essa prática salvaria o núcleo do pensamento democrático, que não é 
o de ser o governo dos melhores, mas aquele que permite maior pluralidade de 
vozes e direitos políticos igualitários.

O debate sobre modelos novos de participação política faz-se essencial nesse 
momento tétrico do País em que a democracia corre, mais uma vez, o risco real 
de ser solapada.
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José Manuel de Sacadura Rocha1

Democracia e Liberdade não são o mesmo; ao contrário, podem ser vistas 
como que se constituindo de forma antinômica. A Modernidade ergueu-se sobre 
a doxa da democracia como sinônimo da igualdade e liberdade, e não se deu 
conta, ou rendeu-se, ao formalismo discursivo liberal burguês de tais conquistas. 
Contudo, sabemos que a democracia real, em pouco mais de duzentos anos, 
se confirmou dentro da forma mercadoria, por vias da economia de mercado 
de livre-concorrência. A “verdadeira” democracia não pode filosófica e politi-
camente se realizar por dentro do mercantilismo e monetarismo devido ao ca-
ráter fetichista das mercadorias, já que a liberdade pressupõe o fim do homem 
como produtor de mercadorias e a superação dos valores de troca reificados. A 
igualdade e a liberdade proposta pelo sistema de troca de mercadorias e seus cir-
cuitos produtivos e distributivos, é de fato uma igualdade formal, porque em 
abstrato e per se ela se refere à individualização do homem enquanto sujeito de 
direito, capaz juridicamente; e a liberdade só enquanto capacidade em estabelecer 
relações contratuais mercantis. “Da mesma forma que as mercadorias, todos os 
cidadãos são medidos pela mesma régua; são porções quantitativas da mesma 
abstração” (Jappe, 2009, p. 36)2. Daí que os predicados da democracia nos moldes 
do liberalismo de mercado nada têm a ver com o “sentido” filosófico que se 
costuma atribuir a ela, nunca realizados. 

Neste sentido, a tarefa da “verdadeira” democracia não é possível no sistema 
de capital global, mas apenas na superação de ambos; democracia e capitalismo 
são apenas os dois lados do mesmo. A história da humanidade tem sido a histó-
ria da criação do “valor”: o capitalismo é apenas um estágio singular e final da 
constituição do “valor” como “valor de troca” pela exploração do “sobretrabalho 
não pago”. A construção histórica do valor sempre preteriu o homem como 
singularidade a realizar sua potencialidade humana; o Iluminismo pelo olhar da 

1 Doutorando, Bolsista CAPES de Pós-Graduação do Programa de Educação, Arte e História da Cultura – 
EAHC, do Instituto Presbiteriano Mackenzie (Brasil, São Paulo – SP), email: jsacadura@bol.com.br.

2 Anselm Jappe. El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. In Anselm Jappe; Robert Kurz; Claus 
Peter Ortlieb. El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Logroño (La Rioja, Espanha): Pepitas de 
calabaza ed., 2009, p. 31-40. Trad. nossa.
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hegemonia de mercado burguês realizou de forma cabal este processo de coisifi-
cação do humano e elevou à última potência a reificação das coisas pelo fetiche 
das mercadorias. Finalmente a Modernidade atingiu o ápice da mais estreita 
“união” entre o pensar e a coisa pensada, e contemporaneamente já se espalham 
por todos os lados a superação deste estado de coisas e o fim do fetiche das mer-
cadorias. Isto se deve não a uma intencionalidade política, filosófica ou religiosa, 
mas às próprias leis de mercado, aos irrecusáveis protocolos nas leis do sistema 
mercantilista/ monetarista, como acumulação privada de capitais, concorrência, 
desenvolvimento técnico-cientifico aplicado, fusões, monopolização de mercado 
global: “Mas eis o ponto decisivo: a concorrência chicoteia os homens e os obriga 
ao dispêndio abstrato da força de trabalho, sendo ao mesmo tempo o princípio 
dinâmico que tendencionalmente suprime o “trabalho” e o torna obsoleto me-
diante sua tendência, igualmente implacável, a cada vez novos surtos de produ-
tividade e cientificismo; transforma as forças produtivas em forças destrutivas, 
mas eleva ao mesmo tempo a apropriação da natureza pelo homem a um nível 
nunca visto (Kurz, 2004, p. 74)3.

Até hoje a história da produção humana de valores tem sido a história da 
(des)humanidade. O fim do trabalho mercantil é também o fim das classes so-
ciais, da exploração e dominação política e jurídica pertinente na conformidade 
do capital. No mais alto grau de desenvolvimento das forças produtivas e da 
riqueza e cultura na reprodução mercantil, após a última etapa agora conhecida 
pela hegemonia do capital financeiro, encontra-se o fim do Estado liberal tal 
como entendemos pela Modernidade, o fim do Direito positivo burguês, o fim 
milenar da Moral cristã de obediência e sofrimento. Só então o homem expe-
rimentará para si toda a potencialidade do trabalho criativo e do existir livre, 
livre do fetiche das mercadorias, da consciência alienada e da coisificação que ele 
mesmo se tornou. Com o fim mercantil da produção de valores e além do estágio 
mais abstrato da hegemonia do monetarismo pós-moderno, poderá então surgir 
um “além-do-homem”, uma “segunda humanização”, por assim dizer. Só que 
diferentemente dos primórdios cooperativos proto-mercadológicos do mundo 
inconsciente da necessidade, a “segunda humanização” surgirá da consciência 
confederativa na abundância pós-monetarismo, para “cada qual, segundo sua 
capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades” (Marx, [1875] s/d, p. 215)4.

3 Robert Kurz. O Colapso da Modernização. 6. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2009.
4 Karl Marx. Crítica ao Programa de Gotha. In Marx e Engels: obras escolhidas. v. 2. São Paulo: Alfa-ômega, s/d.
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José Mauro Garboza Junior1

Este trabalho pretende apresentar e discutir alguns princípios e perspectivas 
analíticas em vista de encetar novas possibilidades de reflexão e composição da 
Teoria do Direito. A transição para o século XXI traz consigo novos desafios e 
horizontes a serem enfrentados e analisados pela produção teórica jurídica mun-
dial. Muitos dos teóricos no começo deste século tentaram desde logo compreen-
der a conjuntura sócio-política: Giorgio Agamben com sua tetralogia Homo Sa-
cer, que cronologicamente vai de Poder Soberano e a Vida Nua à Stasis: Guerra 
Civil como Paradigma Político (1995-2015); Antonio Negri com a renovação 
pós-modernista da política: Império (2000), Multidão (2004) e Bem-estar Comum 
(2009); Peter Sloterdijk e sua teoria esferológica em três paradigmas esferiais: as 
Bolhas – microesforologia (1998), os Globos – macroesferologia (1999), e as Espu-
mas – pluriesferologia (2004); Roberto Esposito com suas investigações comuni-
taristas: Communitas (1998), Immunistas (2002), Bios (2004); Alain Badiou com 
sua proposta de refundação ontológica a partir do múltiplo puro: Ser e Evento 
(1988), Lógica dos Mundos – Ser e Evento 2 (2006), A Imanência da Verdade – 
Ser e Evento 3 (2018). Trata-se do “tempo das trilogias”. Essa nova configuração 
social tem como ponto de convergência o retorno às questões comuns. Diante 
desse cenário, o que se quer estabelecer são condições para um novo Direito que 
esteja paralelamente atrelado às indicações teóricas apresentadas neste trabalho: 
incorporar as condições que movem o desejo pela filosofia a um projeto de Direito 
abrangentemente consistente. Sendo assim, para que essa defesa esteja alinhada, a 
única maneira de captar o porvir é pela defesa da “Hipótese Comunista”, vale di-

1 Graduado em Ciências Sociais (2016) e História (2017) pela Universidade Metropolitana de Santos – UNI-
MES, graduado em Direito (2016) pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. 
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Coordenador do Cír-
culo de Estudos da Ideia e da Ideologia – CEII. (http://ideiaeideologia.com/). Contato eletrônico: garboza-
jm@gmail.com. Este trabalho trata de expor uma breve apresentação das diretrizes do projeto de dissertação 
de mestrado em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica – PPGCJ da Univer-
sidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, (Área de Concentração: Teorias da Justiça: Justiça e Exclusão; 
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito) intitulada “Em busca do Direto dos Comuns: Amor, Arte, 
Ciência e Política” sob a orientação do professor doutor Mauricio de Aquino.

APRESENTAÇÃO DE “EM BUSCA DO  
DIREITO DOS COMUNS: AMOR,  
ARTE, CIÊNCIA E POLÍTICA” (I)
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zer, um Direito dos Comuns. Para falar desses Comuns, quatro domínios/condi-
ções serão ligados por meio de um esquema tetraédrico-estruturante, quais sejam: 
1) o Amor – uma análise dos sujeitos e dos sujeitos jurídicos, estes sendo o avatar 
simbólico daqueles (perfazendo-se como bloqueadores de toda vida criativa pos-
sível – a partir da tomada da Terra, segmentação e divisão e “impotenciação”), 
analisar o Homem como fenômeno recente, analisar a Humanidade em termos 
transcendentais, pontuar a hominização e a humanização, a questão da técnica, 
a crítica marxista do sujeito de direito (via Evgeny Pachukanis), Problema de 
Natureza Interna (código genético e fator determinante dos humanos); 2) a Arte 
– uma análise da criação, da narrativa, da história e consequentemente do juízo, 
“o problema da técnica”, que seria técnica, a crítica da cultura, decisão, produção 
em larga escala, crítica das escalas, direito como formação (Bildung), Problema 
de Natureza Externa (catástrofe ecológica); 3) a Ciência – teoria geral da ciência, 
o direito como ciência pura e como ciência prática, teoria da justiça e teoria do 
ordenamento, Problema Sociocultural (crítica à propriedade intelectual); 4) a Po-
lítica – uma análise das formas sociais, o capital como relação primordial para os 
modos de trocas (mercado, estado, nação), o fetichismo da mercadoria, o refina-
mento da teoria da exclusão, o comum espacial e o comum temporal, Problema 
de Apartheid Social. Sem pretensão de esgotamento, defende-se com essa apresen-
tação a identificação crucial dos problemas fundamentais para todo e qualquer 
direito futuro que se apresente como herdeiro da tradição constitucionalista-legal 
e, ao mesmo tempo, da tradição democrático-política. 
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Juliana Leite Ferreira Cabral1

A democracia liberal representativa, desde que despontou no imaginá-
rio moderno como modelo político ideal, enfrenta atualmente uma das suas 
mais grave crises. A desconfiança em relação aos atores políticos tradicionais 
e partidos políticos; o desinteresse pelas questões coletivas (SADER, 2002, p. 
653, BAUMAN, 2000, 21)2; a desmoralização da política e dos políticos3 e os 
crescentes e recentes protestos e manifestações internacionais (GOHN, 2014, 
CASTELLS, 2013) sinalizam a gravidade desta crise. O vínculo de represen-
tação entre governantes e governados não se mostra eficaz na intermediação 
dos interesses da sociedade junto ao Estado e os eleitores se sentem “cada vez 
menos representados por aqueles que elegeram” (SANTOS e AVRITZER, 2002. p. 
42)4..Conforme António Manuel Hespanha5, a população não mais identifica 
o poder estatal como um instrumento da vontade popular, o que para o autor 
significa um esgotamento da cultura política moderna, fundada no monopólio 
político estatal (HESPANHA, 2005). Diante deste quadro de esgotamento do 
modelo político liberal, propõe-se neste trabalho analisar o pensamento político 
de Hannah Arendt a fim de compreender a crítica feita pela autora quanto ao 
modelo de democracia liberal. Segundo a autora a democracia liberal impede 
uma verdadeira participação do povo na discussão sobre os assuntos coletivos, 
pois realiza uma distinção entre governantes e governados, afastando a socieda-
de das atividades políticas. Ao examinar o fenômeno político, Arendt ultrapassa 

1 Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, Professora de Direito Constitucional e Direitos 
Humanos na Faculdade de Direito Dom Bosco- Curitiba- Paraná - Brasil. E-mail: cabraljuliana@hotmail.com

2 SADER, Emir. Para outras democracias. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org). Democratizar a demo-
cracia: os caminhos da democracia participativa. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2002, p. 653. BAU-
MAN, Zygmunt. Em busca da política. (trad: Marcus Penchel) Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000, p. 21.

3 SÁNCHES, Enrique Venegas. Movimientos sociales y nuevas estrategias de poder civil en la era de la glo-
balización. In: GÓMEZ, Julio Alguacil (ed.). Ciudadanía, ciudadanos y democracia participativa. Fundación 
César, Manrique, Madrid, p.109.

4 SANTOS e AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 
(org). Democratizar a democracia: os caminhos da Democracia Participativa. Civilização Brasileira, Rio de 
Janeiro, 2002. p. 42.

5 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia. Síntese de um milênio. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2005, p. 49.
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a tradição moderna que identifica a política com a violência praticada pelo Esta-
do. Em “A Condição Humana” ela sustenta que a política está ligada à condição 
humana da pluralidade e que esta exige um agir comum, em conjunto. Para a 
autora o sentido da política é a liberdade, mas não a liberdade individualista, 
imaginada pelos teóricos do liberalismo, mas sim a exercida no plano político 
“entendida negativamente como o não ser dominado e o não dominar, e positi-
vamente como um espaço que só pode ser produzido por muitos, onde cada qual 
se move entre iguais.”6 Para Arendt, liberdade na acepção política é participar 
do governo, por meio do agir político em conjunto. Segundo o pensamento 
arendentiano não há espaço no modelo democrático liberal para o livre agir 
entre os seres humanos, pois ao instituir o monopólio político do Estado as 
atividades políticas extra-estatais foram deslegitimadas e os vínculos políticos 
entre os homens dissolvidos. Ela afirma que a política na modernidade perdeu 
a sua autonomia ao assumir o gerenciamento de uma sociedade voltada exclu-
sivamente para o trabalho e para o desenvolvimento econômico. Ao homem 
moderno não é dado agir, mas sim comportar-se segundo normas técnicas que 
visam à maximização da produção e do trabalho. Instauram-se nas sociedades 
modernas massificadas o isolamento político entre os homens e a decorrente 
despolitização da sociedade. Hannah Arendt não enxerga, dentro desse modelo 
político centralizador, saídas para que as pessoas possam intervir no rumo da 
história. Para Arendt o novo, o inusitado, somente se faz possível no momento 
em que os homens passam a agir politicamente em conjunto.

Palavras-Chaves: democracia representativa, crítica, Hannah Arendt, agir 
político

6 ARENDT, Hannah. O que é política p. 48.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 389

Juliano Locatelli Santos1

O presente estudo bibliográfico e documental, a ser apresentado perante o 
III Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política, tema 
VIII -  Teorias contemporâneas da democracia, pretende primeiramente abordar 
algumas das questões essenciais para a compreensão da obra da cientista políti-
ca belga Chantal Mouffe e a construção do seu modelo de democracia radical, 
plural e agonista.

Inicia pela noção de hegemonia a partir de Antonio Gramsci, e na perspec-
tiva de superação do marxismo clássico e das relações de classe na disputa em 
torno da configuração hegemônica, para a construção de uma noção de antago-
nismo enquanto luta entre projetos hegemônicos opostos. Passa ainda pela abor-
dagem acerca da obra do filósofo alemão Carl Schmitt, a qual Chantal Mouffe se 
vale como ponto de partida para desenvolver a ideia de formação da identidade 
política pelo dissenso através da existência de um “nós” em oposição a um “eles”. 

Chantal Mouffe estabelece a partir destas premissas, a base da sua crítica à 
democracia deliberativa, que é centrada especialmente no pensamento de John 
Rawls e de Jürgen Habermas, questionando suas posições quanto à tomada de 
decisões políticas através de um processo protagonizado pela moral e pela ra-
cionalidade. Afirma se tratar a democracia liberal deliberativa de um modelo de 
exclusão, calcado no consenso, na negação do político, e que assim não permite 
o antagonismo. Estabelece assim, em contraposição, os elementos do que define 
como um modelo de democracia radical, plural e agonística. Um espaço demo-
crático que reconhece a dimensão do antagonismo, e a partir da ressignificação 
do político e do pluralismo, concebe um nós em oposição a um eles em uma 
perspectiva diversa, não mais enquanto inimigos, conforme Carl Schmitt, mas 
enquanto adversários, transformando o antagonismo em agonismo. 

Em uma segunda etapa do artigo que ora se resume, se objetiva uma análise 
acerca da realidade contemporânea da democracia, no contexto dos problemas da 

1 Mestrando em Direito (PUC-PR - Brasil), área de concentração Direito Socioambiental e Sustentabilidade. 
Pós graduado em Direito Processual Civil (PUC-PR). Pós graduado em Direito Civil e Empresarial (PUC-
-PR). Graduado em Direito (PUC-PR). Advogado. Endereço eletrônico:jlocatelli7@gmail.com 
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política que permeiam a atualidade, a partir do pensamento de Chantal Mouffe. 
Trata-se essencialmente de analisar as tensões próprias da nova ordem mundial, e 
de um mundo hegemonicamente unipolar e universalista, permeado pela nega-
ção dos particularismos, das identidades e do antagonismo, para privilegiar o 
paradigma ético ocidental ditado pela globalização neoliberal. A este respeito, 
se pretende abordar sobre como Chantal Mouffe destaca a necessidade de se 
romper com esta visão, concebendo a necessidade de uma visão multipolar e 
regionalizada, na perspectiva não mais de um universalismo, mas, conforme sua 
expressão, um “pluriverso”. 

Por fim, o presente estudo pretende tratar, sempre a partir das reflexões de 
Chantal Mouffe, de algumas questões atuais da política no cenário europeu e mun-
dial, relacionadas com a negação do antagonismo e da dimensão do político, tais 
como a ascensão da extrema direita, do terrorismo e dos nacionalismos, que ao ver 
de Chantal Mouffe, se relacionam com antagonismos reprimidos pela democracia 
liberal, que se extravasam como uma resposta ao estabilishment hegemônico. 

Busca portanto o presente estudo adentrar na análise de temas candentes na 
política e na democracia da contemporaneidade, para refletir acerca dos diversos 
elementos que configuram a noção de uma democracia radical, na perspectiva 
da ressignificada importância do político. E ao mesmo tempo, uma democracia 
agonista, enquanto modelo que consagra um antagonismo entre adversários e 
não inimigos, e também uma democracia plural, na medida em que contempla 
a legitimidade dos antagonismos dos ditos, novos movimentos, que não apenas 
o conflito entre o capital e o trabalho, e contempla e legitima suas demandas. 
Denota-se a importância do estudo acerca da obra de Chantal Mouffe na medida 
em que o seu pensamento vem influenciando novos movimentos políticos pela 
Europa e América Latina, tendendo a se consolidar também no Brasil. 
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Karlla Maria Martini1

Os conflitos ambientais constituem uma realidade cada vez mais presente 
no cenário brasileiro. Cabe destacar que a Constituição ao definir o meio am-
biente como bem de uso comum do povo superou as barreiras do paradigma 
eminentemente liberal que vê o direito apenas como um instrumento de orga-
nização da vida econômica, unicamente orientado a resguardar certas liberdades 
básicas e a produção econômica. 

Ela vai além e abre a possibilidade da concretização do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, na qualidade de um direito difuso, ao 
estabelecer uma nova forma de cooperação e integração dos responsáveis pela 
sua implementação. Nesse sentido, a participação da sociedade civil organizada 
deve ser vista como um complemento à necessária atuação dos órgãos públicos. 

O ordenamento jurídico pátrio contém um considerável número de ele-
mentos e mecanismos voltados para a proteção do meio ambiente. No que tange 
ao objeto deste trabalho, tem especial destaque a audiência pública, instituto cuja 
principal função é promover o controle social sobre os estudos ambientais que 
são elaborados no processo de licenciamento ambiental de grandes empreendi-
mentos e as decisões que serão tomadas sobre a apropriação dos recursos naturais 
em jogo, justamente por meio da participação popular. 

O princípio da participação popular cabe aqui dizer, não está adstrito à 
simples publicidade dos atos praticados ao longo do processo administrativo 
de licenciamento ambiental. Trata-se, na realidade, de uma efetiva e real partici-
pação cidadã, pois inserida em um regime democrático participativo, conforme 
desejo expresso do Constituinte na Carta Política de 1988. 

A democracia enquanto conquista e processo de tomada de decisões insere 
o sujeito/povo nas discussões e deliberações, ao passo que o constitucionalismo 

1 Doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná – UFPR - Brasil. E-mail: karllinha.
martini@gmail.com.
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regula este processo, estabelecendo limites, padrões e até mesmo determinações, 
como a representação. Às vezes o constitucionalismo representa um freio à de-
mocracia. Outras vezes, o próprio procedimento democrático deixa de incluir 
parcelas sociais que deveriam tomar parte na discussão. 

Nesta tensa conjugação, quando diante de conflitos ambientais é necessário 
resgatar o fundamento democrático que permite e legitima todo e qualquer cida-
dão a ser ouvido e tomar parte no processo de discussão e decisão, reavivando, 
assim, o poder constituinte latente da Constituição. 

Para tanto destaca Roberto Gargarella (2014) em El nuevo constitucioanalis-
mo dialógico frente ao sistema de los frenos e contrapesos, como exemplo de novas 
formas dialógicas, as fortes demandas pelo “direito de consulta” pleiteado pelos 
indígenas, que pretende assegurar que as comunidades afetadas por formas de 
exploração econômica, participem da própria tomada de decisão. Trata-se, como 
destaca o doutrinador, de assegurar que o processo de tomada de decisões se as-
sente em um diálogo inclusivo, retomando-se para tanto a noção de Habermas de 
que as decisões justificadas resultam de processos de discussão com a intervenção 
de todos os afetados, em posição de igualdade. 

Neste sentido, destaca-se o papel de processos de consulta e de audiências 
públicas, como sendo boas promessas de tomada de decisões mais vinculadas 
às expectativas cidadãs. E não pode ser diferente no que se refere à participação 
democrática cidadã nas decisões que impliquem apropriação e utilização dos 
recursos naturais, o que inclui a formulação de políticas que tenham como obje-
tivo assegurar a qualidade de vida de toda a sociedade. 

Daí concluir-se que a participação popular, de forma direta, nas questões 
e debates ambientais materializada pelo exercício da cidadania ambiental plena, 
com especial relevo à audiência pública realizada no processo administrativo 
para licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto am-
biental constitui um corolário fundamental ao meio ambiente sadio e equilibra-
do, nos termos vindicados pela Carta de 1988.
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Lucas Carli Cavassin1

A concepção contemporânea de direitos humanos surgiu como um movi-
mento contrário às práticas totalitárias (nazistas e fascistas) imersas no contexto 
da Segunda Guerra Mundial. Essas práticas se deram em nome da “autodetermi-
nação democrática”, razão pela qual muitos autores apontam para a impossibili-
dade da relação entre democracia e direitos humanos. 

Para Christoph Menke e Arnd Pollmann, existem formas de “dominações 
democráticas” que não respeitam os direitos humanos. Nesse passo, um povo 
democrático e governador de si mesmo também pode se converter em tirano, 
especialmente quando a dominação da maioria (ou de um corpo nacional en-
tendido como uma unidade homogênea) representa uma ameaça aos direitos do 
indivíduo e à sua liberdade de ser diferente2. 

A despeito das inúmeras teorias e possibilidades de diferentes conceituações 
para os termos, democracia e direitos humanos, na forma que estão neste estudo 
pautados, não são conceitos apartados. Ao revés, ambos compõem duas faces de 
uma mesma moeda, já que são noções que caminham com muita proximidade e 
no mesmo sentido, uma vez que têm como fundamento o mesmo convencimen-
to moral de igual respeito a todos. A democracia, portanto, é a forma política de 
exprimir a dignidade humana. 

Tom Bingham, em sua obra “The Rule of Law”, acredita que não existe Es-
tado de Direito se não houver um Estado Democrático de Direito, o qual traz em 
seu âmago os direitos humanos e mecanismos suficientes para protegê-los. Para 
ele, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e os tratados interna-
cionais que surgiram na sequência aproximam o rule of law da democratização 
do direito e do respeito aos direitos humanos3.

Jürgen Habermas, na mesma direção, entende que o autogoverno democrá-
tico é a prática cidadã do uso público das liberdades comunicativas, vale dizer, 

1 Acadêmico do quinto ano de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pesquisador do Núcleo de Estudos 
em Sistemas de Direitos Humanos e membro do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia da 
PPGD/UFPR. Brasil. Endereço eletrônico: lucasccavassin@gmail.com 

2 MENKE, Christoph; POLLMAN, Arnd. Filosofia de los derechos humanos. Tradução: Remei Capdevila 
Wernin. Barcelona: Herder, 2010, p. 187-193.

3 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011, p. 67.
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a noção de democracia em si mesma já pressupõe os direitos humanos, uma vez 
que considera o direito de cada indivíduo a participar, na mesma medida, do 
processo democrático4. Nessa toada, os direitos humanos são, ao mesmo tempo, 
condição prévia e resultado da democracia.

Dos vários sentidos à noção democrática, um deles parece se adequar per-
feitamente à compreensão que neste estudo se considera: partindo de um caráter 
substancial, e não meramente procedimental, ou seja, os direitos humanos fun-
cionam como trunfos5, com destaque para aqueles contra-majoritários. Essa é a 
concepção adotada por Ronald Dworkin, para quem nem sempre o direito ao 
tratamento como igual implicará na adoção do direito a igual tratamento.

Importante ressaltar que, em que pese a grande maioria dos Estados que inte-
gram a ordem internacional realize eleições periódicas, mais de 23% da população 
mundial não tem voz em termos de governo e acaba por enfrentar graves conse-
quências ao tentar exercer seus direitos mais básicos6. Conforme relatório da ONG 
Freedom House, enquanto em anos anteriores o declínio da liberdade estava geral-
mente concentrado em ditaduras, em 2016 a queda de democracia ocorreu em países 
classificados como livres, os quais dominaram a lista de países sofrendo retrocessos7.

Dworkin encara os “direitos-trunfo” como aqueles que devem prevalecer 
em detrimento de “metas coletivas”, ou seja, “background justifications for po-
litical decisions that states a goal for the community as a whole”8. Assim, uma 
decisão estatal, muitas vezes, não é justificativa para restringir ou violar algum 
direito tido como contra-majoritário. Esses trunfos devem ser, necessariamente, 
reconhecidos a todos os grupos e são compreendidos a partir da relação entre a 
moralidade e o direito, oriundos do princípio da dignidade da pessoa humana, 
autonomia e auto-determinação9.  

O autor sustenta que a proteção dos direitos pela via jurisdicional acaba 
por fortalecer o próprio processo democrático, da mesma forma que protege o 
princípio da igual consideração e respeito, fundamento básico de uma demo-
cracia constitucional. Esse princípio é mais respeitado em sistemas nos quais os 
tribunais podem controlar atos de outros poderes do que em ordens jurídicas 

4 HABERMAS, Jürgen. El vínculo interno entre Estado de derecho y democracia. In: La inclusión del otro: 
estudios de teoría política. Barcelona: Paidós, 1999, p. 253.

5 Expressão emprestada da obra: DWORKIN, Ronald. Rights as trumps. In: WALDRON, Jeremy. Theories 
of rights. Oxford: Oxford University, 1984, p. 153.

6 FREEDOM HOUSE. Worst of the Worst 2012: the world’s most repressive societies. Disponível em: <htt-
ps://freedomhouse.org/report/special-reports/worst-worst-2012-worlds-most-repressive-societies>. Acesso 
em: ago. 2017.

7 FREEDOM HOUSE. Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure. Disponí-
vel em: < https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf>. Acesso em: ago. 2017.

8 DWORKIN, Ronald. Rights as trumps. In: WALDRON, Jeremy. Theories of rights. Oxford: Oxford Uni-
versity, 1984, p. 153.

9 NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: MIRANDA, Jorge. Perspectivas constitucionais 
nos 20 anos da Constituição de 1976. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 287. 
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onde os Poderes Legislativo e Executivo possuem soberania total, sem que haja a 
imposição de limites10.

Destarte, a identificação do povo com a maioria expressada nas urnas é 
insuficiente para atribuir a um regime o caráter democrático que, atualmente, 
também se funda no respeito das minorias. O processo democrático, se autênti-
ca e verdadeiramente o for, requer a instauração e a manutenção de regras que 
canalizem as manifestações da vontade popular e impeçam que uma maioria se 
atribua à “gritaria excludente do povo”.11

10 KOZICKI, Katya; BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional 
brasileira: entre constitucionalismo e democracia. Revista Seqüência, nº 56, 2008, p. 
151-176.

11 Corte Constitucional da Colômbia, Sentença C-141 de 2010 de 26 de fevereiro de 2010.
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Luís Fernando Sgarbossa1

A democracia foi um dos objetos de mais intensa reflexão e pesquisa nos 
campos da Filosofia Política, das Ciências Humanas e Sociais e do Direito duran-
te o Século XX. Por obra de inúmeros filósofos e teóricos, a compreensão desse 
complexo objeto de estudo conheceu grandes avanços. Não obstante, o tema ain-
da oferece importantes problemas e causa perplexidades. Um aspecto instigante 
e ainda não suficientemente explorado é o referente à denominada democracia 
substantiva ou substancial. O problema do presente trabalho consiste, portan-
to, na possibilidade de se falar em um conceito de democracia substantiva ou 
substancial e de se proceder à elaboração um quadro teórico classificatório dos 
regimes democráticos com base nele. Com efeito, embora muitas vezes a demo-
cracia seja concebida de forma meramente procedimental, ou seja, reduzida aos 
procedimentos de democracia política ou formal, tais como eleições e votações 
em geral, não são poucos os autores que chamam a atenção para possíveis con-
teúdos substantivos da democracia, embora tais conteúdos possam variar consi-
deravelmente. De um lado, já parece bastante consolidada a concepção de que a 
democracia não se baseia apenas no sufrágio e nos direitos políticos em sentido 
estrito, mas também encontra um importante fundamento em direitos conexos 
aos políticos, tais como as liberdades de imprensa, expressão, reunião, associação 
e correlatas, como se depreende do pensamento de Robert Dahl a partir da di-
mensão da competitividade inerente aos regimes democráticos ou poliárquicos.  
Para além dos direitos conexos aos políticos, não são poucos os autores a indicar 
que a democracia contemporânea possui um componente liberal, tal como ressal-
ta Bobbio. Assim, a democracia, nas concepções atualmente preponderantes, não 
se confunde com majoritarianismo, uma vez que os direitos fundamentais ser-
vem de proteção da minoria em face da maioria, de acordo com autores das mais 
variadas orientações, tais como Dworkin e Ferrajoli. Neste sentido, ao menos, 
parece possível indicar um componente substantivo mínimo da democracia con-
temporânea, consistente nos direitos e liberdades que podem ser considerados 

1 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Professor do Mestrado e da 
Graduação em Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Endereço eletrônico: lfs-
garbossa@uol.com.br / luis.sgarbossa@ufms.br.
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corretivos essenciais à operação adequada da democracia representativa baseada 
em deliberações majoritárias. Tais constatações mostram não constituir exagero 
afirmar a presença de elementos substantivos nas democracias atuais e, portanto, 
falar em democracia substantiva, em tal acepção. Ferrajoli, por sua vez, em livro 
publicado na Itália em 2016 (La Logica Del Diritto: dieci aporie nell’opera di 
Hans Kelsen), critica a concepção meramente formal da democracia e sustenta 
uma concepção complexa, um modelo quadri-dimensional no qual os direitos 
políticos e civis propiciariam a democracia formal e os direitos de liberdade e 
sociais confeririam democracia substantiva. Assim, no pensamento do autor, à 
democracia política se agregaria uma nova dimensão, denominada democracia 
constitucional, de natureza substantiva. Diante de tal concepção, há que se inda-
gar a viabilidade de se sustentar – apesar da crise do Estado social – uma visão 
mais ambiciosa de democracia, a saber, uma democracia substantiva em termos 
econômicos e sociais. Com efeito, uma das ideias classicamente associadas à 
democracia é a da distribuição de poder político entre governantes e governa-
dos. Ou seja, a democracia pode ser concebida, entre outras formas, como um 
conjunto de instituições que promovem distribuição do poder político na socie-
dade, donde as expressões poliarquia ou policracia utilizadas por alguns autores 
para descrevê-la. Nesses termos, convém investigar se seria plausível compreender 
que à democracia foi introduzida uma dimensão substantiva consistente na exi-
gência de um mínimo de justiça social, no sentido de políticas distributivas ou 
redistributivas de riqueza. Adicionalmente, parece promissor para o avanço no 
campo do conhecimento, neste aspecto, analisar comparativamente os índices 
de mensuração de democracia, como o Democracy Index, com os índices de 
mensuração do desenvolvimento humano, como o Índice de Desenvolvimento 
Humano, para identificar congruências, incongruências e paradoxos que podem 
ser iluminadores da relação complexa que parece existir entre democracia polí-
tica e justiça social. Considerando-se ser sabido que a democratização política 
pode se dar em diferentes graus, como se depreende dos conceitos presentes nas 
classificações dos regimes democráticos existentes – tais como os de democracias 
plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autocráticos ou de 
hegemonias fechadas, hegemonias inclusivas, oligarquias competitivas, quase-
-poliarquias e poliaquias – resta a tentativa de formulação de uma classificação 
das democracias contemporâneas considerados os aspectos político e substan-
tivo simultaneamente, incrementando os quadros teóricos classificatórios dos 
graus de democratização, e propiciando modelos complementares aos conceitos 
já mencionados, tarefa que é objeto do presente estudo.
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Maraluce Maria Custódio1

Fernando Barotti dos Santos2

Este ensaio tem como objetivo estudar se é possível pensar a paisagem como 
elemento efetivador da democracia participativa brasileira. Por meio do estudo dos 
conceitos de Paisagem, tendo por marco teórico a Convenção de Paisagem Euro-
peia de 2000, já que não há um conceito jurídico e das considerações de Hannah 
Arendt sobre a democracia e a participação dos indivíduos na sociedade, será ana-
lisada a construção da democracia participativa atrelada à proteção da paisagem.

O cenário da perspectiva de construção da logica de paisagem para uma 
comunidade será utilizado como fundamento para a sustentação da democracia, 
pois a proteção paisagística permite à sociedade se sentir participe nos espaço cul-
tural, assim como, no espaço democrático. A paisagem é uma construção social, 
que permite o reconhecimento e o pertencimento nesse espaço, permitindo aos 
agentes sociais a preservação de ambos os cenários (Democrático e Paisagístico).

A paisagem é comum e constante para indivíduos, grupos e sociedade, repre-
senta a história, cultura e memória desses, contém todo o sentimento de pertenci-
mento desses no espaço. Consequentemente o sujeito, buscando proteger o elemen-
to que para ele tem valor por si, este tentará se efetivar como cidadão, participando 
dos desígnios de sua área espacial, e consequentemente o reconhecimento de si no 
espaço democrático partindo de seu município até em regiões maiores.

A respeito da conceituação da democracia para a pesquisa, utilizar-se-á da 
perspectiva da filósofa Arendt, que tem como base a busca da boa democracia 
com a essencial participação social. Sem a sociedade no projeto democrático 
não permite ser ela concretizado, não há democracia efetiva em um Estado para 
Hannah sem que sejam ouvidos ou percebidos os anseios sociais.

1 Mestre em Direito Constitucional pela UFMG. Mestre em Direito Ambiental pela Universidad Internacio-
nal de Andalucía (Espanha). Doutora em Geografia pela UFMG em cotutela com a Université D’Avignon 
(França). Professora da Graduação e Professora Permanente Do Programa De Pós-Graduação Em Direito 
Da Escola Superior Dom Helder Câmara - Mestrado Em Direito Ambiental E Desenvolvimento Sustentável, 
Brasil. Email: maralucem@hotmail.com 

2 Advogado. Mestrando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom 
Helder Câmara. Graduado em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, pesquisador do grupo de 
pesquisa MAPE: Meio-Ambiente, Paisagem e Energia. E-mail: fernando_barotti@hotmail.com
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O estudo se justifica pela necessidade urgente de os cidadãos participarem 
dos desígnios e efetivarem um real Estado Democrático de Direito. Para além de 
serem apenas eleitores e eleitos e objetos da democracia, se tornando agentes do 
Estado buscado. Os indivíduos que estão inseridos no espaço social não devem 
abrir mão de participar e dialogar com os demais, para a produção da legitima 
democracia. Isso irá refletir na construção da paisagem, que é formada sob a 
narrativa social e democrática, pois ela é a união de sentimentos e moções e 
pertencimento individual em um signo coletivo, a democracia vai nesse sentido, 
uma representação coletiva para abranger todos os indivíduos.

Desta forma, utilizando de um coletivo comum que é a paisagem busca-se um 
instrumento forte para que tanto os indivíduos encontrem-se inseridos na socie-
dade e, que a partir dela busque a democracia, protegendo seus diretos e garantias.

Assim, tem se como objetivos específicos compreender o que é paisagem, 
enquanto projeto social, sua relação com a democracia, o conceito de democracia 
buscada. Para ao fim demonstrar a necessidade de iniciar um processo de proteção 
da paisagem como forma de inserção da democracia no dia a dia dos cidadãos. Ou 
seja, a paisagem sendo uma construção coletiva e a democracia sendo um espaço 
de debate e proteções sociais demonstram estarem afinados para a concretização do 
espaço democrático Brasileiro e a efetiva participação social nele. 

O método utilizado é o dedutivo, sob a perspectiva da pesquisa qualitativa, 
pois se busca as percepções e conceitos trabalhados por essa e outros autores a 
respeito do tema, para, assim, estabelecer a paisagem como efetivação da partici-
pação social na democracia. Com isso, este trabalho em cinco tópicos demons-
trará a pesquisa da temática, iniciando com estudos da democracia em Hannah 
Arendt e a Brasileira, os estudos dos conceitos de paisagem, bem como suas de-
ficiências ou necessidades e por fim como que a paisagem se mostra efetivadora 
do espaço democrático.
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Marcio José Silva1

Negar a importância e necessidade da filosofia para o Direito, desde os pré-
-socráticos até os contemporâneos, seria esvaziar a função precípua desse: social, 
instrutiva e produtiva. Ainda que muitos juristas persistam na busca da teoria 
‘pura’ do Direito, algo que nem o Prof. Kelsen jamais conseguiu encontrar pelo 
fato de ser a sociedade fluida e, consequentemente, produzir leis e normas que se 
adéquam à sua realidade e necessidade, há um exercício tão fundamental quanto 
esse: levar o Direito da oblação contemplativa à realidade materialista.

A partir do Kanticismo, muito é pensado sobre o Direito e seu modo se 
ser produzido e conduzido. Kant era, antes de tudo, professor e viveu como tal 
durante toda sua vida. Como religioso (isso parece exótico) sua filosofia é ba-
seada na moral para construção da uma ética, não o contrário. Acima de tudo, 
seu preceito fundamental, o Imperativo Categórico, não é categorizante, isto é, 
esse não serve para criar categorias de coerção da ética ao ponto de tornarmos o 
Direito um ente social absoluto2. A filosofia de Kant inicia-se, primeiramente, 
em nós como indivíduos e estende-se no impacto da nossa ação social.

Pois bem, se ficássemos somente na análise de Kant já teríamos assunto 
para discussões infindáveis, especialmente nos tempos em que todos se arrogam 
detentores da uma verdade que se sobrepõe às de outros e, quando se fala do 
Direito, coloca-se no altar do absolutismo em valor e veracidade quase que in-
questionáveis, sendo até uma heresia alguém buscar compreender a epistemolo-
gia do Direito qual ciência. Como dissemos e não dizemos ser incorreto, apenas 
desajustado aos tempos atuais, mesmo o Prof. Kelsen, buscou de maneira inútil 
fazer do Direito uma categoria em si mesmo. O resultado: reduziu as ciências 
jurídicas (sociais por natureza e essência) num mero estudo de normativo. Assim, 
temos em muitos lugares do Brasil excelentes Faculdades de Normas, mas poucas 
Faculdades de Direito.

Isso não causa espanto porque a sequência do pensamento de Kant é um 
pouco abjeta aos domínios do Império dos EUA: a dialética. A dialética proposta 

1 Mestrado em Educação, Arte, História da Cultura, Graduando em Direito, Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie. Email: msilva.mackenzie@gmail.com

2 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1974, 218-223.
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por Hegel até pode ser considerada com alguma inferência, mas a dialética mar-
xiana3 é quase proibitiva em algumas instituições, com a consequência muito 
clara: pensar o Direito é uma ousadia para poucos. Às vastas multidões cabe o 
ruminar do Direito, tão precioso e necessário, como um conjunto infindável de 
doutrinas e dogmas, no seu estilo mais canônico, mas pouco relacionado à sua 
filosofia em constante mutação.

Assim sendo, nossa proposta é trazer à mesa a importância de se considerar 
as questões predominantes no Estado, estrutural e estruturado, que conduz a 
infraestrutura e a superestrutura para criação de um Direito que nem sempre 
atende aos direitos necessários para consolidação do Estado que possa ser demo-
crático4. A cada dia torna-se mais evidente que, operadores do Direito ou não, 
temos sido excelente na retórica, exercício necessário à prática jurídica, mas não 
temos o mesmo potencial dialético, entregando essa necessidade a terceiros. 

Dessa forma, a análise da epistemologia do Direito e da Filosofia, uma 
parceria de milênios, que não para e não pode ser parada, deve ser reanalisada 
naquilo que tem sido usado como prática de ensino e aprendizagem. Obviamen-
te, como já dissemos, não queremos fazer prosélitos ao pensamento de Marx, 
mesmo porque esse também já precisou ser reajustado ao nosso tempo, com 
pensadores como Habermas, Adorno, Marcuse, Horkheimer etc. A necessidade 
dialética, especialmente hoje persiste5.

Esse exercício que hoje é urgente pode, não criar ou reformar o Direito, 
mas mudar a relação desse com a sociedade e dessa com o mesmo. Não temos 
a prepotência e pensar o Direito como decaído, embora seja uma pressão social 
esse tipo de expressão. Como já dissemos, e reafirmamos, o Direito é o caminho 
para construção de uma sociedade esclarecida, emancipada, como disse o Prof. 
Kant, mas também para mudanças no contexto político e econômico atuais.

3 Evitamos usar o termo marxista ou marxismo por suas conotações políticas. Como o pensamento de Marx 
transborda a questão comunista, se é que ainda tem alguma relação com esse, usamos o neologismo marxia-
no para nos referir especificamente ao que Marx e Engels produziram sem as inúmeras vertentes consequen-
tes como o leninismo, stalinismo, castrimos etc. Essas muitas variantes não nos interessam.

4 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus re-
presentantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2015, p. 74-75.

5 JAMESON, Friedric. O Marxismo Tardio - Adorno, ou a persistência da dialética. Trad. Luiz Paulo Rouanet. 
São Paulo: Boitempo, 1997. 336p.
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Marcos Vinícius Lustosa Queiroz1

Rodrigo Portela Gomes2 

A obra “Direito e Relações Raciais: uma introdução crítica ao racismo”, 
publicada em 1989, de Dora Lúcia de Lima Bertúlio, é um texto fundacional do 
pensamento negro brasileiro no âmbito do direito, vez que ao abordar a chave 
de análise direito e racismo a autora estrutura, por intermédio do pensamento 
negro brasileiro, uma teoria crítica que enfrente os problemas do racismo no 
Brasil a partir do campo jurídico. Resgatando a sua importância central para a 
elaboração de uma pesquisa jurídica que leve a questão racial a sério, o presente 
artigo objetiva sistematizar as principais contribuições metodológicas apresenta-
das por Dora Lúcia, sendo elas: a) a percepção do arcabouço normativo racista 
brasileiro, deslocando as narrativas hegemônicas que alegam a inexistência de 
dispositivos legais abertamente racistas e segregacionistas na história do Brasil; 
b) a formação de um pensamento jurídico que justifique o arcabouço normativo 
do Estado brasileiro que gerencia e agencia a noção de raça; c) a compreensão das 
consequências políticas do silêncio, ou seja, pensar como o silêncio dos juristas 
sobre a raça e o racismo ajudam a perpetuar as diferenças raciais hierarquizadas; 
d) o entendimento da articulação entre a elaboração dos conceitos jurídicos e 
a construção da raça na modernidade; e) a historicização interdisciplinar das 
relações raciais e do direito; f) a necessidade de trazer a agência e o pensamento 
negro para compreender e deslocar o direito, percebendo-o não só como um 
espaço de legitimação da ordem vigente, mas também de disputa e contradição. 
Ao trazer uma síntese metodológica do pensamento de Dora Lúcia, o artigo 
busca, por fim, ressaltar a atualidade das suas contribuições para a pesquisa e a 
teoria do direito tendo em vista quatro problemas centrais: a) como o discurso 
abstrato, geral e universal do direito pode operar enquanto mecanismo de exclu-
são; b) como essa abstração do discurso jurídico se alia a uma noção a-histórica 
do direito que nega o seu papel de construtor de exclusões e hierarquias raciais; 

1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade de Brasília (UnB), Brasil. Inte-
grante do Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro – Maré. E-mail: marcosvlq@gmail.com

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade de Brasília (UnB), Brasil. Integrante 
do Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro – Maré. E-mail: rodrigoportelag@gmail.com
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c) especificamente no caso do Brasil, como os dois pontos anteriores se somam 
ao discurso nacional de democracia racial e mestiçagem, no qual a ideia de que 
“somos todos iguais” tem papel central na interdição do debate sobre os direitos 
da população negra; d) e como é necessário pensar o direito a partir de uma 
perspectiva crítica que seja capaz de reconstruir a história constitucional a partir 
da experiência da escravidão, do colonialismo e do racismo de Estado. Assim, o 
trabalho tem o condão de retomar a agenda de pesquisa inaugurada pela obra 
aqui tematizada, a fim de reconstituir o caráter racial das categorias jurídicas, 
ou seja, como a raça se inscreve na construção de teorias e práticas do direito na 
modernidade. Enfatiza-se, assim, a importância de trazer as vozes negras para o 
centro do debate no campo, rompendo com o silêncio e o abafamento impostos 
pelo poder da branquitude, e, além disso, ressalta-se a perspectiva negra na matriz 
histórico-jurídica brasileira ao abordar as tensões, as disputas e as negociações 
entorno do direito que foram produzidas pela população negra em sua luta por 
igualdade, liberdade e acesso à terra.

Palavras-chave: teoria crítica do direito; relações raciais; Dora Lúcia de 
Lima Bertúlio. 
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Maria Helena Fonseca Faller1

Katya Kozicki2 

Este trabalho propôs-se a analisar ética da alteridade no pensamento de Em-
manuel Lévinas, refletindo, por conseguinte, se tal concepção oferece condições de 
se repensar a existência política nas democracias constitucionais contemporâneas, a 
partir da matriz teórica da democracia radical, orientando-as para um comprome-
timento autêntico e infinito com o outro e para a realização de uma comunidade 
política fundamentada em uma filosofia política - filosofia da diferença - que co-
loca em cheque a concepção ontológica de estar no mundo: eu existo com o outro 
e nessa relação nos construímos e construímos o mundo. Mais igualitário e com 
maiores condições de dignidade para todos e para cada um. Para isso, se pretende 
pensar a democracia constitucional como um espaço político no qual se faz possí-
vel a experiência do conflito e da diferença, através de instituições que permitam a 
expressão da pluralidade de vozes e rostos existentes hoje nas sociedades complexas. 
Diversas concepções de bem, diversos modos de construir a dignidade. A diferença 
e o conflito são admitidos como elementos legítimos e constituintes da comunida-
de política, a qual oferece instrumentos/instituições democráticas que permitam a 
conversão do antagonismo em agonismo. Assim, o outro — que me interpela e me 
desestabiliza, ou melhor: que interpela e desestabiliza o “nós” - é qualificado como 
um adversário, como um sujeito de direitos concreto, (ultrapassando a dimensão 
de sujeito de direito meramente formal) reconhecido em sua infinita diferença, 
com condições de permanecer na comunidade política plural, a qual permite sua 
existência e seu desenvolvimento. A categoria do inimigo a ser excluído cede espaço 
para o adversário a ser reconhecido e respeitado. A partir de Emmanuel Lévinas, 
esse respeito e reconhecimento não seria apenas uma atitude de tolerância. Seria 
um compromisso e uma responsabilidade infinita para com a existência do outro. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Socioambiental e Sustentabilidade da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná. Professora de Teoria do Direito e Teoria da Constituição licenciada do Centro 
Universitário do Brasil — UNIBRASIL. Presidente da Associação Nacional por uma Economia de Comunhão

2 Professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professora associada III da Universidade 
Federal do Paraná, programas de graduação, mestrado e doutorado em Direito. Bolsista de produtividade em 
pesquisa do CNPQ.
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Lévinas questiona a estrutura de pensamento constituinte do Ocidente ontológi-
co, que coloca o eu como categoria central da existência política, restituindo ao 
outro o espaço periférico de uma subjetividade que se constitui em uma ameaça 
constante. Nesse sentido, a ética da alteridade coloca-se como anterioridade, como 
fundamento primeiro da existência, pelo simples fato de coexistirmos e possuir-
mos a mesma face humana. O elemento de negação trazido pelo conflito cede 
espaço para uma relação, por intermédio de espaços políticos constituídos para 
converterem antagonismos em agonismos. Essas relações, por sua vez, são pautadas 
na responsabilidade ética como um modo de exercer a liberdade de estar com os 
outros no mundo. A concepção de democracia como maiorias estabelecidas a par-
tir de frágeis consensos cede espaço para a democracia radical, como um espaço de 
construção e desconstrução de possibilidades contínuas de superação dos diversos 
tipos de desigualdades — econômica, política, social. A ética da alteridade seria a 
condição de existência da democracia radical e plural. Para além da necessidade de 
estabilização, do direito e de suas instituições, se coloca como um pressuposto para 
estar no mundo com os outros (politicamente). O método de abordagem utilizado 
será o dedutivo, com técnica de pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: ética da alteridade — filosofia da diferença — constituciona-
lismo moderno - democracia radical
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Matheus Dalmolin Giusti1

Majoritariamente entende-se hoje a democracia como um sistema político 
que garante aos cidadãos a possibilidade de formar opiniões, expressare-las e 
tê-las igualmente consideradas pelo Estado. Tal definição foi apresentada por 
Robert Dahl em 19722 e é amplamente aceita pela teoria política contemporânea. 
Vindo de encontro desta, Jason Brennan, Ph.D. em Filosofia pela Universidade 
de Arizona, aponta o sufrágio universal como um processo deontologicamente 
injusto e a epistemocracia modera como sua alternativa3.

Sob essa discordância, o presente trabalho tem por objetivo traçar se ocorre 
na colisão do sistema de Brennan com o Dahl prejuízos a esse e quais eles são. 
Para isso, buscou-se, inicialmente, reconstruir o tempo lógico das duas teses, uti-
lizando o método dogmático de Victor Goldschmidt4, e, em sequência, encontrar 
os pontos onde elas divergem.

Jason Brennan toma como postulados de sua teoria o princípio moral da 
competência e a constatação que a maioria dos cidadãos são irracionais. Esse 
princípio dita que, para que uma decisão que altere a vida de outra pessoa ser jus-
ta e legítima, ela necessita ter sido tomada por sujeitos competentes e de maneira 
competente. Como exemplo, o autor utiliza um júri: a decisão dos jurados deci-
dirá o futuro daquele que está sendo julgado, dessa forma, esse sempre possuirá 
o direito de declará-la injusta se tiver sido tomada com base em preconceitos e 
mistificações. Brennan une esse princípio à constatação que a maior parte dos 
cidadãos são ignorantes e irrazoáveis sobre política, o que o leva a concluir que 
o sufrágio universal é moralmente injusto, posto que garante o exercício de po-
der a pessoas que, sendo irrazoáveis ou utilizando-o de maneira incompetente, 
prejudicarão a outras.

1 Bacharelando em Direito pela Universidade Positivo e pesquisador sob orientação do professor doutor 
Eduardo Faria Silva na linha Instituições Políticas, Tecnodemocracia e Controle. Brasil. ataxe@hotmail.com

2 DAHL, Robert A. Poliarquia: Participação e Oposição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2005.

3 BRENNAN, Jason. O direito a um eleitorado competente. Investigação Filosófica, Rio de Janeiro, v. E4, pp. 
200-236, 2016.
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Apesar de Brennan não se referir explicitamente à teoria de Dahl, mas ao 
sufrágio universal em geral, sua crítica é facilmente transposta para ela. Observa-
-se que ambos possuem o objetivo de chegar a um sistema político mais justo 
e concordam ser na democracia que ele se encontra. O distanciamento inicia-se 
quando Brennan traz à luz o princípio moral da competência e a constatação 
da existência de cidadãos irracionais. Desses elementos, tiramos uma primeira 
crítica à Dahl: quando ele defende que todos devem ter suas preferencias igual-
mente consideradas na conduta do governo, e isso inclui votar e ser votado, ele 
está pressupondo um cidadão idealizado, isso é, racionalmente e moralmente 
perfeito. Ocorre que esse otimismo não se confirma e, portanto, permitir a possi-
bilidade de todos votarem e serem votados acaba sendo moralmente injusto, por 
colocar a vida de outrem em riscos indevidos – como no caso do júri.

Além disso, uma segunda crítica a Dahl que se pode fazer a partir dos ele-
mentos de Brennan é a paradoxalidade de se tomar como moralmente razoável 
dar responsividade a todas as preferências. Brennan não define o que significa 
moralmente razoável, pois usa o termo somente para indicar que há um critério 
que separa as decisões justas das injustas – sua preocupação não está em definir 
qual é. Ele afirma que todo o pensador político tende a pressupor em sua teoria 
esse limite. Ao estudar Dahl, fica evidente que aquilo que ele toma como mo-
ralmente razoável é a garantia de que todas as preferências sejam igualmente 
consideradas na conduta do governo. A contradição está na existência opiniões 
excludentes a essa moralidade, que, caso consideradas, a violariam. Logo, para 
garantir a razoabilidade de Dahl, é necessário que se elimine do processo decisó-
rio aqueles que pregam a exclusão, ação que, nos presentes termos, é irrazoável.

Portanto, provado que dar a todos, sem critério, o poder de decisão, entre-
gando-o a pessoas irrazoáveis, é moralmente injusto, por colocar o futuro dos 
demais em risco; e que tomar como parâmetro de moralidade a consideração de 
que todas as opiniões devem ser igualmente consideradas na conduta do Estado é 
paradoxal, por haver opiniões que se consideradas impossibilitariam isso; torna-se 
inegável a existência de abalos no paradigma democrático de Dahl quando a luz 
dos elementos que Jenson Brennan coloca-nos a disposição. Essa constatação evoca 
consequências perigosas e põem em risco um paradigma sobre o qual é amplo o 
número de interpretações jurídicas e teorias construídas. A solução que Brennan 
encontra é a epistemocracia moderada. Cabe aos sufragistas encontrarem as suas.
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Mozart Silvano Pereira1

O presente artigo pretende investigar qual é o nexo entre autonomia pú-
blica e autonomia privada na estrutura da teoria da democracia deliberativa de 
Jürgen Habermas. Trata-se de compreender como o pensador alemão com seu 
modelo de democracia, esboçado sobretudo na obra Direito e democracia, dá 
uma resposta a um problema clássico da teoria política, qual seja, a construção 
de uma ordem política que concilie o governo coletivo na esfera pública e a li-
berdade na esfera privada. A originalidade de Habermas quanto a esse assunto é 
que, ao contrário das correntes dominantes na filosofia política contemporânea, 
ele não toma a defesa de um dos lados da antinomia, mas se posiciona a favor da 
superação do dualismo público/privado a partir da tese da cooriginariedade da 
autonomia privada e pública.

A dicotomia público/privado atravessa a maior parte das discussões políticas 
levantadas por Habermas, embora nem sempre nesses termos. Em Direito e de-
mocracia, em toda sua extensão, o autor realiza variações sobre esse mesmo tema, 
alternando seus termos, mas trabalhando com a mesma paisagem. As polarizações 
que ele promove entre direitos humanos e soberania popular, ou liberalismo e re-
publicanismo, por exemplo, são basicamente maneiras diferentes, por caminhos al-
ternativos, de se aproximar do debate acerca da dupla público/privado. Vale notar 
que é se utilizando de pares conceituais como esses que o autor alemão consegue 
demarcar um terreno próprio da sua teoria – o que é uma manobra teórica comum 
em seus escritos. Em outras palavras, a sua posição só é inteligível se entendermos 
o balanço que ele faz entre os conceitos de autonomia pública e autonomia privada 
e como ele os concatena para produzir seu próprio argumento. 

Diante da dicotomia público/privado, que a seu ver se manifesta no debate 
político contemporâneo no embate entre as correntes liberais e republicanas, Ha-
bermas tenta elaborar um terceiro caminho que contemple as perspectivas dessas 
teorias naquilo que elas têm de mérito, mas também supere suas deficiências. 
Habermas tem concordâncias e discordâncias tanto com a defesa republicana 
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da autonomia pública e da soberania do povo quanto com a posição liberal de 
primazia normativa da autonomia privada e dos direitos humanos. A seu ver, 
a tensão entre público/privado não configura uma dicotomia irresolúvel, mas é 
um conflito passível de mediação, em que ambos os lados podem ser conciliados. 
E a maneira adequada de mediar e harmonizar os opostos reside justamente na 
sua teoria do discurso e no conceito de democracia deliberativa, por meio dos 
quais faz uma reinterpretação do tema do contrato social.

A opinião habermasiana é que em uma situação de discurso, baseada no 
diálogo voltado para o entendimento mútuo, autonomia pública e autonomia 
privada podem ser unidas sem conflito. Segundo ele, há um nexo interno entre 
soberania do povo e direitos humanos, e este nexo “é assegurado através da 
formação discursiva da opinião e da vontade”. Logo, para ele, é justamente o 
modelo procedimentalista de democracia pode fornecer a chave necessária para 
desenredar a filosofia política das armadilhas dessa dicotomia.

Nesse sentido, o autor argumenta que há uma “cooriginariedade da autono-
mia privada e pública” que se “mostra quando conseguimos decifrar o modelo 
da autolegislação através da teoria do discurso, que ensina serem os destinatários 
simultaneamente os autores de seus direitos”. Isso significa que no entendimen-
to habermasiano a esfera privada depende da pública, e vice-versa, pois é só na 
atividade de uma deliberação discursiva que se pode desenhar as fronteiras entre 
as duas – o discurso isento de coerção é o fundamento comum de ambas. 

Assim, o procedimento discursivo de legitimação do Estado de direito, 
cujo fundamento é a busca de um consenso racional, defendido por Haber-
mas em Direito e democracia, é o mecanismo que permitiria harmonizar a 
cisão e apagar o conflito entre vontade pública e vontade privada. Seu modelo 
procedimental/deliberativo de democracia – em que cada cidadão dispõe da 
liberdade comunicativa para se expressar e interferir na formação da vontade 
e em que a legitimidade não depende da escolha de um determinado conteúdo 
normativo, mas apenas do respeito pelo procedimento em si – responderia às 
inquietações tanto dos liberais quanto dos republicanos.
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Olga Maria de Queiroz Krieger1

Essencial à natureza institucional dos conselhos gestores de políticas públicas, 
a participação da sociedade civil pode ser considerada um fato novo no contexto 
dos recentes espaços públicos não-estatais, ainda mais quando se considera que a 
Constituição Federal de 1988 introduziu esses novos canais através dos princípios 
da descentralização político-administrativa e da participação popular (art. 204).

Não há um desenho único para os conselhos ao longo da história do Bra-
sil, nem mesmo em cada administração. Os conselhos acabam se diferenciando 
um dos outros em virtude do tema específico das políticas públicas, do gestor 
público que o criou (época de fundação), e das mudanças posteriores pelos con-
selheiros. Não houve uma reforma administrativa no plano federal que definisse 
o lugar dos conselhos na administração pública, e não há no Estado um organo-
grama definido sobre os conselhos. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 é o marco de um momento 
histórico importante para a consolidação da ideia de uma sociedade democráti-
co-participativa, muito embora não tenha determinado um formato específico 
de participação popular: abriu espaço para práticas participativas e atribuiu im-
portância ao protagonismo social, ainda que não tenha definido formato especí-
fico para os conselhos. E, em sendo a participação social uma diretriz constitu-
cional – indispensável na instituição dos conselhos – cabe-nos investigar como 
os diferentes setores da sociedade são incluídos na dinâmica de deliberação de 
políticas públicas.

É nesse contexto que ganha importância olhar especificamente a três aspec-
tos complementares que informam a qualidade dos conselhos gestores como ins-
trumento democrático-participativo: a forma de composição, de representação 
da sociedade civil e de convocação.

Primeiramente, o caráter deliberativo dos conselhos é o instrumento para 
a consecução democrática de políticas públicas, então a proporcionalidade entre 

1 Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Graduada em Direito pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. Professora da disciplina Direito Constitucional na Faculdade Educacional Araucária. 
Brasil – olgakrieger@hotmail.com

partiCipação soCial À luz da 
Constituição Federal: análise dos 
Conselhos de assistÊnCia soCial, 

Criança e adolesCente, e Cultura  
do estado do paraná



Caderno de resumos412

conselheiros governamentais e não-governamentais faz diferença. Em segundo 
lugar, a questão da representação extraparlamentar da sociedade civil buscacom-
preender a legitimidade dessa representação, procurando averiguar quem, efeti-
vamente, pode participar como conselheiro, já que essa pessoa falará em nome 
de uma coletividade. Finalmente, considera-se essencial analisar a maneira de 
convocação dos conselheiros não-governamentais e respectiva ocupação do espa-
ço participativo, já que o chamado à participação da sociedade civil parece ser 
mais efetivo quando realizado por meio de eleições que integrem associações e 
movimentos da própria sociedade.  

Ao acreditarmos ser importante melhor situar os conselhos na democracia 
participativa brasileira – tanto na administração pública quanto para a sociedade 
– conhecer um conselho estadual é visto como contribuição à construção desse 
lugar dos conselhos. Para isso, fizemos a escolha de três conselhos estaduais do 
Paraná simbólicos para a pesquisa da realidade empírica com suas especificida-
des: Conselho Estadual da Assistência Social – CEAS, Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA e Conselho Estadual da Cul-
tura – CONSEC. O primeiro, com criação ainda na década de 1950, o segundo 
instituído nos primeiros anos pós- constituição, em 1991, e o terceiro refundado 
em 2012, após a importante reforma da política da cultura através da Emenda 
Constitucional 71/2012.

O objetivo geral da pesquisa foi analisar o desenho institucional desses con-
selhos e identificar, a partir da teoria constitucional da democracia participativa, 
se esses conselhos são paritários (contam com participação da sociedade civil 
e do Estado em igual número); quem pode participar como conselheiro não-
-governamental; e como a sociedade civil é convocada a participar. 

 As experiências dos conselhos gestores de políticas públicas no Brasil se 
consolidam no sentido da complementariedade entre modelos de democracia, 
implicando uma opção da sociedade política de articular participação e represen-
tação, com a ampliação da participação através do desenvolvimento de formas 
participativas de deliberação. Mesmo assim, a constituição de canais participa-
tórios parece, ao que o estudo de caso indica, não ser garantia suficiente para 
que uma verdadeira pluralidade de participantes ocupem as cadeiras destinadas à 
participação da sociedade civil. 
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Pâmela de Rezende Côrtes1

André Matos de Almeida Oliveira2

Esse trabalho tem como objetivo apresentar conceitos necessários para res-
ponder à seguinte pergunta: o pragmatismo democrático é uma boa saída para a 
equalização de grupos polarizados e ideologicamente engajados? Para começar, o 
pragmatismo pode ser compreendido, de forma ampla, como um método através 
do qual se pode inquirir sobre diversos assuntos. Em seu surgimento, foi con-
cebido como um método para determinar a significação de palavras. O que dis-
tingue o pragmatismo de outras formas de inquirição e de filosofia é a conexão 
íntima que este desenha entre teoria e prática, entre pensamento e ação, sendo uma 
espécie de terceira via entre o dogmatismo e o ceticismo, focando-se no falibilismo 
(DE WAAL, 2007, p. 18-20; 238). O pragmatismo também pode ser visto pelo seu 
foco na resolução de problemas, atentando para os problemas enfrentados pela 
área na qual o método está sendo aplicado (CUNNINGHAM, 2009, p. 173). Essa 
segunda definição será mais proveitosa para os objetivos desse trabalho.

O pensamento pragmático democrático pode ser sintetizado em quatro te-
ses. A primeira delas é a de que a democracia tem escopo ilimitado, e afirma que 
o exercício democrático não se esgota na relação entre o povo e seus líderes, mas 
é apropriada a todas as formas de associação humana. A segunda tese, de que a 
democracia é sensível ao contexto, reforça o pensamento pragmático ao defender 
que as circunstâncias nas quais a decisão está inserida devem contar no processo 
de tomada de decisão. A terceira tese é a de que a democracia é uma questão de 
grau, afirmando que a democracia é uma ideia que pode estar em conflito com 
outros valores e que nunca será completamente realizada, sendo um ideal em 
termos de modelo, e enxergando a prática em termos de o que pode ser aprimo-
rado dado o caso concreto. A quarta tese, por fim, é de que a democracia é pro-
blemática, já que a solução de problemas acaba levando ao surgimento de novos 
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problemas na esfera pública. Nesse sentido, não se fala em uma democracia ideal 
no sentido de sem problemas a serem resolvidos, mas numa gradação que vai de 
algo menos a mais democrático (CUNNINGHAM, 2009, p. 172-175).

O pragmatismo, quando escoa para aspectos éticos e políticos, adquire contor-
nos de negociação e acordos entre partes, buscando não a verdade moral por trás de 
uma questão, mas os resultados de uma decisão e sua aplicabilidade. O problema se 
torna quanto ao método para alcançar a resposta, para levar a negociação a cabo e 
manter o ambiente que se sustente democrático (CUNNINGHAM, 2009, p. 175). 
Em termos de grupos, o pragmatismo pode ser a forma de buscar aquilo que há de 
comum entre eles, aquilo que é compartilhado, ao invés de se focar no debate sobre 
o ideal ou sobre como as coisas deveriam ser (GREENE, 2013, p. 290-293).

Um dos objetivos da democracia, talvez um dos mais importantes, é equali-
zar desejos de cidadãos múltiplos e variados e alcançar, por meio de um método, 
uma decisão democrática. Nesse sentido, a existência de valores divergentes den-
tre os indivíduos (HAIDT, 2013, p. 221), a tendência natural a formar grupos 
(BLOOM, 2014, p. 148) que se entrincheirem cada vez mais e acabam chegando 
a posições extremadas ou polarizadas (SUNSTEIN, 2002) interfere, tanto teórico 
quanto praticamente, na formação de uma decisão que seja democrática. 

A proposta do pragmatismo democrático se assemelha à do pragmatismo 
profundo de Greene (2013). Para tentar controlar ou superar nossa tendência 
tribalista, Greene propõe uma metamoralidade que ajudaria a fazer as escolhas e 
trocas entre os valores conflitantes dos grupos, sintetizada em seis regras: quando 
houver uma controvéria moral, consultar mas não confiar nos instintos; não usar 
direitos como argumentos; focar nos fatos e fazer com que os demais também 
foquem; tomar cuidado com a justiça tendenciosa ou enviesada; usar a moeda 
comum (da felicidade e da imparcialidade); e doar (GREENE, 2013, p. 350-353).

Nesse sentido, talvez o caminho pragmático seja o único possível em tem-
pos cada vez mais extremados e com grupos cada vez mais aguerridos e conven-
cidos de sua própria superioridade moral. Como caminho para a democracia, 
o pragmatismo permite uma gradação que, ao invés de buscar a resposta certa, 
pode ser mais capaz de encontrar a resposta possível.
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Samuel Martins dos Santos1 

As pesquisas sobre as Teorias da Democracia são plurais, sejam as Teorias 
Liberais, as Teorias Críticas e até mesmo as Teorias das Elites. Ainda assim é pos-
sível assinalar, em conjunto com os trabalhos de Chantal Mouffe, Sobre o Político 
(2015), e Luís Felipe Miguel, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea 
(2017), que em larga medida as Teorias da Democracia são equacionadas a partir 
de uma predominância do consenso, seja um consenso inicial como defendido 
pelas Teorias da Justiça de modelo hawlsiano, ou consensos possíveis defendidas 
pelas Teorias da Democracia Procedimentalista. 

Considerando a relevância de uma maior ênfase do estudo a respeito do dis-
senso político e de suas relações com as Teorias da Democracia contemporâneas 
o conceito será estudado a partir de três autores de correntes distintas. 

Na esteira do Teoria Liberal da Democracia destaca-se a obra de Jeremy 
Waldron, Law and disagreement (1999) Derecho y Desacuerdos (2005) e Political 
political Theory (2016), em seus trabalhos o autor desenvolve críticas ao judi-
cial review e defende um novo enfoque sobre o Poder Legislativo, como espaço 
prioritário para as discussões sobre a democracia. Segundo o mesmo, as questões 
sobre a democracia devem ser resolvidas democraticamente, e não por meio de 
um Tribunal do Poder Judiciário, e isto implica aceitar a possibilidade de dissen-
so mesmo entre pessoas bem intencionadas em relação a qualidade das decisões.

Se o liberalismo de Jeremy Waldron se apresenta na sua convicção da esfera 
do Poder Legislativo ser eficiente na demanda de representação política, em sen-
tido contrário destaca-se o trabalho desenvolvido na esteira marxista por Ellen 
Meiksins Wood, Democracia contra o Capitalismo(2006), segundo a qual o âm-
bito institucional permitidos pelo sistema capitalista possui limitações quanto 
ao potencial de solução do dissenso, que funda-se basicamente nas divergências 
sobre a repartição dos lucros auferidos pela produção econômica. 

Por fim, em uma linhagem do pós-estruturalismo francês destacamos os tra-
balhos Jacques Ranciere, Desentendimento(1996) e o Ódio à Democracia(2014), 
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segundo os quais o elemento fundamente do dissenso não é o espaço deliberativo 
acreditado pelos liberais, ou a esfera econômica defendida pelos marxistas, mas sim 
a dimensão da luta pelo uso da palavra e da participação em condições de igualda-
de. Neste aspecto, o dissenso político não ocorre entre pares em uma deliberação, 
mas sim entre aqueles que não compõem o debate político mas pretendem fazê-lo.

Assim, podemos assinalar que para Jeremy Waldron o dissenso político .;é 
circunscrito no âmbito dos Parlamentos, ao passo que para Ellen M. Woods o 
dissenso encontra-se centrado na economia sendo a esfera política liberal apenas 
um embuste para a sua superação do mesmo e para Jacques Ranciere o dissenso 
se encontra no conflito pela participação.

Esta análise tem como hipótese que as pesquisas normativas e institucionais 
sobre a importância do dissenso nos regimes políticos democráticos, suas possi-
bilidades e seus limites, pode contribuir para uma qualificação do potencial de 
resposta das democracias contemporâneas em fase dos desafios do século XXI. Par-
ticularmente em relação ao Direito Constitucional, este projeto tem como hipótese 
que a análise normativa e institucional das Constituições a partir do seu potencial 
de suporte ao dissenso, sem ruptura institucional, nem violação aos direitos fun-
damentais por parte do Estado, pode contribuir como alternativa ao paradigma 
autoritário que é predominante no debate contemporâneo, sobre as relações entre 
o Estado e os cidadãos no Brasil, como também em âmbito internacional.

A análise proposta se justifica pela necessidade de reflexões sobre a função 
do dissenso político nas Teorias da Democracia contemporânea, seus diversos en-
quadramentos, e respectivas contribuições, pois o reconhecimento de que o dis-
senso não é um problema para as democracias pode desenvolver novas perspecti-
vas de desenhos institucionais e de qualificação deste regime jurídico e político.
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Amanda Teixeira Izidório1

Raphaela Borges David2

O presente resumo é uma proposta de estudo sobre as perspectivas do ins-
tituto da Desobediência Civil aplicado na política brasileira, principalmente no 
que diz respeito ao papel da Jurisdição Constitucional na proteção dos direitos 
dos cidadãos consagrados na Constituição Federal de 1988 e nos demais orde-
namentos jurídicos vigentes no Brasil. Momentos cruciais na vida política brasi-
leira tais como a determinação do governo na chamada de tropas federais para 
conter manifestações em Brasília3 e as reformas das áreas previdenciárias e traba-
lhistas retiram direitos já garantidos aos cidadãos, criando então um modelo de 
governo não representativo, que é o principal fator para a análise do instituto da 
desobediência, como iremos discorrer neste trabalho.

Para dissertar sobre tal assunto utilizaremos algumas concepções teóricas ini-
ciando pela obra de Henry David Thoureau, além das contribuições de Hanna Arendt 
e Ronald Dworkin. Após abordagem do instituto de forma universal, será feita uma 
análise do atual cenário constitucionalista brasileiro e seus principais interesses.

Segundo Hanna Arendt (1973, p.75), “o compromisso moral do cidadão 
em obedecer às leis, provém da suposição de que ele, ou deu seu consentimento 
a elas, ou foi o próprio legislador”  ou seja, se as leis não estão sendo feitas para 
o cidadão, porque cabe a ele então respeitá-las?

No diapasão do compromisso moral do cidadão traçado por Arendt, o 
escritor Ronald Dworkin bem assevera (2002, p. 287):

“(..) todo cidadão tem um dever moral geral de obedecer a todas as leis, mesmo 
que ele queira que algumas delas sejam modificadas. (..) Mas esse dever geral não 

1 Amanda Teixeira Izidório, graduanda em Direito na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. Bolsista 
do Projeto de Iniciação Científica da Faculdade Dinâmica. Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.
br/0792638253010459. Endereço eletrônico: amandat.i@hotmail.com

2 Raphaela Borges David, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e docente 
no Departamento de Direito, Humanidade e Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Link para 
currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3437755965976884. Endereço eletrônico: raphaborgesdavid@gmail.com

3 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-05/governo-determina-reforco-de-tropas-federais-pa-
ra-proteger-esplanada
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pode ser um dever absoluto, porque mesmo uma sociedade em princípio justa 
pode produzir leis e políticas injustas, e um homem tem outros deveres além 
daqueles para com o Estado.”

Ambos os escritores citados abordam o instituto da Desobediência Civil 
aplicando-os em casos de abusos do Estado para com o indivíduo. Para David 
Thoureau a desobediência parte do individualismo, ou seja, quando o cidadão 
tem a percepção de um governo ineficaz e tirano; já na concepção de Hanna 
Arendt obtemos uma abordagem mais filosófica e política, afastando as motiva-
ções morais; e, por fim, dar alusão a vertente de Ronald Dworkin (2002, p.295) 
que dispõe que “o direito de desobedecer à lei não é um direito isolado, que 
tem algo a ver com a consciência, mas uma adição a outros direitos contra o 
governo.” Neste sentido, o tema proposto, visa conciliar a visão destes autores e 
observar a maneira em que estes se aplicam a realidade brasileira. 

Pergunta-se: no atual contexto político brasileiro, o indivíduo pode levantar 
a desobediência civil como uma direito de não obedecer a uma norma imoral ou 
ilegítima? A hipótese é que o país atinge um cenário de tamanha crise institucio-
nal no qual cria-se relevância o uso da desobediência civil como instituto hábil 
a resgatar a coerência do ordenamento jurídico e da ação democrática brasileira. 
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Ana Clara Passos Presciliano1

Do ponto de vista de seu conteúdo material, as constituições modernas 
são compostas primordialmente por dois conjuntos de elementos: direitos fun-
damentais e organização dos poderes. Do ponto de vista da tradição teórica do 
marxismo, ambos esses elementos são concebidos como princípios burgueses: 
sobretudo aqueles direitos como liberdade e igualdade seriam nada mais do que 
instrumentos que serviriam para garantir a manutenção da sociedade nos moldes 
burgueses. Mesmo num momento paradigmático como o Estado de Bem-Estar 
social, tais direitos não fariam mais do que, no limite, amenizar as tensões entre 
capitalismo e democracia, visando a reduzir os efeitos colaterais de uma ordem 
econômica cujo resultado tende a ser o aumento da desigualdade e a redução da 
liberdade concreta da maioria dos indivíduos.

Assim, por um viés marxista, podemos entender as constituições modernas 
como o auge do processo pelo qual o modo de produção capitalista forja as rela-
ções jurídicas que lhe correspondem adequadamente. Isto é, podemos inferir que, 
ao longo do desenvolvimento do sistema capitalista de produção, serão gestadas 
as normas que busquem manter o melhor funcionamento desse sistema, que irá se 
reproduzir e passará a colocar sob sua influência os mais diversos setores da vida. 

Se temos, então, que as constituições são um emaranhado de princípios 
burgueses gerados pelo modo de produção capitalista, princípios que buscam ga-
rantir o seu melhor funcionamento e que ainda servem para amenizar as tensões 
entre esse modo de produção e a democracia, poderíamos concluir que elas, as 
constituições, não passam de um mero instrumento de dominação de classe que 
deve ser abolido caso aspiremos a colocar fim na exploração do ser humano uns 
e umas sobre outros e outras.

Mas, ao mesmo tempo, levando a sério o caráter dialético inerente às re-
flexões de Karl Marx, podemos perguntar até que ponto as constituições não 
guardariam em si um outro viés, oferecendo-se também como contributo para 
a superação do capitalismo, da mesma forma que para a sua afirmação. É nesse 

1 Bacharelanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Pesquisadora de Iniciação Científica pela 
FAPEMIG. Membra do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital – USP. Endereço eletrônico: anaclarapresci-
liano@gmail.com
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aspecto dialético das constituições modernas que pretendemos focar no presente 
trabalho. Pois mesmo sendo uma carta que declara os ideais burgueses, se essas 
constituições forem realmente efetivadas, realizando ideais colocados apenas for-
malmente pelo constituinte e dando a esses ideais uma concretude na sociedade, 
é altamente provável que tais constituições se tornem extremamente perigosas 
para a lógica interna do sistema capitalista. Liberdade e igualdade, por exemplo, 
se são dois dos pilares postos pelo capitalismo para a sua manutenção e sem os 
quais a estrutura da troca não se perfaz e não difunde pela sociedade como um 
todo, são também, a um só tempo, utilizados como armas por aquelas e aqueles 
que defendem a superação do capitalismo e o alcance de uma sociedade pós-
-capitalista exatamente mais livre e menos desigual.

Podemos concluir, pois, que, quando o modo de produção capitalista forja 
a sua forma jurídica própria e coloca como seu ponto de cumeada as constitui-
ções modernas, ele, mais uma vez, cria gérmens de sua própria superação, pois as 
constituições são construções dúplices que, ao mesmo tempo em que servem para 
a manutenção da lógica burguesa, também contribuem para que sejam colocados 
em prática na sociedade os ideais que devem ser buscados para a superação do 
sistema que se funda nessa mesma lógica.  

O objetivo deste trabalho é, portanto, em síntese, articular os ensinamentos 
de Karl Marx no que tange à origem da forma jurídica forjada pelo modo de 
produção capitalista e o pensamento de que as constituições modernas guardam 
consigo um caráter dúplice, tanto de reprodução do modo de produção capita-
lista quanto de gérmen para a sua superação. Para tanto, o trabalho começa dis-
cutindo os conceitos fundamentais da crítica da economia política marxista; em 
seguida, dedica-se ao problema da forma jurídica na tradição marxista; o terceiro 
passo consiste em debruçar-se sobre o conceito moderno de constituição, com 
ênfase nos elementos materiais desse conceito – quais sejam, organização dos po-
deres e, principalmente, direitos fundamentais; por fim, na quinta e última parte 
são relacionadas as ideias discutidas anteriormente para alcançarmos o propósito 
principal do texto.
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Daniel Capecchi Nunes1

A teoria constitucional, tradicionalmente, estabelece uma divisão estanque 
entre o momento de manifestação do poder constituinte, no qual existiria uma 
explosão plena da soberania popular, e o momento de surgimento dos poderes 
constituídos, a partir do qual a vontade do povo deveria se manifestar por meio 
de formas exclusivamente institucionais. O paradoxo da democracia constitu-
cional é fruto dessa separação, consistindo na limitação que o poder popular, 
fundamento de toda legitimidade constitucional, impõe-se pela via de um texto 
constitucional. Do ponto de vista histórico, os processos de redemocratização – 
ou transição democrática –, pelos quais diversos países passaram no século XX 
revelam uma dupla dificuldade na divisão teórica que dá margem ao paradoxo. 
Em primeiro plano, a manifestação do poder constituinte e a fundação de uma 
nova ordem constitucional não ocorrem de maneira completamente desimpe-
dida, como uma expressão plena e livre das amarras do passado. Em segundo 
plano, justamente pelas limitações originárias, a fundação de uma nova ordem 
constitucional não tem o condão de esgotar todo os anseios populares existentes, 
sempre “sobrando” algo do constituinte que se dilata no tempo – uma promessa, 
carente de enunciação ou de cumprimento. O problema do presente artigo pode, 
portanto, ser colocado da seguinte forma: o poder constituinte exerce algum 
papel após a fundação constitucional? 

Diante desse problema, o objetivo geral do artigo é produzir um arcabou-
ço teórico apto a explicar a dilatação do poder constituinte, após o momento 
da fundação. Nessa linha, faz-se uma releitura, a partir da chave da dilatação 
ou da promessa, da importância das disputas acerca dos sentidos da constitui-
ção, empreendidas por movimentos sociais e organizações civis. Defendendo-se 
a centralidade de tais disputas na manutenção da democracia. Essa importância 
fulcral se torna patente nos chamados momentos de política do extraordinário. 
Conceitualmente, momentos de política do extraordinário podem ser entendi-
dos como aqueles nos quais a institucionalidade já não é capaz de resolver as 

1 Doutorando e mestre em direito público pelo PPGD da UERJ. Professor Assistente do Departamento de 
Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus de Governador Valadares. Brasil. E-mail: dca-
pecchi@globo.com
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questões políticas mais candentes, sendo subordinada ou complementada por 
formas de participação popular informais, não reguladas institucionalmente – 
como protestos de massa. 

A hipótese do trabalho, objeto da investigação, é a de que as disputas pelos 
sentidos da constituição, exercidas, sobretudo, nos espaços externos as institui-
ções, têm uma dupla função, que coloca em xeque a separação absoluta entre po-
der constituinte e poder constituído. Por um lado, tais disputas mantêm a cons-
tituição democrática em vigência e, por outro lado, garantem que, em momentos 
de grave crise institucional, a sociedade civil terá legitimidade e instrumentos 
para defender as promessas ordem constitucional democrática. No intuito de 
comprovar essa hipótese, o artigo será dividido em três partes principais. Na 
primeira parte, travar-se uma discussão acerca da teoria tradicional acerca dos 
poderes constituinte e constituído, apresentando-se seus problemas a partir da 
experiência histórica brasileira de transição democrática. Nesse sentido, o pro-
pósito é demonstrar, com base em análises históricas, como nossa Assembleia 
Nacional Constituinte de 1987/1988 foi uma manifestação de soberania popular 
inovadora que, simultaneamente, teve diversos aspectos de continuidade com 
relação ao regime ditatorial anteriormente vigente. Em síntese, pode-se dizer que 
o processo constituinte brasileiro enunciou e realizou diversas promessas popu-
lares, ao mesmo tempo, que deixou de realizar outras tantas – que se dilataram 
no tempo e até hoje podem ser objeto de disputas. Por esse caminho, pretende-se 
cotejar as dificuldades práticas de uma distinção estanque entre os momentos 
constituinte e constituído, revelando as limitações empíricas dessa perspectiva 
clássica.   Na segunda parte, empreender-se-á uma discussão teórica acerca da dila-
tação do poder constituinte, após a fundação constitucional. Nesse sentido, serão 
utilizados aspectos das teorias de Carl Schmitt, especialmente das três formas de 
relação do povo com a Constituição, e de Hannah Arendt, com particular foco 
em suas teorias da ação política e da fundação democrática, a partir da releitura 
de ambos empreendida por Andreas Kalyvas. Por meio de um processo de recu-
peração dos conceitos elaborados por esses autores, o tópico discute o papel da 
disputa política na manutenção do regime democrático e na proteção da própria 
constituição, sobretudo, em momentos de política do extraordinário. O terceiro 
e último tópico terá como objetivo, fundando-se nas reflexões dos dois tópicos 
anteriores, propor os contornos do papel que a sociedade civil pode exercer nas 
democracias constitucionais e como as disputas oriundas de seu interior podem 
manter a constituição democrática viva.  
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Deivide Júlio Ribeiro1

Igor Campos Viana2

A tese apresentada no livro La sala de máquinas de la Constituión: dos 
siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), do autor argentino 
Roberto Gargarella, afirma que as principais reformas constitucionais ocorridas 
na América Latina se preocuparam mais em estabelecer direitos do que pensar na 
estrutura de poder que os recebem, impedindo, dessa forma, o acesso à “sala de 
máquina da Constituição” e, consequentemente, mudanças promissoras e efeti-
vamente democráticas (Gargarella 2014).

Em que pese concordarmos com o diagnóstico apresentado, acreditamos 
que o autor se equivoca ao dizer que a principal causa desta obstrução decorra 
exclusivamente da extrema concentração de poder no Executivo. Esta ilação pode 
ser rechaçada por meios da onda de manifestações que tomou o mundo em 2008 
e reverberou no Brasil em Junho de 2013. Devido à colonização da política pelo 
capital financeiro, a insatisfação se estendia à todas as instituições de represen-
tatividade política. Diante da impossibilidade de uma solução alternativa por 
parte das instituições, foi ventilada a possibilidade de uma reforma política por 
meio de uma constituinte exclusiva, para que o povo pudesse realizar a reforma 
política que queria. Entretanto, a proposta sofreu várias crítica, a grande maioria 
ligada à dogmática constitucional: violação a estabilidade constitucional, a im-
possibilidade de delimitação prévia do poder constituinte e, por fim, o perigo do 
retrocesso. Por estas razões foi abandonada institucionalmente. 

Não obstante, entendendo que a Constituição vai além da dogmática e 
de seu texto, aliada a obstrução de mudança pela via institucional ordinária, 
alguns movimentos sociais enxergaram a proposta como uma potencial solu-
ção enquanto transformação radicalmente democrática.  Sendo assim, concor-
damos com o autor argentino que nenhuma mudança será realmente efetiva e 
suficientemente profunda enquanto a porta de acesso à sala das máquinas da 
Constituição estiver fechada às classes populares (Gargarella 2014).

1 Brasileiro, mestre e doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Direito da UFMG, pesquisador, com 
pesquisa financiada pela CAPES/PROEX. Endereço eletrônico: deividej@gmail,com.

2 Brasileiro, mestrando em Direito Programa de Pós Graduação em Direito da UFMG, pesquisador, com 
pesquisa financiada pela CAPES. Endereço eletrônico: icamposviana@gmail.com.
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Apostamos, portanto, em um “constitucionalismo performativo” como a cha-
ve possível para a sala de máquinas da Constituição. O que denominamos de cons-
titucionalismo performativo é uma (re)leitura do constitucionalismo moderno a 
partir dos contributos político-teóricos de Judith Butler. Para a filósofa de Berkeley, 
as manifestações populares exercitam um poder performativo de reivindicação do 
espaço público de uma forma ainda não - e nunca completamente  - codificada para 
dentro da Lei (Butler, 2015). Há um elemento de precariedade intrínseco a qualquer 
compreensão da busca moderna de uma estabilização social.  No constitucionalis-
mo performativo a estabilidade não é uma busca em si mesma e não se dá na elimi-
nação do conflito, mas justamente na sua assimilação enquanto dinâmica interna de 
processos democráticos de um vir-a-ser identitário (Rosenfeld, 2010) jamais preen-
chível por completo. Apostamos, portanto, numa compreensão do constituciona-
lismo que realmente não se reduza ao poder constituído, mas que retenha o poder 
constituinte no presente, no agora radicalmente democrático, numa temporalidade 
na qual a potência não se encerre no ato (Chueri, 2013), mas pelo contrário, nele se 
eleve, projetando-se para um futuro sempre em aberto, uma temporalidade na qual 
o vazio é assimilado enquanto afirmação da ausência (Cattoni de Oliveira, 2010). 

A composição performativa de corpos políticos nas ruas excede qualquer 
tentativa de apreensão pelo Direito e é justamente nesse excesso (Butler, 2015) 
que residem as compreensões democráticas interpeladas e construídas por esses 
próprios corpos que ousam e podem aparecer formando  políticas inclusivas 
de alianças. A partir desses marcos que procuramos afirmar a proposta de uma 
Constituinte Exclusiva enquanto possibilidade não só democrática, mas cons-
titucional - performativamente compreendido - de afirmação de um processo 
(vir-a-ser) popular (não) identitário.
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Desirée Cavalcante Ferreira1

O desenvolvimento dos Estados democráticos modernos, do ponto de vis-
ta político e jurídico, ocorreu baseado na ideia de autogoverno. Nesse sentido, 
compreende-se como legítima a ação pública quando é efetivada em consonância 
com a “vontade” dos governados. A identificação de uma vontade comum, por 
sua vez, pressupõe a existência de um corpo social unificado, capaz de expressar 
uma aspiração unívoca e de agir conjuntamente, ainda que por meio de repre-
sentantes. Há, portanto, uma relação direta entre o fundamento de legitimidade 
dos Estados democráticos e a identidade de uma comunidade, representada por 
figuras como o povo ou a nação. 

Na gênese dessa construção teórica, são visualizados elementos de cunho 
histórico-cultural que se refletem na ideia da identidade política e que, por muito 
tempo, foram decisivos para avaliar o grau de legitimidade das práticas estatais. 
Tais elementos, ao mesmo tempo em que buscam dar coerência teórica à unidade 
social que se busca forjar, repelem os indivíduos ou grupos que não a integram. 
Na verdade, compreende-se que o problema da exclusão é próprio da construção 
da identidade democrática. No entanto, a crescente percepção da diversidade de 
concepções de vida que coexistem em um espaço tem gerado um desconforto 
social e um embate teórico maior e impulsionado as demandas por reconheci-
mento e inclusão na esfera pública.

Críticas acerca do caráter excludente das instituições e das agendas políticas 
dos Estados, tanto no âmbito interno quanto internacional, têm sido elaboradas 
a partir de diferentes perspectivas teóricas e apontado a necessidade de reconhe-
cimento prático do caráter fragmentário e incompleto das identidades coletivas. 

Em meio a isso, a perspectiva dos estudos pós-coloniais têm se dirigido à 
análise de práticas e teorias que culminam na construção da imagem de lugares 
e de pessoas como subalternos em relação ao referencial de mundo construído, 
sobretudo, no Norte Global e disseminado pela politica colonial europeia. Ao mes-
mo tempo, esses estudos apontam que as formas de colonização mudam de faceta 

1 Mestra em Direito (Ordem Jurídica Constitucional) pela Universidade Federal do Ceará. Brasil. desireeca-
valcantef@gmail.com 
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constantemente e renovam os discursos de propagação, estabelecendo os parâme-
tros e, até mesmo, os limites do que é admissível no modo organizar a vida pública.

A partir dessas considerações, o artigo tem o propósito de verificar como 
as construções teóricas tradicionais acerca da identidade política e da legitimi-
dade das práticas democráticas são consideradas por referenciais teóricos pós-
-coloniais, que buscam enfrentar a questão da pluralidade de modo mais radical 
e avaliar os efeitos das construções políticas e jurídicas hegemônicas no Ocidente 
sobre os diferentes lugares do Mundo.

Para isso, o trabalho se divide em três partes. A primeira é voltada à análise 
dos fundamentos por meio dos quais, tradicionalmente, busca-se avaliar a legiti-
midade das práticas estatais. Em seguida, verifica-se como o problema da exclu-
são permeia, ainda que de modo oculto ou indireto, a maior parte do discurso 
democrático. Por fim, apresentam-se as críticas de autores que tratam do tema 
da democracia e do colonialismo, a fim de verificar os pontos de incoerência do 
suporte teórico que atualmente determina a base de legitimação constitucional 
das sociedades ocidentais. 

Ao final do trabalho, pretende-se demonstrar que a verificação das fragi-
lidades teóricas apontadas pelas críticas pós-coloniais, ratifica a necessidade de 
revisitação constante dos fundamentos do constitucionalismo, a fim de buscar 
elaborar formas de legitimação que se compatibilizem, efetivamente, com as de-
mandas sociais e que desmistifiquem as relações de poder desiguais e conflitantes 
que compõem a estrutura de uma sociedade.
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Existe modo de harmonizar a democracia, entendida como autogoverno do 
povo e o constitucionalismo, como limitador desta soberania popular?  Em caso 
positivo, quem determinará o real significado das disposições constitucionais? A 
busca destas respostas está no centro da teoria constitucional moderna, revelan-
do assim uma tensão entre constitucionalismo e democracia. Ao judiciário, em 
especial na figura das Cortes Constitucionais, tem sido atribuído um trabalho 
cada vez mais preponderante nas Democracias Liberais. Este fato ocorre devido 
a atuação em defesa de direitos humanos subjetivos enraizados no sistema cons-
titucional, cabendo as cortes o papel de proteger os direitos das minorias de ata-
ques da política majoritária – em caráter final. Desta atuação emerge a chamada 
“Dificuldade Contra Majoritária”, conforme elabora Alexander Bickel. A atua-
ção destas cortes, não responsivas democraticamente, em contraposição as deli-
berações democráticas, no que diz respeito aos direitos de conteúdo aberto, tais 
como a igualdade, liberdade, dignidade, família ou fé, produzem uma resistência 
popular na busca de uma identificação do significado da constituição com sua 
visão da identidade nacional. Os modos e técnicas com os quais a população se 
utiliza para expressar o seu entendimento sobre o real significado destes direitos 
são os mais diversos. Dentre estes tantos meios, ressalta-se o Backlash como uma 
das principais formas de contestação. O Backlash pode ser entendido, conforme 
assim conceituam Robert Post e Reva Siegel, como uma contra força desencadea-
da por uma mudança no status quo. Nesse contexto, as Supremas Cortes, tanto 
dos Estados Unidos quanto do Brasil, têm atuado no sentido de assegurar e 
ampliar um extenso rol de direitos que dizem respeito a questões de autonomia 
pessoal, inseridas nos direitos de conteúdo. Desta atuação ativa resultaram em 

1 Graduando em Direito pela PUCPR (2015-2020). E-mail: gabrielcorveto@gmail.com
2 Mestre em Filosofia do Direito e do Estado (UFSC, 1993). Doutora em Direito, Política e Sociedade 

(UFSC,2000). Professora titular da PUCPR e professora associada da UFPR, programas de graduação e pós-
-graduação. Visiting Researcher Associate, Center for the Study of Democracy, University of Westminster, 
Londres (1998-1999). Visiting Research Scholar, Benjamin N. Cardozo School of Law, Nova York (2012-
2013). Pesquisadora do CNPQ (bolsista de produtividade em pesquisa).E-mail: kkozicki@uol.com.br
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diversos momentos Backlash. Nos Estados Unidos, por exemplo, grandes reações 
se deram em decorrência dos casos Roe v. Wade e Stenberg v. Carhart. Por sua 
vez, no Brasil, grandes reações populares ocorreram do julgamento da ADPF 153 
e da ADI 4277. Esta relação, entre constitucionalismo e democracia, é abordada 
pelo constitucionalismo democrático, o qual entende que não existe exclusivida-
de das cortes no processo de interpretação constitucional e, muito menos, que 
a Constituição pertença às cortes. Essa perspectiva reserva um papel definido 
às cortes, mas sem excluir a participação dos demais Poderes e instituições e do 
povo na construção/reconstrução do texto constitucional. Outro ponto que deve 
ser frisado é que a Constituição não se confunde com a decisão judicial. E justa-
mente por isso, a oposição a uma decisão judicial pode ser, ao contrário de uma 
ameaça à Constituição, a própria afirmação de um compromisso constitucional. 
A partir desses pressupostos que se desenvolve a ideia de que o Backlash pode ter 
efeitos construtivos. O Backlash pode ser pensado como mais um canal de ex-
pressão no qual o questionamento popular pode servir para aumentar o grau de 
legitimidade democrática da Constituição. Se utilizará essa noção, portanto, para 
pensar a maneira pela qual a sociedade reage às decisões judiciais, especialmente 
no contexto Brasil, e como os próprios tribunais que produziram as decisões 
percebem esses efeitos. Inserido no objetivo de estudar a maneira com a qual o 
povo pode ter um papel mais ativo na interpretação e construção do sentido da 
Constituição, este projeto se propõe a analisar o conceito de Backlash na pers-
pectiva do constitucionalismo democrático e analisar a ocorrência destas reações 
no cenário brasileiro, mais precisamente, mensurando se existe algum grau de 
responsividade do STF às reações contrárias às suas decisões, e em que medida 
isso acontece, com análise do julgamento da ADPF 153 e da ADI 4277.  Essa é a 
discussão a que nos propomos.
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Dentre os dilemas, hoje, no Direito Constitucional e na Filosofia Política, 
encontra-se a antiga tensão entre constitucionalismo e democracia. De um lado 
busca-se a manutenção da força normativa da Constituição para determinar a prá-
xis institucional do Estado de Direito – constitucionalismo; de outro, almeja-se a 
responsividade entre essa práxis e as expectativas políticas do povo –  democracia.

A atuação das Cortes constitucionais nesse contexto e, mais especificamen-
te, o grau de responsividade democrática dessa atuação tem sido objeto de cor-
rentes como: o constitucionalismo popular, defendido, entre outros, por Larry 
Kramer, cujo escopo é transferir para o povo o papel de intérprete da Constitui-
ção; o minimalismo, desenvolvido por Cass Sunstein, cuja proposta é a de um 
judiciário contido, que julgue cautelosamente questões de grande repercussão 
para evitar possíveis revoltas populares; e, como outro exemplo, o constituciona-
lismo democrático de Robert Post e Reva Siegel, que é um meio termo entre as 
duas primeiras teorias.

Os dois últimos autores entendem o constitucionalismo popular e o mi-
nimalismo como teorias pouco realistas para um cenário democrático. Como 
solução, Post e Siegel objetivam uma nova perspectiva, para a qual eventuais 
desacordos interpretativos são perfeitamente naturais no desenvolvimento do 
Direito Constitucional e da democracia. Defendem que deve haver uma troca 
entre o povo e as Cortes no debate sobre como deve ser interpretada e aplicada a 
Constituição. Assim, procuram um ponto de equilíbrio entre o constitucionalis-
mo popular e o minimalismo.

A esse aspecto dialógico presente nessa corrente (constitucionalismo demo-
crático) dar-se-á especial tratamento. Isto porque a práxis do Direito é marcada 
pelo debate, ou seja, pela argumentação e sua insubstituível função. Nesse sen-
tido aponta Neil MacCormick, ao sugerir que se impõe “o reconhecimento do 
Direito como campo da argumentação, um ambiente em que a retórica se desen-
volve com toda a sua elegante e persuasiva, mas às vezes também dúbia, arte.”.

1 Mestrando em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e graduado em Direito pela 
mesma instituição. Bolsista CAPES/PROEX. E-mail: gustavodalpupodelara@gmail.com.
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Logo, compreendido o Direito como linguagem, tem-se que é por ela media-
da a troca pretendida pelo constitucionalismo democrático. A linguagem que aqui 
importa é aquela efetivamente aplicada pelos indivíduos presentes nessa troca, qual 
seja, uma de teor especializado, a do direito. Portanto, o destaque que será conferi-
do ao aspecto dialógico deve ser considerado a partir dos discursos que se voltam 
à persuasão; nesse caso, indagar sobre as capacidades dos sujeitos envolvidos nesse 
jogo linguístico para jogá-lo de modo igualitário (e justo) é uma questão prioritária.

Para possibilitar tal abordagem, adotar-se-ão as reflexões realizadas por Neil 
MacCormick acerca do aspecto argumentativo do Direito, e as de Luis Alberto 
Warat relativamente aos problemas epistemológicos da linguagem e ao caráter 
persuasivo do discurso.

Com isto em vista pretende-se avaliar o constitucionalismo democrático 
a partir desse recorte linguístico, para aferir em que medida a desigualdade nas 
capacidades argumentativas dos sujeitos envolvidos no debate constitucional (de-
fendido por Robert Post e Reva Siegel) representa um obstáculo possivelmente 
capaz de frustrar a concretização dessa corrente teórica. 
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The Brazilian Constitution of 1988 and the Colombian Constitution of 
1991 were designed with a commitment to protect human dignity by means 
of fundamental rights, both present a solid material content. Therefore, their 
constitutional courts develop an important role in the protection of these rights. 
Furthermore, the level of judicial interference on political acts reveals how Bra-
zilian and Colombian constitutional systems deal with the tension between 
popular sovereignty and constitutionalism. This potential conflict is intensified 
in judicial review of constitutional amendments, since there is an expression of 
secondary constituent power on one side and a restricting judicial institution 
on the other. From a dualist political perspective the normative hierarchy of 
constitutional norms are ensured by means of procedural limits on constitu-
tional reforms, which represent a division between constitutional and ordinary 
law. However, this is not the only sort of restraint that constitutional systems 
place upon amendment power, substantive limits are part of many constitutions 
around the world, as in Germany and Portugal. Substantive restraints express the 
will of the primary constituent power in particular protection on some rights 
that are the core of a constitutional system, they remove from secondary con-
stituent power the decision-making power on such clauses. This is the reason why 
they are known as immutable, unalterable, perpetual, petrified or unamendable 
clauses. It seems reasonable when primary constituent power sets borders to sec-
ondary constituent power because the former is hierarchically superior to the lat-
ter. Primary constituent power corresponds to the voice of popular sovereignty 
that challenged the status quo and introduced a new political order, it delegates 
the power to amend the constitution under certain conditions. The effectiveness 
of both procedural and substantive reform clauses depends on how the violating 
acts will be controlled. Nevertheless, judicial review of constitutional amend-

1 PhD student in Constitutional Law at University of Sao Paulo. Visiting Researcher at University of Glasgow. 
Brazil. Email: jaironlima@yahoo.com.br

2 Professor at Law Faculty, University Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. PhD in Law, Andes Univer-
sity, Colombia. Email. yennya.celeminc@utadeo.edu.co.
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ments is not incorporated in every place with explicit limits to reform, USA 
and France are symbolic examples of non-judicial interference on constitutional 
amendments. On the other hand, India and Germany are responsible for a pro-
tagonist role of constitutional courts on this issue. Should democratic concerns 
be already present in judicial review of ordinary law, they are heightened when 
the subject of review is a constitutional amendment. The main reason lies in 
the greatest democratic demands of a constitutional amendment in comparison 
to an ordinary law, because between a constitutional moment and an ordinary 
law exists an intermediary democratic process with the amendments. The debate 
on judicial review of substantive limits to constitutional amendments faces one 
more democratic challenge, that is, the implicit substantive restrains on second-
ary constituent power. In this approach, constitutional courts define some rights 
or structures as unamendable even though they are not expressly set in the con-
stitution text. Considering that both Brazil and Colombia have a practice in ju-
dicial review of constitutional amendments, we focus on how Supremo Tribunal 
Federal and Corte Constitutional de Colombia explain their competence and the 
role of implicit substantive limits to secondary constituent power. In doing so 
we demonstrate at what extent Brazil and Colombia judicial powers are related 
to popular sovereignty. 
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“É só por amor aos desesperados que ainda mantemos a esperança.”

Hebert Marcuse

O atual contexto, de profundo distanciamento entre filosofia e práxis 
políticas levanta questões das mais basilares para os debates na esfera públi-
ca. Consubstancia-se, o distanciamento mencionado, na igualmente profunda 
crise de representatividade, de forma que, cada vez mais, a “esfera pública” é 
vista pelos “cidadãos” como limitada à fria Administração Pública que, para 
tornar as coisas ainda piores, serve a interesses privados. Em tal contexto, que 
ainda se soma à patente desinformação promovida pela intensa polarização 
supostamente política e por uma mídia hiperconcentrada, torna-se necessária 
a reconstrução dos conceitos “esfera pública”, “validade” e “autonomia” sob 
o paradigma do Estado Democrático de Direito. Este artigo une tais conceitos 
sob a hipótese de que, especialmente na senda de uma profunda crise político-
-social-institucional onde os “canais de comunicação do Estado” se fecham 
para a sociedade, os atos de “desobediência civil”, aqui entendidos em um 
sentido predominantemente habermasiano e, portanto fundamentalmente dis-
cursivo, torna possível a concretização do patriotismo constitucional por parte 
daqueles que são, ainda que momentaneamente, privados dos canais de delibe-
ração pressupostos em uma democracia deliberativa idealizada. 

1 Graduando do Curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desde 2016. É monitor de 
Teoria da Constituição orientado pelo Professor Doutor Marcelo de Andrade Cattoni de Oliveira. É também 
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da Rosa de Bustamante. É membro do Conselho Editorial do Jornal Semestral Vozes Acadêmicas do CAAP/
UFMG. Email: joaopedrolopesf@gmail.com

2 Graduanda do Curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desde 2015. É monitora 
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A noção de que o constituinte faz escolhas prévias e, com elas, determina 
compromissos a serem observados futuramente é um elemento essencial do 
constitucionalismo, pois essas escolhas servem como um controle intrínseco à 
democracia. O constitucionalismo reafirma e controla a democracia simulta-
neamente – a própria democracia é um dos elementos fundamentais afirmados 
na constituição, mas ela deve ser contida para que as maiorias não modifiquem 
substancialmente as decisões do constituinte. A abordagem da escolha racional 
de Jon Elster retrata essa realidade: os indivíduos racionais podem, seguindo 
determinados parâmetros, optar por limitar suas próprias escolhas no futuro. 
Antecipando seu próprio comportamento irracional a longo prazo, a escolha 
é feita para limitar a influência das paixões e, com isso, proteger direitos das 
minorias em relação às maiorias, eventuais ou não. A reflexão feminista, por 
sua vez, inaugurou um novo momento na discussão democrática, para além da 
deliberação racional entre os cidadãos. A partir dessa visão, passa-se a refletir 
sobre o sujeito a partir do qual as questões morais, políticas e jurídicas funda-
mentais são pensadas para tornar possível incluir uma pluralidade de pautas e 
demandas atuais. É a proposta teórica, por exemplo, de Iris Marion Young. Não 
é só o racional que está em jogo nas decisões e discursos políticos e, portanto, 
mesmo a escolha racional que dá origem aos pré-compromissos é uma escolha 
pautada por elementos subjetivos. Não é o mesmo que dizer que não existe 
uma primazia da razão, mas sim que o elemento identitário de quem toma as 
decisões racionais tem um papel relevante. Há um compromisso constitucional 
expresso com a igualdade entre homens e mulheres. No entanto, há uma dife-
rente perspectiva sobre o que isso significa a depender da teoria democrática 
com a qual se analise.  Pensar a igualdade formal (ou não discriminação) em um 
sentido liberal é insuficiente para o feminismo, pois discriminação contra a mu-
lher, nessa perspectiva, vai além de direitos de cidadania estendidos às mulheres, 
perpassando também políticas públicas específicas, ampliação da participação 

1 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direito pela Universidade Federal 
do Paraná. Brasil. E-mail: leticiakreuz@gmail.com. 
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política, fim de discriminações e violência de gênero, entre outras. Para além das 
garantias formais, busca-se uma igualdade material de direitos e participação. 
Assim, a reflexão a ser invocada diz respeito a quem é o sujeito que toma as 
decisões fundamentais da Constituição – ou, em uma analogia com a teorização 
de Carole Pateman em “O Contrato Sexual”, quem são os sujeitos que parti-
cipam do pacto inicial. Para Pateman, as mulheres são excluídas das decisões 
fundamentais e colocadas na esfera privada, para fora da decisão política. O ob-
jetivo da pesquisa é evidenciar em que medida os sujeitos políticos das decisões 
fundamentais do Estado estão comprometidos com uma igualdade de gênero 
para além dos aspectos formais. Em outros termos, quando se utiliza do mito 
clássico de Ulisses preso ao mastro do navio por vontade própria e ordenando 
aos seus marinheiros que colocassem cera em seus ouvidos para evitar que fos-
sem seduzidos pelo canto das sereias, o herói faz uso de uma escolha racional 
para não sucumbir às tentações e paixões do momento – o que, caso acontecesse, 
o levaria à morte certa. Fosse Penélope, a esposa de Ulisses, a tomar a decisão, 
seria ela igual? Ou ao menos seriam os compromissos firmados previamente os 
mesmos com os quais Ulisses se envolveu? Vale ressaltar que a mitologia coloca 
a figura feminina como cruel (sereias) e a figura masculina como heroica. E se 
estivesse a heroína presa ao mastro, quais seriam as diferenças? A metodologia a 
ser empregada é lógico-dedutiva, partindo de uma revisão bibliográfica de teoria 
constitucional para alcançar uma análise feminista da mesma.

Palavras-chave: constitucionalismo; pré-compromissos; gênero; feminis-
mo; democracia.
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INTRODUCTION

Constitutional change may occur in a plurality of ways. Commonly, among 
authors who study the theme, there is a clear distinction between changing the 
constitution itself, seen as a radical revolutionary act, and specific changes produ-
ced within, inside, a given constitution, seen as limited acts of transformation. The 
first, is a revolutionary moment, while the second, is a reformist one. This article 
aim, in the Brazilian theoretical and concrete constitutional context, to stress this 
specific idea through a particular figure: the constitutional amendment. 

Amending a written constitution is a formal way of producing change. The 
rules of the amendment procedure are already part of the constitution itself, 
explicitly and implicitly, so as the limits of its scope. In thesis, amendments can 
be declaratory, clarifying or transforming, but always within a given frame. In 
addition, the amendment has the function of adapting the constitution to the 
reality and the social demands that arise, maintaining a relative political-legal 
stability and continuity of the institutes.

However, what is observed is that some amendments touch so deeply on the 
structure, principles, foundations, and ‘identity’ of a constitution that they produce 
a radical moment of rupture from the inside out. That is, through the procedure 
provided for and in the constitution itself, these amendments subvert, deconstruct 
and bring about something new. They are revolutionary, placing in a thin line the se-
paration between constitutionality and unconstitutionality; between the originating 
and derived constituent power. While some authors deny this possibility, for such 
an amendment would be unconstitutional, others recognize it, claiming to be radi-
cal transformational amendments, better called as “constitutional dismemberment.” 
There is a third group of authors, who affirm the irrelevance of this discussion.

I argue that changes that touch the structural basis of a constitution are events. 
According to the philosopher Slavoj Zizek, an event “is something shocking, out 

1 Mestre em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutoranda em Direito pela Universidade 
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of the ordinary, which seems to happen suddenly and which interrupts the natural 
flow of things; something that arises apparently from nothing, without discernible 
causes, a manifestation devoid of something solid as a foundation”. Unlike a mere 
symbolic or textual change, which allows the maintenance of a certain “natural 
course of things” in a chain of signification, the event, unpredictable and uncon-
trollable, exceeds its causes and causes a radical structural rupture, causing a change 
in the coordinates that structure reality. An event can be understood in dialogue 
with the notion of “constitutional moment” developed by Bruce Ackerman.

In this context, the question is: can an amendment be itself an event? In 
other words, can an amendment act as a radical revolutionary constitutional act? 
Can an amendment, produced from the derived constituent power, generate a 
change in the heart of the constitution incurring in the space of performance tra-
ditionally attributed to the original constituent power? Regardless of the answer 
(yes or no): why and in which conditions? 

If the answer is yes: what is the basis of legitimacy of this act? What is the 
point, locus, that this amendment must “touch and subvert”, and in what form 
should this occur, so that it ceases to be the product and effect of a given coordi-
nate, to institute a new per se? Still in a scenario of positive response: would this 
be a positive and democratic form of constitutional change? 

I purpose to encourage the present discussion through a debate between the 
works of Richard Albert, Yaniv Roznai, Davis Strauss and Bruce Ackerman. To 
deepen and broaden the question, I intend to bring the contribution provided by 
philosophy through the “theory of event” produced by Martin Heidegger, Alain 
Badiou and Slavoj Zizek, and question the possibilities and natures of the radical 
changes that operate ontologically and symbolically. Finally, I will try to insert 
this debate in the Brazilian context by comparing some specific amendments 
and compare it with other constitutional realities.
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O backlash (fenômeno de reação contrária por parte da população a uma al-
teração social, política, ou a uma decisão paradigmática por parte do Judiciário) 
traz diversas preocupações no âmbito da teoria constitucional e da interpretação 
jurídica. O constitucionalismo democrático indica importantes potenciais cons-
trutivos do fenômeno, já que possibilitaria uma resposta democrática ao signifi-
cado da Constituição. Considera-se, contudo, o risco de que reações conservado-
ras possam contribuir para o desrespeito a garantias e direitos fundamentais, em 
especial no âmbito processual penal. 

Com tal preocupação, fez-se um levantamento bibliográfico sobre backlash 
e constitucionalismo democrático de Robert Post e Reva Siegel. Ainda, procurou-
-se verificar como o fenômeno se dá no contexto brasileiro, levando em conta 
a questão da criminologia midiática, e também analisando a influência pública 
no processo decisório dos juízes. A partir da linha do constitucionalismo de-
mocrático, o backlash possibilitaria uma resposta democrática ao significado da 
Constituição. A população, mesmo quando discorda de determinada decisão da 
Corte Suprema, acabaria reforçando a legitimidade democrática da Constituição 
ao reconhecê-la como a sua Lei Maior. 

Muitas vezes, porém, a opinião pública parece representar uma sede puni-
tivista que, se acatada pelos tribunais, em especial pelas cortes superiores, seria 
incompatível com um Estado Democrático de Direito. Em especial no âmbito 
do processo penal, o objetivo foi verificar como uma resposta democrática ao sig-
nificado da Constituição poderia ser compatibilizada com o respeito aos direitos 
e garantias fundamentais dos cidadãos, em especial daqueles que são indiciados 
ou réus em um processo criminal. 

Afinal, a opinião popular costuma ser fortemente orientada no sentido 
daquilo que é veiculado pelos meios de comunicação social de massa. Quando se 
foca na realidade brasileira, pode-se facilmente perceber que o processo penal no 

1 Mestranda em Direito do Estado e graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista CA-
PES/PROEX. Editora executiva da Revista da Faculdade de Direito UFPR (Curitiba, PR, Brasil). E-mail: 
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país se tornou assunto recorrente na mídia, invadindo ambientes para além das 
fronteiras jurídicas. Desde a Ação Penal 470 do Supremo Tribunal Federal (co-
nhecida como Mensalão), e posteriormente com a Operação Lava Jato, percebe-
-se um engajamento popular apoiando um enrijecimento das normas penais e 
processuais penais, que visaria evitar uma suposta impunidade em massa. Nesses 
casos, o que se questiona é se a vontade do que aparentaria ser a maior parte da 
população poderia prevalecer. Afinal, um processo penal constitucional não pa-
rece estar de acordo com uma sede punitivista de parcela da sociedade.     

Ainda, quando se trata de backlash, pode-se pensar também naquele gerado 
em um setor restrito da sociedade, mas que muitas vezes ainda é percebido e tem 
certo grau de relevância política. A comunidade acadêmica é um bom exemplo 
dessa faceta do fenômeno manifestada em setores especializados. Pode-se pensar 
em um backlash restrito e essencialmente promovido por pessoas envolvidas com 
o ambiente acadêmico no caso que evolve a Lei de Anistia (ADPF nº153) e nas 
reações acadêmicas à Operação Lava Jato, por exemplo. 

A maior parte da população, porém, estaria inserida no contexto da crimino-
logia midiática, normalmente não entrando em contato com os trabalhos crimino-
lógicos acadêmicos. A sua visão da questão criminal costuma ser construída pelos 
meios de comunicação. Uma realidade criada por meio de informações que muitas 
vezes veiculam preconceitos e visões simplistas que não correspondem à realidade.  

Aqui não se nega a extrema relevância da opinião pública na construção e 
legitimação democrática das decisões judiciais e, em especial, da interpretação do 
significado da Constituição. Contudo, no que se refere ao processo penal, são 
diversas as circunstâncias e influências que podem levar a um desrespeito aos 
direitos e garantias fundamentais. O constitucionalismo democrático é uma cor-
rente interessante, já que não desconsidera o importante papel do Judiciário, mas 
também não cala uma resposta democrática por parte da sociedade. Contudo, 
deve existir cautela na influência que a opinião popular pode gerar nas decisões, 
de modo a não ferir os compromissos constitucionais a pretexto de responder 
aos anseios (muitas vezes punitivistas) da população. 

Apesar de se reconhecerem os efeitos positivos do backlash no âmbito do 
constitucionalismo democrático, devem ser feitas ressalvas e considerada a ne-
cessidade de cautela na influência da opinião popular nas questões processuais 
penais. Isso porque, a supressão de direitos e garantias fundamentais leva a um 
processo penal não democrático, incompatível com um projeto democrático de 
interpretação constitucional.
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Mário Cesar da Silva Andrade1

A pesquisa busca analisar o papel do discurso técnico-científico nas au-
diências públicas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mais especi-
ficamente, como argumentos técnicos e científicos levantados por especialistas 
incidem sobre o processo decisório da Corte e sobre o potencial democrático e 
pluralizante das audiências públicas em sede de jurisdição constitucional. 

Comumente, as audiências públicas são apontadas pela doutrina e pelos 
próprios Ministros do STF como instituto de abertura democrática da jurisdição 
constitucional à participação social, franqueando a representantes da sociedade 
civil o acesso ao controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal. Nessa 
linha, as audiências pluralizariam o processo decisório da Corte, colaborando 
para o incremento da legitimação democrática de suas decisões pela incorpo-
ração deliberativa da sociedade. Pela literalidade das Leis nº 9.868 e nº 9.882, 
as audiências públicas foram positivadas como instrumentos jurisdicionais de 
informação do STF, através dos quais o Tribunal pode informações sobre temas 
especializados alheios ao âmbito estritamente jurídico. Sua finalidade legal seria, 
portanto, facultar ao STF a oitiva de especialistas para a obtenção de dados técni-
co-científicos considerados necessários ou adequados à realização de um melhor 
juízo a respeito do tema sob julgamento. Portanto, a legislação brasileira elenca 
as audiências públicas como instrumento de informação do Tribunal, voltado à 
oitiva de especialistas.

Percebe-se a disparidade entre o potencial democrático e pluralizante das au-
diências públicas e sua instrumentalização meramente técnico-científica. O viés 
informativo e especializado reduz as audiências à oitiva de experts, o que tende a 
manter inalterado o percurso decisório tradicionalmente marcado pelo solipsismo. 

A concepção exclusivamente técnico-científica das audiências públicas ten-
de, ainda, a promover a cooptação de temas e juízos, retirando-os do debate 
público, sob a alegação de reservá-los, na prática, ao juízo especializado dos ex-
perts. Nesse sentido, pode-se inferir que, no uso que o STF tem realizado das 

1 Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; Doutorando em Teorias Jurídicas Contemporâ-
neas na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FND/UFRJ; Mestre em 
Direito e Inovação pela UFJF. Brasil; E-mail: <cesarandrade.mario@ufjf.edu.br>.
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audiências, a ciência adquiri um viés autoritário, na medida em que é utilizada 
para interromper legitimar decisões a despeito da participação social franqueada, 
em tese, pelas próprias audiências? Por certo, ainda que a oitiva de especialistas 
técnicos e cientistas possa contribuir para um melhor juízo da Corte, esse ganho 
de racionalidade tende a se limitar ao seu aspecto exclusivamente instrumental, 
frustrando o potencial pluralizante das audiências e alijando a sociedade civil.

Tendo em vista, que o papel democratizante e pluralizador das audiências 
públicas depende dos participantes admitidos pelo Tribunal, pretende-se analisar 
o perfil das entidades e pessoas que figuraram como expositoras, com destaque 
para a formação acadêmica e a entidade que representam. Confirmando-se a 
hipótese levantada, o perfil dos expositores já admitidos pelo STF mostrará o pre-
domínio do caráter técnico-científico desejado pela Corte, com a baixa presença 
de representantes de segmentos da sociedade civil.

Parte-se das contribuições teóricas do sociólogo e filósofo alemão Jürgen 
Habermas sobre o conceito ampliado de racionalidade, em alternativa ao concei-
to instrumental destacado por Max Weber, centrado na pretensão de domínio 
empírico do mundo. A incidência do reducionismo instrumental da razão nas 
relações intersubjetivas e discursivas frustra o potencial comunicativo da prática 
argumentativa, transformando-a em processo estratégico de manipulação. A aná-
lise dos expositores ouvidos pode apontar se, sob o alegado papel democrático 
das audiências públicas, não está sendo praticada uma redução informativa e 
instrumental desse instituto, a partir da sua restrição aos experts.

Como via metodológica, adotou-se para a pesquisa quantitativa-qualitativa 
a análise crítica, recorrendo-se a fontes doutrinárias, legislativas e jurisprudencial, 
com destaque para as notas taquigráficas e gravações em vídeo das audiências 
públicas já realizadas pelo STF.

Ainda que o objetivo legal das audiências públicas seja a obtenção de infor-
mações técnicas e científicas, formou-se em torno desse instituto uma pretensão 
democrática e participativa, com a ideia de abertura da jurisdição constitucional 
à participação social e, consequente, mudança de seu paradigma autocentrado e 
solipsista. Do rol dos expositores já ouvidos pelo STF é possível reconhecer que 
a prática institucional do STF tem sido focar na oitiva de especialistas técnicos e 
científicos, dando pouco espaço para representantes de segmentos da sociedade 
civil em sentido amplo. Cumpre notar que tal redução instrumental não se revela, 
propriamente, uma deturpação, pois pode ser identificada desde o início da utiliza-
ção desse instituto pelo STF. Já na audiência que subsidiou o julgamento da ADI nº 
3.510, o Min. Relator Ayres Britto admitiu 22 (vinte e dois) expositores, todos au-
toridades científicas, destacadamente, geneticistas. A abertura democrática da juris-
dição constitucional ficou restrita aos cientistas. Esse padrão repetiu-se, ainda que 
com intensidades variadas, nas audiências públicas subsequentes. Por outro lado, 
a continuidade da realização de tais audiências e da oitiva de expositores tende a 
criar um simulacro de abertura democrática e pluralização do juízo do Tribunal.
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Matheus Henrique dos Santos da Escossia1

Há debate constitucional fora das Cortes? Por mais redundante e pueril que 
essa pergunta possa soar, trata-se de um debate que conta com uma cisão ao me-
nos em três grandes correntes: i) adeptos da supremacia judicial da interpretação 
constitucional, em que autores de mais diversas matrizes convergem, como por 
exemplo Ronald Dworkin, Frederick Schauer, Larry Alexander, Hans Kelsen, 
Robert Alexy e Luís Roberto Barroso; ii) adeptos de uma perspectiva dialógica, 
em que nenhuma instituição possuiria a “última palavra” quanto às questões 
constitucionais, como Louis Fisher, Christine Bateup, Kent Roach e Conrado 
Hübner Mendes; iii) e adeptos da supremacia legislativa, cujo eixo comum é 
defender que as instâncias político-representativas alcancem o protagonismo na 
interpretação constitucional, tais como Jeremy Waldron, Richard Bellamy, Carl 
Schmitt, Jürgen Habermas e Mark Tushnet, Ainda nessa última corrente, é pos-
sível cindi-la em mais uma divisão, de modo a catalogar adeptos de um consti-
tucionalismo popular, como Larry Kramer e Barry Friedman, e adeptos de um 
constitucionalismo democrático, como Reva Siegel e Robert Post. Retomando 
a pergunta inicial, o constitucionalismo político a responde afirmativamente 
e também a insere em uma dinâmica qualitativa, que se divide tanto em um 
aspecto descritivo quanto prescritivo. O primeiro passa em larga medida pelo 
ceticismo que repousa sobre o Judiciário e as decisões judiciais, ao passo que o 
segundo se baseia em uma tentativa de harmonizar três variáveis que por vezes 
caracterizam tensões entre si – desenho institucional, Constituição e democracia. 
Nesse sentido, os aspectos institucionais propostos que se evidenciam como os 
mais comuns são a extinção do judicial review sobre a constitucionalidade de 
leis e atos normativos (TUSHNET) ou um modelo de controle concentrado 
fraco (WALDRON) ou a possibilidade de revisão de decisões judiciais, a partir 
de um referendo popular, o chamado “People’s Veto” (DONNELLY). Por mais 
que as tentativas de classificação de autores incorram em riscos de aproximar o 
que é divergente e afastar o que é similar, a matriz teórica do constitucionalismo 
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pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV/ES). E-mail: matheushsescossia@gmail.com
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político denota uma perspectiva cética de avaliar a performance do Judiciário 
quanto a questões constitucionais e de conferir ênfase ao jogo político-demo-
crático na densificação do conteúdo da Constituição e na modelagem do que 
efetivamente seja direto constitucional. Porém, é inevitável que o principal tom 
de críticas a essa matriz recaia não em seu aspecto descritivo, mas sim no pres-
critivo, sobretudo pela possível idealização das instituições representativas que 
seriam as responsáveis pela interpretação constitucional. Os trabalhos dentro do 
Legislativo seguem uma dinâmica própria, marcada principalmente pelo log roll 
e pelo pork barrel, e, consequentemente, os debates constitucionais acabam por 
sucumbir a tantos outros interesses para além do marco constitucional. Dessa 
forma, se o arranjo institucional acaba por gerar incertezas em realidades dife-
rentes da brasileira, será que é possível falar em constitucionalismo político 
no Brasil? A proposta do texto é abordar os principais argumentos utilizados 
pelos autores supracitados que sustentam o constitucionalismo político e cotejá-
-los com os limites e possibilidades à luz da dinâmica parlamentar brasileira, 
que é marcada pelas seguintes características: altas concentração de poderes de 
agenda dos líderes partidários, excessiva intervenção do Executivo no processo 
legislativo e elevada fragmentação partidária.  
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Mauricio Wosniaki Serenato1

Katya Kozicki2

A definição mais simples de democracia constitucional muito provavel-
mente trará a ideia de um autogoverno limitado, isto é, um governo “do povo”, 
calcado em decisões majoritárias e, ao mesmo tempo, permeado pela limitação, 
no mais das vezes, por meio de um documento constitucional, seja para garan-
tir direitos, seja para assegurar estruturas e instituições. Essa visão teórica ideal, 
contudo, na maior parte dos regimes constitucionais contemporâneos, encontra-
-se cada vez mais distante da realidade. Isso porque o constitucionalismo deu as 
costas para a democracia e o autogoverno do povo, dia após dia, torna-se cada 
vez mais limitado, sobretudo pela atuação de órgãos não eleitos como o Poder 
Judiciário, e cada vez menos “do povo”, uma vez que a democracia propagada se 
satisfaz nos estritos limites da representação política em crescente crise.

Nesse processo de submissão da democracia ao constitucionalismo o povo, 
entendido como titular do poder constituinte originário, se distancia paulatina-
mente da Constituição que, ao fim e ao cabo, é fruto de suas decisões políticas 
fundamentais, conforme a proposta teórica de Carl Schmitt. Como bem apon-
ta Joel Colón-Ríos, parece haver um medo constante, por parte daqueles que 
defendem um constitucionalismo forte, da participação popular na definição 
dos rumos da Constituição. Para eles, a participação popular é intrinsecamente 
problemática, porque implica a partilha da tomada de decisões com os cidadãos 
ordinários, e, portanto, não especialistas. 

Tendo isso em mente é interessante observar a discussão que tem volta-
do com força ao debate público brasileiro, sobretudo no contexto de crise, 
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acerca da eventual implantação de um sistema de governo parlamentarista, 
contando com diversas propostas legislativas atuais nesse sentido. A despeito 
da discussão acerca das (in)conveniências da adoção do parlamentarismo no 
Brasil, há uma pergunta precedente e de fundamental importância: a quem 
recai a legitimidade democrática para decidir sobre a eventual alteração do 
sistema de governo?

O STF já se depara com esse questionamento há 20 anos, quando impetra-
do, em 1997, o Mandado de Segurança nº 22.972 pelos então deputados federais 
Jacques Wagner, Hélio Bicudo e Miguel Rosseto, questionando justamente a 
legitimidade do Congresso Nacional para tomar tal decisão via emenda constitu-
cional, mormente porque a escolha pelo sistema presidencialista de governo na 
Constituição de 1988 se deu por meio de plebiscito popular.

Com essa problemática como norte a investigação acerca de a quem re-
cai a legitimidade democrática para a tomada de decisões que impactam de 
tal forma a vida constitucional, se faz ainda mais necessária. Neste influxo, 
Colón-Ríos propõe aquilo que ele chama de democracia ao nível das leis fun-
damentais ou segunda dimensão da democracia, segundo a qual uma Consti-
tuição somente será verdadeiramente democrática se não for imposta, ainda 
que traga uma série de princípios democráticos em seu texto. Igualmente, não 
será democrática a Constituição que obstar toda e qualquer forma de alteração 
do seu texto, sobretudo quando importantes transformações jurídico-políticas 
são necessárias. 

Ademais, é preciso que o manejo da Constituição não se dê tão somente 
por meio de instituições e representantes eleitos. É preciso que o povo esteja no 
protagonismo das discussões que envolvem suas decisões políticas fundamentais, 
uma vez que são essas decisões que conformam a unidade política e, na própria 
definição schmittiana, somente podem ser tomadas pelo titular do poder cons-
tituinte originário.

A partir deste escopo teórico traçado por Colón-Ríos, é possível defender 
que pertence ao povo a legitimidade democrática para decidir sobre a eventual 
alteração de sistema de governo no Brasil, não somente em razão do fato históri-
co do sistema atual ter sido eleito via plebiscito, mas, principalmente, pelo fato 
de ser essa uma decisão inegavelmente fundamental, que conforma a identidade 
e unidade constitucional e, dessa forma, deve ser discutida amplamente pelo titu-
lar do poder constituinte originário, a quem recai a legitimidade para a tomada 
e rediscussão das decisões que conformam a Constituição.

Para além disso, contudo, a proposta de Colón-Ríos é mais abrangente e 
diz respeito a um constitucionalismo fraco, segundo o qual as leis fundamentais, 
precipuamente as decisões políticas fundamentais que consubstanciam a Consti-
tuição, devem estar sempre abertas à discussão e a serem reformuladas e alteradas 
sem maiores entraves, prezando, necessariamente, pela participação verdadeira-
mente deliberativa do povo nesse processo. 
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Ao se examinar essa proposta radical de constitucionalismo fraco é natural 
e mesmo importante que se pense em seus limites. Entretanto, é igualmente 
fundamental que se mire para suas possibilidades, de modo a almejar uma de-
mocracia constitucional em que constitucionalismo e democracia possam estar, 
finalmente, lado a lado. 
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Nikolai Olchanowski1 

Pretendo aproximar as reflexões acerca da tensão latente entre constitucio-
nalismo e democracia do tratamento concebido às políticas criminais. 

A aplicação da pena, em contextos democráticos, é por si problemática. Isso 
porque pena, seguindo a orientação da filosofia política e moral anglófona, deve 
ser concebida como imposição intencional e autorizada de sofrimento ou dor 
a um indivíduo, em razão de um ato (suposto ou real) que tenha ofendido uma 
regra prevista por um sistema legal (Hart). Em âmbito latino-americano, a ideia é 
seguida por poucos, mas importantes teóricos, a exemplo de Gargarella e Nino. 
Fácil depreender porque essa definição de pena exige um esforço de justificação 
não atribuível a outras práticas estatais, afinal, há aqui um ato estatal delibera-
da e essencialmente aflitivo dirigido a um integrante da comunidade política. 
Decorre daí um caráter eminente político da pena, exigindo-se uma orientação 
normativa sobre questões como justificação da pena, sua qualidade e quantidade, 
além da própria definição abstrata de ofensas. Em democracia, desde que valori-
zada a ideia de autogoverno coletivo, soa como truísmo a afirmação de que cabe 
à própria comunidade política decidir sobre políticas criminais.

 No entanto, a forma como políticas criminais são contemporaneamen-
te pensadas eclipsa o papel normativo da participação popular. Refiro-me ao 
que se acostumou cunhar de populismo penal, isto é, à pressuposição genérica 
de que participação popular em políticas criminais resultaria em incremento 
de punição. O debate normativo mais interessante nesse quadro dá-se entre os 
teóricos chamados de insulacionistas e integracionistas. Enquanto os primeiros 
pretendem isolar questões de política criminal do debate público, os segundos 
apostam em resultados normativamente melhores quando garantida a participa-
ção popular. A obra de Nicola Lacey é extremamente ilustrativa do problema: em 
1988 a autora publica uma obra de referência em filosofia da pena, sugerindo a 
necessidade de se aportar princípios do comunitarismo à justificação da prática 
de apenar, para, em 2008, reagindo à perceptiva onda law and order no Reino 
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Unido, recomendar uma verdadeira “despolitização” das políticas criminais, que 
deveriam ser geridas por um corpo independente de especialistas. 

A aposta em especialistas, pretensamente neutros e desinteressados poli-
ticamente, além de faticamente duvidosa, não é nova. De fato, ela é marcante 
no processo histórico de construção dos sistemas penais modernos, marcados 
pela pretensão de progressivo isolamento de vontades majoritárias, especialmente 
visível na restrição da intepretação de disposições legislativas à decisão juízes, 
promotores e defensores – relegando-se aos sujeitos diretamente envolvidos no 
conflito um papel subsidiário, quando não nulo. 

Percebo nesse debate sobre a participação popular das políticas criminais 
um problema análogo ao debate sobre a tensão entre constitucionalismo e de-
mocracia, sob dois aspectos amplos. Primeiro, na ideia de que alguns conteúdos 
normativos devem permanecer fora do alcance da decisão majoritária. Segundo, 
na necessidade de uma justificação principiológica, e não casuística, da revisão 
judicial, o que implica apontar porque um grupo de pessoas (geralmente não 
eleito) tem legitimidade para controlar deliberações democráticas. Ambos os as-
pectos estão ligados à chamada dificuldade contra-majoritária. 

Partindo de um diagnóstico do campo do chamado constitucionalismo 
progressista (Sultany), creio ser possível afirmar que a predominância de ideias 
insulacionistas em política criminal liga-se à negação da existência (geralmente 
irrefletida) do paradoxo provocado pela pretensão de restringir o debate político 
pelo afastamento da participação popular direta. 

De outro lado, integracionistas e teóricos afetos às chamadas práticas 
restaurativas, isto é, tendentes a valorar favoravelmente a participação popular 
em políticas criminais, têm muito a ganhar se prestarem atenção nas produções 
que, em teoria constitucional, pensam nas positividades da tensão entre demo-
cracia e constitucionalismo. Talvez as ideias presentes nessas produções sejam ca-
pazes de aprofundar a concepção de políticas criminais mais democraticamente 
responsivas, sem que se corra o risco de ler os mais diversos significados atribuí-
veis a demandas como “fazer justiça” ou “pagar pelo que se fez” sob o simples 
denominador comum de “mais punição”. 

Em verdade, a relação entre pena e democracia depara-se com os mesmos 
paradoxos da relação entre constitucionalismo e democracia, incluindo uma 
“disputabilidade” essencial sobre o sentido dos termos das duas relações. A dis-
puta de sentido torna insuprimível o debate normativo e somente se aceita e 
ressaltada essa premissa mostra-se possível pensar em respostas capazes de serem 
orientadas conforme os ideais de autonomia individual e autogoverno coletivo.
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Paulo Roberto Incott Junior1

O conceito de democracia passou por uma série muito ampla de signifi-
cações desde que a filosofia grega estabeleceu suas primeiras balizas. Ninguém 
ousaria discordar que a noção aristotélica de democracia difere substancialmente 
daquilo a que hoje se refere quem discute o significado da democracia nas socie-
dades contemporâneas.

Não é possível também afirmar a efetivação da democracia como expe-
riência jurídica e política concreta plena, mas tão somente considerá-la um ente 
abstrato, uma espécie de horizonte a ser atingido, conquistado, quer no âmbito 
nacional ou nas relações internacionais. A democracia figura ainda como cri-
tério de validação dos estados ocidentais; medida pela qual se pode aferir sua 
legitimidade em relação aos cidadãos e a outros estados democráticos.  N ã o 
diz respeito a este texto realizar toda a genealogia da democracia. Pretende-se 
focar a experiência mais “recente”, notadamente aquilo que ficou conhecido 
como democracias constitucionais, com ênfase no movimento de democratização 
ocorrido no séc. XX, pautado na promulgação de constituições que estabeleceram 
Estados Democráticos de Direito.

Ao analisar este movimento, se dará atenção especial para aquilo em que 
esta concepção de democracia se afasta dos modelos anteriores e no modo 
como procura se contrapor à experiência totalitária experimentada na primeira 
metade do séc. XX.

As categorias que serão brevemente descritas como elementares à democracia 
constitucional são: a centralidade do conceito de pessoa; a prevalência da proteção 
de minorias; o pluralismo (não apenas político, mas também cultural); a forma 
de legitimação político-jurídica, centrada nos direitos fundamentais (proibição 
de retrocesso em direitos humanos e núcleo constitucional duro de garantias).

Diante destas características, surge a percepção de que a construção efetiva 
da democracia constitucional traz em si um paradoxo sensível: a concretização de 

1 Mestrando em Direito, com enfoque em Teoria e História da jurisdição, pela UNINTER; Pós-graduando em 
Direito Penal e Processual Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional; Membro do Research 
Committee on the Sociology of Law (RCSL); Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBC-
CRIM); Advogado. Curitiba - PR - Braisl. e-mail: paulo.incott@gmail.com
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seus objetivos passa, necessariamente, por uma ampliação da esfera de atuação e 
do poder (criativo) da jurisdição. É esta ampliação, porém, que parece dar azo a 
manifestações de autoritarismo antidemocrático, na forma de discursos de exceção 
(hipótese que será melhor desenvolvida ao se analisar as lições de AGAMBEN). 

Pretende-se, na sequência, colacionar sucintas observações sobre duas forças 
ou movimentos enfraquecedores destes elementos basilares da democracia consti-
tucional, como forma de conectar o texto com o que será considerado acerca do 
estado de exceção e a jurisdição. Essas forças, ou movimentos, são a globalização 
e o neoliberalismo. 

Em seguida, partindo das lições de Giorgio AGAMBEN, almeja-se conceituar 
o estado de exceção, acompanhando o raciocínio do filósofo italiano em sua genea-
logia sobre este instituto e a percepção de sua permanência, como via de escape po-
lítico frente aos limites jurídicos elaborados no alvorecer do Estado de Direito e re-
forçados pelo processo de democratização constitucional vivenciado no século XX. 

A hipótese central, na esteira do que leciona AGAMBEN, é de que o discur-
so de exceção, seguido de seus desdobramentos fáticos, se coloca entre o político e 
o jurídico, criando um espaço de autoritarismo complexo e de difícil constrição. 

Por fim, será suscitada a visão do Prof. Pedro Estevam SERRANO, da PUC-
-SP, no sentido de que a jurisdição atua contemporaneamente como instrumento 
específico de efetivação e legitimação do estado de exceção. Diferentemente do que 
ocorre nas experiências totalitárias do início do século XX, quando a jurisdição 
funcionou como mero apêndice, SERRANO observa, em especial na experiência 
latino-americana, o protagonismo do poder judiciário como instrumento precípuo 
de concretização de medidas autoritárias, calcadas no discurso de exceção. 

Afim de confirmar esta hipótese, serão alistados os exemplos trazidos pelo 
professor em sua obra e, adicionalmente, uma decisão mais recente, colhida da 
jurisprudência nacional, dando demonstração clara da atualidade e relevância do 
fenômeno apontado por AGAMBEN. 

O objetivo derradeiro será contribuir com a discussão acerca dos entraves para 
efetivação da constitucionalização e controle democrático do poder jurisdicional, 
uma vez que ao totalitarismo fundado (legitimado) na jurisdição sobram poucos 
recursos aos cidadãos no sentido de verem suas garantias fundamentais respeitadas. 
Diante do cenário político-jurídico nacional esta parece ser uma discussão urgente. 
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Rick Daniel Pianaro2

O trabalho tem por escopo analisar as teorias de um constitucionalismo 
democrático no nível das leis fundamentais, permeável à renovação constante 
como uma alternativa à mera participação popular no que convencionamos a 
chamar de política do dia-a-dia ou ordinária. A metodologia empregada no traba-
lho é a revisão bibliográfica. É certo que após um momento constituinte, como 
ocorreu no Brasil nos anos de 1987 e 1988, o poder de modificar a constituição 
adormeceu nos meios ordinários da legislatura previstos em seu texto. Da mesma 
maneira, quase impensável, diante das diretrizes conferidas pela constituição, 
o exercício popular do poder constituído. Tal crítica não se restringe apenas à 
alteração do texto constitucional mas abarca todo o ordenamento jurídico: não 
há sequer lei ordinária aprovada no congresso nacional que provenha de legíti-
ma iniciativa popular, em sentido formal, no contexto brasileiro. Com o fito de 
proteger a democracia da própria democracia, admite-se, através do constitucio-
nalismo, a imposição de limites ao exercício legislativo do povo, seja no nível 
da política ordinária, seja no nível das disposições constitucionais. De outro 
lado, se extrai das teorias do poder constituinte um consenso: a possibilidade das 
comunidades políticas determinarem seu (con)texto constitucional de acordo 
com as diretrizes que imperam naquela localidade em seu tempo presente. Não 
estariam, pois, subordinadas indefinidamente à constituição redigida por ou-
tra geração da mesma comunidade. Estamos diante de inarredável tensão entre 
constitucionalismo e democracia. A hipótese que se explora é a da incorporação 
de uma mediação da ação política na própria constituição, ou seja, numa certa 
medida, eliminado o fetiche da constituição acabada ou perfeita, a admissão do 
poder constituinte do povo na própria gramática constitucional. Em suma, uma 
facilitação às atividades criativas populares no sentido de permitir de maneira 

1 A primeira parte do título do trabalho é semelhante à utilizada na tese de doutoramento apresentada pelo pro-
fessor Miguel Gualano de Godoy, intitulada “DEVOLVER A CONSTITUIÇÃO AO POVO: CRÍTICA À 
SUPREMACIA JUDICIAL E DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS”. Muito embora os objetivos sejam 
congêneres, a fundamentação e os caminhos para atingi-los são diferentes.

2 O autor é graduando em Direito na Universidade Federal do Paraná e membro do Núcleo de Pesquisa Cons-
titucionalismo e Democracia, da mesma instituição. Endereço eletrônico: rickdaniel@ufpr.br.
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menos custosa a reforma ou transformação da constituição com vistas a superar 
o passado e realizar tal mediação o quanto possível no presente da comunidade 
política. O poder constituinte, no mais das vezes, é visto como uma ameaça 
ao constitucionalismo: Como um poder superior, relativamente incondiciona-
do e radicalmente democrático, visões de uma teoria contemporânea do poder 
constituinte. Isto é, capaz de alterar a ordem constitucional definida. Supõe-se, 
portanto, que a boa constituição é aquela que sofre mínimas alterações diante 
do decurso do tempo. Frisa-se, ademais, a impossibilidade de aprisionamento 
do poder constituinte no texto constitucional. Trata-se de eminente potencia-
lidade. Questiona-se: em que medida tais suposições contribuem com a demo-
cracia? O engessamento constitucional dificulta a atuação do povo na defesa 
de seus interesses políticos? Analisa-se, então, formulações que exprimam um 
constitucionalismo aberto à mediação política e ao povo. Identifica-se, ademais, 
quais as ferramentas necessárias à efetiva participação popular nos processos 
de reforma e de radical mudança constitucional. Analisa-se decisões de cortes 
latino-americanas como a da Colômbia, que decidiu pela impossibilidade de os 
poderes constituídos se engajarem no processo constituinte e da Venezuela, que 
decidiu pela insubmissão do povo às normas previstas ao poder constituído para 
alterar a constituição, vez que verdadeiro titular desta potencialidade, da ação 
política. O que autores chamam de constitucionalismo fraco ou constituição 
radical parte, sem sombra de dúvida, para um aspecto democrático que vai além 
das deliberações legislativas rotineiras. Isto porque ruma de um ideal de demo-
cracia no nível da política ordinária para uma efetiva democracia no nível de 
decisões fundamentais. Acelera o tempo destas e nisso impõe um grande avanço 
à mediação da ação política, conquanto plasmada no que pretende ser sujeito e 
objeto: a própria constituição.
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Rita de Cássia Ferreira Lins e Silva1

Este texto se propõe a discutir a crise de representação política e o seu 
paradoxo, que consiste na figura do soberano irrepresentável, em sua estrutura 
conceitual, inspirada nas leituras de Jacques Rancière (1940) e Chantal Mouffe 
(1943. Rancière trata da tensão existente entre o mundo sensível e o poder polí-
tico constituído. Este autor, especialmente na letra de La Mésentente. Politique et 
philosophie (1995), privilegia a política enquanto momento de conflito, de trans-
formação e ruptura com a ordem. Momento que só pode ser entendido através 
da democracia. Nesse aspecto, ele contesta o liberalismo político ao privilegiar o 
dissenso à racionalidade consensual. Para Rancière, o dissenso é constitutivo da 
ideia de democracia e a democracia, a pressuposição da igualdade no mundo da 
diferença: da parte e dos que dela não fazem parte, dos marginalizados, dos que 
falam e dos que não são ouvidos. A segunda leitura diz respeito ao postulado 
teórico de Chantal Mouffe (1943), da teoria da Democracia radical e plural, fun-
dado na sua concepção de agonismo e no pluralismo. Tal perspectiva implica na 
perspectiva da identidade política, em que a construção de posições de sujeitos 
e de grupos coletivos representa sua condição mesma de existência no espaço 
da política. Mouffe, na letra de The Demoratic Paradox (2000), indica que na 
igualdade liberal toda pessoa é igual à outra pessoa. Já na igualdade democrática, 
há a possibilidade de diferenciação entre as pessoas. Ambos os autores se comple-
mentam na perspectiva de uma leitura da democracia enquanto desafio do poder 
constituído. A questão é problemática na medida em que o sistema representa-
tivo perde sua força pela atuação ilegítima de suas raízes partidárias. Diante da 
inabilidade de incorporar uma democracia real, compreendida pela força de par-
ticipação direta na coisa pública, há a segurança do direito e da garantia de uma 
ampla igualdade A representação, significa um regime de governo com pretensão 
de participação livre e igualitária do povo na esfera do poder constituinte. A cri-
se em torno de sua condição moral é demonstrada na configuração de rupturas 

1 Doutoranda do curso de filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil (bolsa Capes), está-
gio doutoral na Université du Québec à Montréal (UQAM) – (bolsa Capes), membro participativo da Asso-
ciação de Filosofia do Québec (CA), membro pesquisador do Núcleo de Democracia e constitucionalismo 
da Universidade Federal do Paraná. E-mail: rclinsesilva@gmail.com
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do sistema político de governo dentro da relação entre o poder constituinte e o 
poder constituído (soberano). Nesse ponto, toda obstrução à vontade popular, 
torna o poder representativo ilegítimo, o que permite o exercício legítimo da 
sociedade civil em sua potência soberana. Isso significa: compreender a demo-
cracia representativa como uma possibilidade, sempre real, de se tornar uma 
fronteira política à democracia, e também uma possibilidade de constituição 
de novas identidades políticas. De modo que, o objetivo principal deste texto é 
apresentar uma possibilidade de alinhar o caráter soberano da vontade popular 
e sua relação paradoxal com o poder constituinte, bem como as implicações no 
poder constituído (soberano): seus limites e possibilidades. A representação polí-
tica, como poder da engrenagem democrática, é um dos componentes do Estado 
democrático, e deixa de ser legítima quando revela sua perversão e simulacro dos 
ideais populares. A base política da sociedade, por um lado, implica na incerteza 
da legitimidade do poder e, por outro, inclui a obrigação contínua de questionar 
e alterar qualquer regime na defesa da liberdade e da igualdade, que traduz a 
condição da ação política de um povo. 

Palavras-chave: Dissenso. Democracia. Representação. Poder constituinte.
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nuliFiCação do JÚri e  
nuliFiCação JudiCial

Vinicius de Souza Faggion1

Lucas Filardi Grecco2

Durante os primeiros anos que sucederam a declaração de independência 
dos Estados Unidos até a Guerra Civil entre o Norte e o Sul, a escravidão ainda 
era uma realidade. Apesar do amadurecimento de ideias abolicionistas, o Estado 
impunha o Fugitive Slave Act que obrigava oficiais do governo garantirem o 
traslado de escravos em fuga à propriedade do seu senhorio. Era comum alguns 
casos de desobediência oficial chegarem à Corte, forçando juízes proferirem sen-
tenças pró-escravidão. Durante essa época, juízes da Suprema Corte, como Joseph 
Story e Lemuel Shaw, apesar de abolicionistas confessos, sentiam-se obrigados a 
aplicar o Fugitive Slave Act mesmo contra sua consciência. Story e Shaw, tinham 
em mãos a oportunidade de fazer a diferença, e tornar seus vereditos uma bandei-
ra forte conta a escravidão (BUTLER, 2007, p. 1787-91). Porém, o risco de afas-
tamento do cargo e o receio de punição ou perseguição pelo governo eram altos.

 Os juízes desse período resignaram-se a uma concepção bastante difundida 
pelo senso comum: juízes são oficiais do direito, cuja função principal é zelar 
pela correta aplicação das leis, ou seja, juízes tem uma obrigação moral de obede-
cer ao direito. Ou, na terminologia da filosofia política, o direito exerce autori-
dade sobre os juízes. Segundo essa perspectiva, juízes só exercem sua função como 
juízes se respeitarem essa obrigação e aplicarem sempre o conteúdo normativo 
exigido pelos materiais jurídicos relevantes. 

Felizmente, hoje vivemos numa época em que várias conquistas sobre di-
reitos humanos foram alcançadas, sendo a escravidão, obviamente, uma das in-
justiças combatidas de qualquer Estado Moderno. Apesar disso, mesmo sabendo 
o mal que o Estado pode promover por meio de suas políticas,  notamos que a 
adjudicação ainda é uma atividade regida por essa aparente obrigação moral geral 
entre juízes e os ditames do direito. 

1 Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Teoria do Estado e Direito 
Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Universi-
dade Federal de Ouro Preto. Brasil. Email: vsfaggion@gmail.com.

2 Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Uni-
versidade Federal de Ouro Preto. Brasil. Email: lucasfgrecco@gmail.com 
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Hoje em dia nos deparamos com casos injustos como Lockyer v. Andrade 
(2003), onde a Suprema Corte confirmou pena de prisão perpétua, seguindo o 
regramento da “Lei dos Três Strikes” em vigor na Califórnia. A Regra prevê que 
qualquer crime pode configurar uma falta grave para efeito cumulativo do ter-
ceiro strike, que confere ao condenado o regime de restrição de liberdade mais 
gravoso. Como o réu acumulara uma condenação por agressão com porte de 
arma, seguido de dois furtos pequenos, preencheu os requisitos que o lavariam 
à prisão para a vida, medida que soa desproporcional ao potencial lesivo dos 
crimes praticados.  Ou ainda com González v. Raich (2005) que negou o direito 
ao plantio medicinal de marijuana com prescrição médica à dois cidadãos cuja 
condição de saúde só era restabelecida com o consumo frequente de um extrato 
contido na droga (BALLARD, 2010, p. 79-80). Esses são só alguns exemplos de 
casos cuja decisão tomada foi subótima, ou seja, não fosse a influência da obriga-
ção geral de adesão ao direito, juízes se sentiriam autorizados a atingir vereditos 
moralmente superiores às partes derrotadas. 

Nosso objetivo será mostrar que os juízes tem um dever moral geral de 
evitar injustiças decorrentes da aplicação do direito injusto. Para provar nossa 
tese, adaptaremos a teoria da nulidade do júri (Jury Nullification) ao caso da 
obrigação judicial. Segundo essa teoria, os jurados de um tribunal do júri têm 
o dever moral de decidir contra o direito (HUEMER, 2016). Demonstraremos 
como as mesmas razões aplicadas ao júri são perfeitamente cabíveis à hipótese 
da desobediência judicial ao direito. Em outras palavras, se aceitarmos o dever 
de nulidade do júri, também teremos que aceitar um dever de nulidade por parte 
dos juízes. Em síntese, defenderemos as seguintes teses:

A) Princípio da prevenção: Mantida todas as coisas, é impermissível a um 
agente moral causar um mau injusto à terceiros quando está no seu poder a pre-
venção dessa injustiça.

A*) Aplicação do princípio da prevenção à nulificação: membros do júri 
diante de casos em que o direito é injusto estão vinculados a este dever moral de 
prevenção.

B) Conexão entre nulificação do júri e nulificação judicial: Se for verdadei-
ro que existe um dever de prevenção para o júri, é igualmente verdadeiro que tal 
dever de prevenção existe para oficiais do direito, em especial aos juízes.
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por Que eleiçÕes diretas  
para presidente?

Afonso Soares de Oliveira Sobrinho1

O poder não é um fim em si mesmo, sua finalidade é atender ao cidadão, 
a realização do bem comum. A eleição daria legitimidade para às reformas, à 
pacificação social e o resgate da ética na política. 

Já dizia Júlio César em 60 a.C se referindo a sua esposa Pompeia: “Não 
basta que a mulher de César seja honrada, é preciso que sequer seja suspeita”.  A 
estabilidade institucional exige o cuidado do administrador para que não recaia 
sobre si denúncias como as apresentadas pela PGR, e o pedido de impedimento 
protocolado pelo Conselho Federal da OAB, sempre respeitado o contraditório 
e a ampla defesa.

Nosso objetivo é a defesa das Diretas Já para Presidente. O grau forte de 
legitimação democrática da norma efetiva reside na convocação de eleições, em 
caso de impeachment ou renúncia. Assim, de acordo com o art. 86, §1º, incisos I 
e II da Constituição, respectivamente, o Presidente será suspenso de suas funções: 
nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF 
e nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado 
Federal2. Há como núcleo central do impedimento o elemento volitivo político-
-jurídico: vontade popular (direta e representativa) + sistemática de valores e 
princípios constitucionais que visam preservar a moralidade administrativa. O 
impedimento é processo político-jurídico. 

Em sentido lato sensu fundamenta-se na soberania popular a partir do 
desejo do povo, calcado no princípio democrático. Numa interpretação cons-
titucional à luz da democracia deliberativo-participativa expressa na cidadania, 
dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Integração estruturante-es-
truturada com grau forte de legitimidade conformada na Constituição Federal 
de 1988: 1) art. 1º, incisos I, II, III, V (povo soberano, cidadão e que se assegure 
existência digna, inclusive quanto as suas escolhas), (democracia pluralista) e 
parágrafo único (democracia direta ou representativa); 2) art. 14, nos incisos I, II 

1 Pós-Doutor em Direito (FDSM). Doutor em Direito (FADISP). Advogado. Brasil. afoadv.doc@gmail.com. 
2 Brasil. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acessado em 01 de março de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
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e III (democracia participativa); 3) art. 3º, I (uma sociedade constituída de forma 
livre, justa, e solidária); 4) consagrado no princípio da democracia pluralista.3 

O impedimento numa interpretação pluralista, alcança as instâncias, insti-
tuições e atores sociais associado ao sentimento nacional do cidadão, nas mani-
festações populares e que se expressa na pressão social sobre o parlamento (repre-
sentação-legitimação) pela ética na política, a responsabilidade institucional e o 
respeito ao cidadão que se sente enganado com o patrimonialismo, clientelismo 
com a coisa pública.

E, em sentido stricto sensu, a necessidade de eleições diretas, decorre da 
observância ao princípio democrático harmonizado pela regra da proporciona-
lidade com o art. 37, § 4; 81, 1º; 85 e 86 da CF/88. Assim, numa interpretação 
conforme à constituição estão as Leis nº 1079/50; 13.165/2015, o sistema de 
precedentes e a legislação penal.4

A ratio legis da norma privilegia o exercício da soberania popular como 
princípio estruturante. Emerge, assim, a regra da proporcionalidade e princípio 
da razoabilidade numa interpretação sistemática com o CPC/2015 (art. 927 - 
precedentes judiciais), minirreforma eleitoral e a moralidade na administração 
pública.  E, irradiando-se alcança às demais normas infraconstitucionais numa 
simetria com a Constituição, com os valores e princípios nela expressos, formal 
e materialmente, entre os quais a ética pública, a democracia, a cidadania.

Utilizamos o método histórico e o procedimento dialético na compreensão 
do que somos enquanto povo a partir do referencial teórico bibliográfico e do-
cumental.  A justificativa é a relevância do cidadão como razão de ser do Estado 
Democrático de Direito. 

Já destacava no século XVIIII o Abade Emmanuel Joseph Sieyès que o ter-
ceiro estado é a nação completa.5 

Concluímos pelas Diretas Já com vistas ao respeito à identidade nacional, à 
soberania popular, à Constituição Federal, aos precedentes e ao cidadão.

3 Idem, ibidem.
4 Brasil. 2015. Lei nº 13.105, de 20 de abril de 2015. Dispõe sobre o Código de Processo Civil. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 mar. Acessado em 04 de janeiro de 2016. http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm.

 Brasil. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acessado em 01 de março de 2015. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 

 Brasil. 1950. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Acessado em 01 de março de 2015. http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm.

 Brasil. 1940. Decreto lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Acessado em 03 de julho de 
2017. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm.

5 Sieyès, Emmanuel Joseph. n. d. Considerações Preliminares sobre o que é o Terceiro Estado? Acessado em 
28 de maio de 2017. https://www.olibat.com.br/documentos/O%20QUE%20E%20O%20TERCEIRO%20
ESTADO%20Sieyes.pdf.
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Amanda Lima Sousa1

O estado de coisas inconstitucional é um instituto surgido na Colômbia no 
final dos anos 90 e aplicado pela Corte Constitucional em situações em que haja 
litígio estrutural, somado a um déficit ou falta de aplicabilidade e efetividade de 
políticas públicas e arranjos estruturais para resolvê-lo, necessitando, portanto, 
da cooperação de ações de todos os poderes do Estado para sua solução.

Apesar da ampla aplicação do instituto no país vizinho, no Brasil o tema 
ganhou notoriedade com a propositura da ADPF 347 (Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental nº 347) pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL), que acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle con-
centrado de constitucionalidade pedindo que fosse declarado o Estado de coisas 
inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e que fossem determinadas 
diversas medidas, tendo diversos dos pedidos sido deferidos, mostrando a supre-
ma Corte brasileira grande chances de aceitação do instituto em solo brasileiro, 
a despeito de ainda não haver decisão final.

Todavia, é necessário ponderar os efeitos da adoção de tal medida no Brasil, 
visto que o instituto traz a tona o complicado relacionamento entre separação 
dos poderes e o ativismo judicial, na busca de estabelecer um parâmetro de atua-
ção das instituições dentro de suas competências funcionais estabelecidas pelo 
Ordenamento Jurídico e a salvaguarda e concretização dos direitos e garantias 
fundamentais dos cidadãos.

Isso ocorre porque a aplicação do estado de coisas inconstitucional pelo 
poder judiciário lança-o novamente a posição de protagonismo no campo das 
políticas públicas, na busca de superar bloqueios criados pelos demais poderes, 
entendidos aqui os bloqueios institucionais na efetivação de direitos fundamen-
tais como a “circunstância que se terá normalmente associada à inércia ou inade-
quação do agir legislativo ou administrativo” 2

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Brasil. E-mail: amandalimasou-
sa@hotmail.com.

2 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Estado De Coisas Inconstitucional e Bloqueios Institucionais: Desa-
fios para a construção da resposta adequada. In: Carlos Bolonha, Luigi Bonizzato e Fabiana Maia. Coor-
denadores. Teoria Institucional e Constitucionalismo Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2016. cap. I, p. 
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Essa situação demonstra que há uma grande distância entre a positivação 
dos direitos fundamentais e a concretização dos mesmos, por diversos motivos, 
que incluem o custo político da tomada de certas decisões, a não-identificação 
da necessidade de disposição a respeito de certo tema no âmbito administrativo, 
e, mais especificamente na realidade brasileira, a centralização de recursos, bem 
como incerteza a respeito do compartilhamento de competências, dentre outros, 
além da “complexidade em si das tarefas que se põe à Administração Pública por 
seus diversos órgãos”3

Assim, a declaração do estado de coisas inconstitucional seria uma forma de 
superar tais bloqueios através da tomada das rédeas pelo judiciário, forçando um 
diálogo e cooperação entre os poderes para a superação de tal estado. Todavia, é im-
portante entender que nem sempre esse diálogo se dá de forma harmônica ou fácil. 

Do ponto de vista dos diálogos institucionais, conforme já demonstrado, a 
aplicação do estado de coisas inconstitucional visa a aplacar os efeitos devastado-
res da inércia dos poderes na esfera dos direitos fundamentais. 

Ressalta-se que para os fins desse trabalho, os diálogos são pensados como 
a tentativa de coordenar a atuação judicial com a legislativa, acreditando-se aqui 
não se poder estabelecer uma determinação quanto à última palavra na tomada de 
decisões; nem mesmo certo ou errado, mas diferentes capacidades institucionais, 
sendo que os poderes devem contribuir desde sua posição no processo decisório4.

Quanto à eficácia do estado de coisas inconstitucional em garantir a efeti-
vidade aos direitos fundamentais, pondera-se que mesmo que não haja resulta-
dos formais quanto à coordenação dos poderes para a superação do estado de 
coisas inconstitucional, é necessário visualizar que tal decisão produz impactos 
sociais, podendo vir a causar mobilizações na sociedade civil5, tornando o tema 
discutido e forçando os demais poderes a tomarem uma posição, reagir a decisão 
tomada no bojo do poder judiciário, mesmo que seja o silêncio. 

Ressalta-se, por fim que o estado de coisas não significa que o Judiciário 
substituirá os demais nas suas funções, mas que trará uma nova forma de colabo-
ração e superação dos bloqueios instaurados, em prol da sociedade6. 

1-28. Disponível em: <http://www.academia.edu/28292982/ESTADO_DE_COISAS_INCONSTITUCIO-
NAL_E_BLOQUEIOS_INSTITUCIONAIS_DESAFIOS_PARA_A_CONSTRUCAO_DA_RESPOSTA_
ADEQUADA>. Acesso em: 29 abr. 2017, (p. 06).

3 Ibid. p. 07-08
4 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. 2011. 343 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Direito, Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 
2011. Disponível em: <http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3106>. Acesso em: 20 
set. 2017 (p.36)

5 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Da Inconstitucionalidade por Omissão ao “Estado de Coisas 
Inconstitucional”. 2015. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em Direito)‒Faculdade de Direito, Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.(P. 137).

6 VALLE, Vanice Regina Lírios do. Op. Cit. (p. 25-26).
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Amanda Karolini Burg1 
Nestor Castilho Gomes2

O presente artigo tem como objetivo analisar de forma crítica a atuação do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo como base teórica o conceito de Dezision, 
apresentado por Friedrich Müller na obra “Metódica Jurídica e Sistema Político”.

O autor alemão parte do pressuposto de que “política” e “direito” se apre-
sentam como duas faces da mesma moeda, ou seja, como sistemas relativamente 
independentes entre si, porém pertencentes ao mesmo grupo de ações sociais.

Como consequência lógica da intrínseca relação entre esses sistemas, Müller 
argumenta que os conteúdos atribuídos à ordem jurídica têm sido cada vez mais im-
plementados politicamente e não juridicamente. Os conteúdos normativos estariam, 
portanto, à disposição da política (ou seja, seriam politicamente modificáveis).

A legitimação política do Estado Constitucional depende de uma metó-
dica jurídica transparente. Entretanto, as decisões judiciais reiteradamente vêm 
tentando encobrir o déficit de legitimidade, por meio de manobras retóricas, 
racionalização secundária e “lugares comuns” argumentativos. 

Nesse cenário, Müller analisa a relevância dos fatores políticos na prática 
cotidiana da jurisdição constitucional, com destaque à hipótese na qual a política 
irrompe de modo pontual no trabalho jurídico, ensejando a tomada de decisões 
que vão de encontro às situações normativas existentes.

À classe das decisões não juridicamente apoiadas, mas motivadas politica-
mente, dá-se o nome de Dezision. Através do Dezision, um resultado politica-
mente desejado, que não pode ser alcançado por meio da metódica jurídica, é 
obtido. O êxito decorre diretamente do desvio do direito vigente.

O Dezision, enquanto decisão que satisfaz anseios políticos com fundamen-
to no desrespeito ao direito vigente, se subdivide em duas espécies: (i) o Dezision 
por meio de distorção jurídica; e (ii) o Dezision por suposição jurídica.

Fala-se em Dezision por meio de distorção jurídica quando, mesmo haven-
do regulamentação jurídica para resolução da questão a ser decidida, a decisão 

1 Pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, Brasil, 
amanda@bh.adv.br.

2 Doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, nestorcastilho@bh.adv.br.

DECISÕES E ATOS NORMATIVOS DO 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL À  
LUZ DO CONCEITO DE DEZISION  

DE FRIEDRICH MÜLLER



Caderno de resumos466

parte do pressuposto de que inexiste regulamentação ou, ainda, utiliza a regula-
mentação desvinculando-se do conteúdo real. 

Por outro lado, há Dezision por suposição jurídica quando inexiste norma 
jurídica aplicável ao caso, mas a decisão tem como fundamento uma falsa regu-
lamentação, ou seja, supõe a existência de norma regulamentadora.

A partir dos conceitos de Dezision por meio de distorção jurídica e Dezi-
sion por suposição jurídica, o trabalho analisa e classifica as decisões proferidas 
pelo Superior Tribunal Eleitoral em casos emblemáticos na esfera eleitoral.

Para tanto, são objeto de estudo: 

i) a questão da perda de mandato por infidelidade partidária, decidida 
pelo TSE na consulta de n.º 1398/DF, formulada pelo partido da Frente 
Liberal, referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do 
Mandado de Segurança n.º 26603/2007, que culminou na elaboração da 
Resolução do TSE n.º 22.610/2007, que disciplina o processo de perda 
de cargo eletivo e justificação de desfiliação partidária; 

ii) o problema da obrigatoriedade de congruência nas coligações entre os 
partidos nas disputas eleitorais, nos diferentes níveis, levantado pelo Par-
tido Democrático Trabalhista na Consulta n.º 715/2002, que deu ensejo 
à elaboração da Resolução do TSE n.º 21.002/2002, revisado apenas em 
2006, com a Emenda Constitucional n.º 52, que modificou o art. 17, § 
1º, da Constituição Federal, deixando explícito que o partido político 
está livre para ajustar coligação no âmbito estadual, mesmo com partido 
político adversário no âmbito federal; e

iii) a questão da aplicabilidade imediata da Lei da Ficha Limpa às eleições 
de 2010, defendida pelo TSE no âmbito da resposta à Consulta n.º 1147-
09.2010.6.00.0000, revista pelo STF nos autos do Recurso Extraordiná-
rio n.º 633703, que discutiu a constitucionalidade da Lei Complementar 
135/2010. 

Como resultado da investigação proposta, conclui-se que o TSE, por meio 
de resoluções e acórdãos, de forma ilegítima, promove inovações/alterações de 
cunho legislativo, à despeito da pré-existência de normas constitucionais e infra-
constitucionais versando sobre determinada matéria eleitoral.
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Ana Clara Passos Presciliano1

Quando pensamos em democracia, remetemos diretamente à participação 
popular, pois democracia nada mais é do que o povo no poder. Então, para que 
a participação popular se efetive é necessário criar instrumentos que a tornem 
possível, como a possibilidade de que a população edite leis buscando satisfazer 
as suas demandas. Esse tipo de lei é chamado de lei de iniciativa popular, o que 
em si é uma ideia muito nobre. Entretanto, desde que a Constituição de 1998 
entrou em vigor, apenas quatro leis de iniciativa popular foram aprovadas, e 
todas elas foram apropriadas por parlamentares, que as colocaram em votação 
como sendo de sua autoria. 

Os requisitos para essas leis são vários, o que dificulta a apresentação ao 
Congresso Nacional. O texto constitucional diz que: 

Art. 61, § 2º: A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Além disso, o instituto da iniciativa popular é regulamentado pela Lei nº 
9.709/98, que traz que: “Art. 1o A soberania popular é exercida por sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos 
desta Lei e das normas constitucionais pertinentes”. Ou seja, essa lei afirma o 
caráter democrático da iniciativa popular, pois ela é uma das formas de exercício 
da soberania popular. Mas, com todos os requisitos impostos pela Constituição 
Federal e pela Lei 9.709/98, esse processo se torna dificultoso, pois não é nada fá-
cil conseguir a assinatura de 1% do eleitorado nacional, que hoje em dia equivale 
a cerca de 1,4 milhão de pessoas. 

As únicas leis de iniciativa popular aprovadas até hoje foram as seguintes: 
Lei 8.930/94, o caso Daniella Perez; Lei 9.840/99, do combate à compra de vo-
tos; Lei 11.124/05, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; e a Lei 

1 Bacharelanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras. Pesquisadora de Iniciação Científica pela FAPE-
MIG. Membra do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital – USP. Brasileira. Email:anaclarapresciliano@gmail.com.
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Complementar 135/2010, da Lei da Ficha Limpa. Acontece que nem mesmo 
essas leis tiveram o tratamento adequado, como sendo de autoria da população. 
O regime de tramitação previsto para esse tipo de proposta também não foi o 
correto, pois a Câmara dos Deputados alegou não ter estrutura para conferir as 
assinaturas, o que levou a seguir o rito de projetos comuns. 

Podemos inferir disso tudo que o importante instituto da iniciativa po-
pular não vem sido tratado da forma como deveria, a fim de fortalecer a nossa 
democracia. Pelo contrário, tem-se colocado cada vez mais óbices para que ele 
se efetive, como a dificuldade de se checar as assinaturas do projeto. É possível 
observar a desorganização do Congresso Nacional no caso da Lei anticorrupção, 
que está tramitando no momento, em que o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, afirmou que será feita uma checagem das assinaturas pela Secretaria Geral 
da Câmara, mas apenas em caráter excepcional.

Precisamos cobrar do Congresso Nacional um tratamento mais sério das leis 
de iniciativa popular, pois elas são um instrumento importantíssimo para a efeti-
vação da soberania popular. Ademais, seria muito útil flexibilizar as regras para a 
criação dessas leis, pois 1,4 milhões de assinatura é algo muito difícil de alcançar.
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João Andrade Neto1

O propósito da pesquisa é identificar e avaliar a concepção de democracia 
que subjaz a casos-chave da jurisprudência da Justiça Eleitoral a partir dos anos 
2000. Pretende-se demonstrar que juízes, tribunais eleitorais brasileiros e o Su-
premo Tribunal Federal (STF), quando julga matéria eleitoral, têm adotado uma 
postura moralista em relação às disputas eleitorais. A análise enfocou os seguin-
tes casos: 1) verticalização das coligações majoritárias; 2) fixação do número de 
vereadores das câmaras municipais; 3) inconstitucionalidade da cláusula de bar-
reira ou desempenho; 4) definição das regras de distribuição do fundo partidário; 
5) infidelidade partidária; 6) aplicação da Lei da Ficha Limpa; e 7) proibição da 
doação de pessoas jurídicas para partidos e campanhas eleitorais.

O critério de seleção considera o fato de que esses casos não tinham por 
objeto propriamente questões de micropolítica – como, por exemplo, a cassação 
de um determinado candidato por abuso de poder econômico. Para além das 
questões mais imediatas e concretas que visassem a responder, essas decisões tra-
taram, na verdade, da conformação do próprio processo eleitoral – ou das regras 
do jogo aplicáveis a partidos, candidatos e eleitores. Nesse sentido, considera-se 
que o objetivo do julgamento era macropolítico: a conformação do arranjo ins-
titucional de fundo.

A análise demonstra que os casos selecionados constituem exemplos de 
decisões judiciais moralistas. Aqui se denomina “moralismo” a decisão judicial 
não baseada no Direito, mas na moralidade privada do julgador ou em alguma 
convenção moral que, embora seja eventualmente majoritária, é incompatível 
com o acordo moral de fundo que compõe o Direito. Faz-se, assim, referência à 
distinção feita por Dworkin 2, em relação à postura dos juízes diante da prestação 

1 Doutor em Direito pela Universität Hamburg (UHH) / Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of 
Law (AMBSL). Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Analista judiciário 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Professor da Faculdade de Direito Padre Arnal-
do Janssen e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas Virtual). Currículo: http://
lattes.cnpq.br/8112619742629433.

2 DWORKIN, Ronald, Taking rights seriously, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978, 
cap. 10; Freedom’s law: the moral reading of the American constitution, Oxford: Oxford University 
Press, 1999, introduction.
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jurisdicional. O moralismo não se confunde com a leitura moral, fundada em 
princípios de Direito. Ele pretende tornar pública uma concepção moral privada 
ou uma posição moral majoritária em um dado momento em uma dada comu-
nidade e vê o Direito como um instrumento para tanto.

No trabalho, sustenta-se que, por trás do aparentemente bem-intencionado 
ativismo judicial praticado pela Justiça Eleitoral, o qual marca decisões tidas 
como moralistas, esconde-se uma visão pessimista sobre as escolhas democráti-
cas. Essa afirmação se sustenta na distinção feita por Dworkin 3 entre concep-
ções de democracia mista, dependente e separada. A jurisprudência da Justiça 
Eleitoral reflete uma concepção dependente de democracia, segundo a qual, “a 
democracia é ... um conjunto de dispositivos para a produção de resultados do 
tipo certo.” 4. Essa concepção é perfeccionista – os juízes que a praticam enten-
dem que estão moral e juridicamente justificados a substituírem as decisões do 
povo quando elas não são “corretas”. E, em sua versão degenerada, ela resulta em 
“uma tirania benevolente” do Poder Judiciário, praticada em nome de ideais de 
correção moral e política.

Ou seja, estejam os juízes e tribunais eleitorais brasileiros cientes disso ou não, 
eles têm interpretado a legislação eleitoral a partir de uma concepção perfeccionista 
de democracia. Ao avaliar que os resultados entregues pelas urnas são errados, juí-
zes eleitorais, partindo de uma concepção idealizada de povo, põe-se a reformar os 
próprios sistema e processo, até que ele passe a entregar resultados corretos, ou ao 
menos, aceitáveis. O povo, um ente coletivo abstrato, seria diferente da soma dos 
indivíduos que efetivamente existem e fazem parte da coletividade. Essa concepção 
é filosoficamente contestável porque implica um desdém pela vontade popular 
efetivamente realizada – a única existente, portanto. Tentando proteger o povo das 
“más” escolhas eleitorais, esses juízes implicitamente demonstram um profundo 
desprezo pela democracia e pelo processo eleitoral como um todo.

Não se pretende, com isso, defender a ideia oposta, a concepção separada 
pura de democracia. Ela é igualmente indesejável, pois propõe que se julgue a 
qualidade da democracia “por meio do exame de características desse processo 
apenas ... e não quais resultados ele promete produzir.” 5. Propõe-se que uma con-
cepção mista, que combine o respeito pelo processo eleitoral em si considerado 
– típico da concepção separada –, ao mesmo tempo em que resguarda os direitos 
fundamentais de todos, inclusive os direitos políticos de partidos e candidatos 
adversários – o que é típico da concepção dependente –, é a que encontra funda-
mento na CRFB/88.

Em 1988, a constituição abraçou a ideia de um Estado Democrático de Di-
reito, que não idealiza o povo, não o vê como uma abstração, mas como a soma 

3 DWORKIN, Ronald, Sovereign virtue: the theory and practice of equality, Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 2000, cap. 4.

4 Ibid., p. 186.
5 Ibid.
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de todas as pessoas que existem aqui e agora e que têm de ser individualmente 
consideradas em qualquer decisão, sem exceções. Nesse modelo, a vontade de 
todos, até mesmo a do povo, encontra limites na própria constituição – especial-
mente nos direitos fundamentais nela previstos –, que, afinal, foi elaborada em 
nome desse mesmo povo.
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André Matos de Almeida Oliveira1

Pâmela de Rezende Côrtes2

O objetivo deste trabalho é comparar duas visões sobre a motivação das 
pessoas que votam e atuam politicamente, e que estão intimamente conectadas 
com a perspectiva acerca do controle judicial de constitucionalidade. Chamare-
mos a primeira de “visão do auto-interesse” (defendida por autores como Posner 
e Dworkin) e a outra de “visão do bem comum”, (defendida com destaque por 
Waldron). Em seguida, confrontaremos ambas com achados empíricos. Tenta-
remos saber se alguma das visões é compatível com as evidências da psicologia 
social, da sociologia, etc., sobre o comportamento humano.

A primeira visão, a do “auto-interesse”, pressupõe que os indivíduos votam 
e atuam politicamente para satisfazer seu interesse próprio, ou seja, para que o re-
sultado político ou jurídico de um processo deliberativo seja aquele que mais bem 
se adeque aos interesses, intenções e desejos do agente (WALDRON, 2005, sec. VI). 

Dentro desse ponto de vista, a defesa do controle judicial de constitu-
cionalidade se torna mais atraente: o judiciário, como um órgão mais técnico 
e menos politizado, deverá interferir no jogo deliberativo caso veja que algu-
ma opinião ou projeto político ameace valores constitucionais fundamentais. 
Como os agentes políticos estão imersos demais na luta para que seus interesses 
prevaleçam, pode ser que eles percam a consciência de que suas propostas po-
dem ferir valores fundamentais (ou, tendo consciência, podem simplesmente 
não se importar com esse risco). 

Posner, um defensor dessa visão (POSNER, 1995), diz que a democracia 
não deve ser absoluta: num caso de conflito entre uma proposta que é o resultado 
de uma deliberação democrática e os valores do liberalismo, devem prevalecer os 
valores do liberalismo. Os juízes não deveriam se intimidar, devendo interferir 
no processo deliberativo para que os valores liberais não fossem violados. Dwor-
kin, em Freedom’s Law (DWORKIN, 1999), afirma que o controle judicial não 
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só é harmônico com a democracia, mas também necessário a ela, por impedir a 
tirania da maioria.

Há, porém, a linha contrária, dos que sustentam a “visão do bem comum”. 
Para esses autores, devemos supor que os agentes políticos votam e atuam em 
boa-fé, frequentemente tendo as melhores intenções. Esses agentes seriam cida-
dãos, legitima e sinceramente preocupados com a situação atual de sua comu-
nidade política e tentando criar soluções que melhorem a situação de todos. É 
claro que nesse processo haverá discordâncias, muitas vezes irreconciliáveis, e que 
alguns grupos verão a proposta dos outros como ameaças (intencionais) à sua 
existência. Porém, não haveria nenhum indício de que os grupos políticos real-
mente se comportam com esse fim. E, de toda forma, essa mera desconfiança não 
seria suficiente para legitimar a intervenção do poder judiciário (WALDRON 
2005, p. 1398). Por isso, defensores da “visão do bem comum” tendem a rejeitar 
o controle judicial de constitucionalidade.

Qual das duas visões é a correta? Para saber, acompanharemos o conselho 
de POSNER (1995, pp. vi-ix) e analisaremos as evidências empíricas quanto ao 
assunto. Nossa hipótese neste trabalho é de que as duas visões, tanto a do auto-
-interesse quanto a do bem comum, têm sérias limitações, pois não levam em 
conta o comportamento de grupo humano. 

Pesquisas recentes demonstram que o comportamento grupal é uma caracte-
rística fundamental humana, essencial para manter a cooperação e uma poderosa 
forma de adaptação evolutiva (HAIDT, 2012; GREENE, 2014; LIEBERMAN, 
2013). Haidt cita diversos estudos mostrando que o comportamento eleitoral das 
pessoas segue esse mesmo princípio: ele não se adequa à formulação do auto-in-
teresse (as pessoas tendem frequentemente a votar contra seu interesse próprio) e 
nem à formulação do bem comum (as pessoas não necessariamente se interessam 
pelas posições morais dos que discordam com elas). Por outro lado, as pessoas 
estão quase sempre alinhadas aos valores do grupo moral do qual fazem parte. 

Nossa conclusão é de que o comportamento de grupo é um desafio para 
modelos teóricos que tentam analisar a legitimidade da revisão judicial. Tanto os 
teóricos contrários quanto os favoráveis à intervenção judicial parecem não estar 
sintonizados com o que as evidências empíricas mostram sobre as motivações do 
comportamento humano.
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Muito se tem debatido sobre a natureza do processo de impeachment em 
decorrência do afastamento da ex-presidenta Dilma Rouseff: jurídica, política ou 
jurídico-política. Para além disso, há forte questionamento sobre os prejuízos ou 
benefícios de um ou outro modelo, e no que exatamente eles afetariam tanto a 
legitimidade quanto o resultado do procedimento. Muitas opiniões divergentes 
foram publicadas defendendo as mais diversas combinações desses elementos, 
com certa frequência se restringindo somente a uma análise estritamente jurídica 
dos dispositivos que incidiam sobre o caso. Alguns pontos importantes dessa 
discussão aparentam ter sido secundarizados, e se pretende dar-lhes a atenção que 
realmente merecem: (i) o desenvolvimento histórico do instituto do impeach-
ment e (ii) o caráter político das Cortes Constitucionais e especificamente do Su-
premo Tribunal Federal, que funciona também como uma corte de vértice para 
recursos. Desta forma, algumas perguntas subsequentes procuram ser respondi-
das no presente trabalho: qual seria a discrepância entre o julgamento político e 
o jurídico? Existiria uma diferença tão profunda entre essas duas classificações?

Uma acurada análise histórica do impeachment passando pela origem nos 
Estados Unidos da América e recepção no Brasil permite inúmeras constatações 
que demonstram, em teoria, sua natureza. Da doutrina estadunidense, destaca-se 
que o Presidente do julgamento usualmente é o próprio Presidente do Senado 
(o qual sempre é o Vice-Presidente da República) e não o Chief Justice – o qual 
somente assumirá caso o acusado seja o Presidente da República a fim de evitar 
conflito de interesses. A legislação brasileira, através da Lei nº 1.079/1950 traz 
cláusulas extremamente abertas, tais como “proceder de modo incompatível com 
a dignidade, a honra e o decôro do cargo” (art. 9º, 7) o que apenas ratifica o 
entendimento de que a ação possui natureza política – mormente em virtude do 
seu locus - cabendo ao Poder Legislativo definir seus contornos. Isso não afasta, 
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é certo, direitos processuais constitucionais, tal como a ampla defesa. Se, por um 
lado, tal teoria encontra respaldo em vários autores brasileiros e estadunidenses, 
o Supremo Tribunal Federal parece não possuir um entendimento tão concreto, 
modificando-o em distintas situações, assumindo ora uma natureza penal (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.791), ora uma natureza política (STF. Man-
dado de Segurança nº 34.193). 

Contrariando o senso comum e fatia relevante da doutrina, que se baseia 
na filosofia política da Europa continental, o instrumental teórico e as pesquisas 
empíricas levantadas pela Political Jurisprudence (em suas múltiplas subdivisões) 
fornecem muitos elementos para categorizar o Supremo como órgão eminen-
temente político. A afirmação dos tribunais como instituições pretensamente 
neutras e técnicas é uma ferramenta de legitimação enquanto um dos Poderes 
Republicanos, o que pode ser demonstrado pela sua atuação e estratégia como 
agentes políticos nos jogos de interesse que caracterizam a política institucional. 
Ainda que o tribunal não tivesse a tradição de agir politicamente, o julgamento 
da legitimidade e regularidade uma ruptura constitucional como foi o processo 
de impeachment em 2016 oportuniza diversas brechas para ações com esse cará-
ter: mesmo uma decisão por uma maior contenção é uma opção política nessas 
situações. Todavia, é preciso salientar que as cortes constitucionais e de vértice 
serem compostas de elementos claramente políticos em sua natureza não signi-
fica que não há também uma parte jurídica, com funcionamento institucional 
muito diferente do legislativo e do executivo. Em outras palavras, não há porque 
considerar a afirmação “o STF é político” como ofensiva ou depreciativa, pois 
o direito como política é ainda assim direito, e é isso que dá uma função espe-
cífica para os tribunais dentro do processo democrático, mesmo que não sejam 
representantes eleitos.

A partir do levantamento histórico e da leitura das teorias que interseccio-
nam filosofia política com teoria do direito, conclui-se que o impeachment é 
um instrumento constitucional eminentemente político, o que não significa que 
estejam afastadas os direitos e garantias processuais que permeiam qualquer pro-
cesso no país. A pergunta que originou essa revisão da bibliografia disponível, 
dessa maneira, parece ser fadada à uma discussão inócua: mesmo que se queira 
por diferentes estratagemas discursivos nomear o processo como “jurídico”, sua 
essência e caracterização não teriam como deixar de ser políticas. Como qualquer 
processo, procedimento ou ação em um Estado de Direito, ele é subordinado aos 
limites impostos pelo ordenamento, e se isso fosse suficiente para categorizá-lo 
como jurídico, então toda e qualquer ação humana também deveria ser assim 
explicitamente nomeada.

Palavras-chave: STF. Impeachment. Política.



Caderno de resumos476

Francisco Yrallyps Mota Chagas1

Nas eleições presidenciais de 2014 ocorridas no Brasil, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) expediu um ato normativo dispondo que o Tribunal estaria de plantão 
na véspera do pleito para receber eventuais pedidos de direito de resposta dos comitês 
de campanha de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), e Aécio Neves, 
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), caso os candidatos se excedessem 
em suas derradeiras propagandas eleitorais no rádio e na televisão. De acordo com a 
Resolução nº 23.415/2014, o TSE estaria funcionando, em regime de plantão, ininter-
ruptamente, no dia 25 de outubro, véspera do 2º turno de votação, e as emissoras de 
rádio e televisão obrigadas à transmissão da propaganda eleitoral gratuita deveriam 
permanecer em regime de sobreaviso no mesmo dia para providenciar, a geração e 
transmissão do direito de resposta, caso o Tribunal acatasse algum pedido nesse sen-
tido, mesmo quando a transmissão da propaganda eleitoral já estivesse proibida, nos 
termos da Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/1997). A expedição da referida norma 
resultou de um julgamento ocorrido dias antes no próprio TSE, em que o Tribunal 
decidiu sobre um pedido do candidato Aécio Neves para retirar do ar uma propagan-
da da candidata Dilma Rousseff que o acusava de repetir práticas adotadas durante o 
regime militar, como censurar a imprensa de Minas Gerais, quando foi governador, 
entre os anos de 2003 e 2010. Os ministros do TSE ficaram divididos sobre a questão. 
O relator do caso, ministro Admar Gonzaga, se manifestou contra o pedido e afir-
mou que a propaganda eleitoral “[...] revela-se como ambiente propício para a divul-
gação de críticas e manifestações de ordem política” e que “[...] não é papel da Justiça 
[Eleitoral] intrometer-se no debate de ideias e contestações, a ponto de colocar-se 
em substituição aos protagonistas do certame” (BRASIL, 2014). Posição semelhante 
adotou o representante do Ministério Público Eleitoral, ao defender que o TSE não 
deveria interferir no debate dos candidatos. Já o então presidente do TSE, ministro 
Dias Toffoli, discordou do voto do relator e da posição do membro do Ministério 
Público e defendeu que na propaganda eleitoral gratuita somente são permitidas “[...] 
publicidades de cunho propositivo, ou seja, aquelas destinadas a transmitir ao eleitor 
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o ideário da campanha, circunscrito aos projetos, propostas e programas de governo” 
(BRASIL, 2014). Assim, estava proibido “[...] a veiculação de críticas e comparações 
de caráter pessoal, mesmo que amparadas em matéria jornalística ou qualquer outro 
elemento que lhes dê suporte” (BRASIL, 2014). É dizer, a propaganda eleitoral não 
poderia ser usada para atacar o candidato adversário. Para o ministro Dias Toffoli, se 
o TSE não impusesse limites aos candidatos, a campanha eleitoral se transformaria 
em um “baile do risca faca” (BRASIL, 2014). Essa posição acabou prevalecendo já que 
4, dos 7 membros do TSE, acompanharam o voto do ministro Toffoli e derrubaram 
o do relator. Com essa decisão, e consequente edição da Resolução nº 23.415/2014, 
o TSE acabou fixando novas diretrizes jurisprudenciais acerca do tema, o que causou 
surpresa nos meios políticos e jurídicos e reabriu a polêmica em torno dos limites de 
interferência da jurisdição eleitoral no processo eleitoral. Essa questão está inserida 
no contexto do debate sobre a judicialização da política. No Brasil, compete à Justiça 
Eleitoral, com exclusividade, organizar e fiscalizar o processo eleitoral, em todas as 
suas fases (COELHO, 2015). De acordo com Velloso (2016), a Justiça Eleitoral tem a 
função de possibilitar a expressão da vontade dos eleitores. É dizer, compete à Justiça 
Eleitoral garantir o exercício da soberania popular assegurando a lisura dos certames, 
a autenticidade do voto dos eleitores e o equilíbrio entre os candidatos a fim de 
garantir a legitimidade da representação política e dos procedimentos democráticos. 
Ocorre que, conforme explica Neto (2016), a Justiça Eleitoral é frequentemente acu-
sada de “judicializar a política”, especialmente quando os juízes e os tribunais eleito-
rais, mormente o TSE, decide casos controversos, como o que resultou na edição da 
Resolução nº 23.415/2014. Para o autor, o mais curioso é que o Supremo Tribunal 
Federal, órgão encarregado de decidir definitivamente “questões constitucionais” e 
tutelar o regime democrático, invariavelmente não só ratifica as decisões controverti-
das do TSE, como também, às vezes, “incentiva” a judicialização de “questões políti-
cas”.  O objetivo deste trabalho é investigar o papel da Justiça Eleitoral na democracia 
brasileira, debater os limites de interferência da “jurisdição constitucional-eleitoral” 
no processo eleitoral e verificar se, e em que medida, essa interferência compromete 
o exercício pleno da soberania popular. 
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A centralização do Poder Judiciário, considerando o hodierno cenário po-
lítico brasileiro, concebeu, de modo consequente, a politização da justiça, isto é, 
a preponderância dos ideais políticos bem como dos desejos típicos do modus 
operandi político sobre aqueles que integram o poder depositário do vigente 
ordenamento jurídico e julgam, por prescrição constitucional, crimes comuns 
decorrentes de atos ilegais no tocante à política. Mas mais do que isso, a judicia-
lização da política provou ser um instrumento de alto poderio que estimulou 
consideravelmente a politização da justiça brasileira, mormente, no que tange ao 
Supremo Tribunal Federal. Destarte, visa-se por meio do presente trabalho com-
preender bem como circunscrever os deveres atribuídos constitucionalmente a 
cada um dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, além de elucidar e 
embasar teoricamente, a partir dos atuais recorrentes fatos nacionais, o processo 
de catalisação da politização da justiça brasileira alicerçado no regime de judicia-
lização da política. Almeja-se dar existência real ao objetivo fundamentando-se 
no que prescreve a Carta Magna promulgada em 1988, assim como recorrer a 
explicações teóricas de representantes dos próprios poderes analisados, seja ele o 
Judiciário ou o Executivo e Legislativo, poderes estes que compõem a dicotomia 
averiguada no presente trabalho entre a ordem jurídica e a ordem política. Sabe-
-se que, a Constituinte arquitetada com o objetivo de elaborar e, por conseguinte, 
promulgar a Constituição da República Federativa do Brasil da década de 1980, 
concedeu ao Poder Judiciário maior autonomia, se comparado aos anos anterio-
res, para eficaz realização do ofício. Ressalta-se ainda que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), instância máxima do Poder Judiciário, a partir da Constituição, 
têm como competência 

“julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: contrariar dispositivo desta Constituição; 
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; julgar válida lei ou ato 
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de governo local contestado em face desta Constituição; julgar válida lei local 
contestada em face de lei federal (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERA-
TIVA DO BRASIL, 2016, p. 70)

Percebe-se por meio do texto da Constituição de 1988, o cunho extraordiná-
rio de decisões que envolvam atos advindos do cenário político, tal como as leis 
propostas pelos parlamentares que constantemente são alvo das extraordinárias 
sessões do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, o que se observa contempora-
neamente é um processo integralmente inverso ao prescrito legalmente. Ainda as-
sim, segundo a Carta Magna, é competência do STF: “julgar, em recurso ordinário: 
o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção 
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
o crime político” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-
SIL, 2016, p. 69-70). Destaca-se nesta competência o cunho decisório da instância 
máxima do Poder Judiciário no que tange aos crimes políticos, o que intensifica 
ainda mais o processo de politização da justiça brasileira concebida, sobretudo, por 
meio da judicialização da política. Por fim, como afirmou Barroso

“O Judiciário, no Brasil recente, tem exibido, em determinadas situações, uma 
posição claramente ativista. Não é difícil ilustrar a tese. Veja-se, em primeiro lu-
gar, um caso de aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador 
ordinário: o da fidelidade partidária” (BARROSO, p. 7-8).
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A realização dos direitos fundamentais e de outros fins constitucionais pre-
vistos na Constituição Federal de 1988 passa, necessariamente, pelo planejamen-
to orçamentário, que dispõe, sui generis, sobre metas de arrecadação e despesas 
públicas. Nesse sentido, o orçamento público é engrenagem central para pro-
mover a transformação social pretendida pelo Estado Democrático de Direito 
brasileiro, bem como dirimir as desigualdades sociais. De outra banda, os direi-
tos fundamentais alçaram importância de diretrizes para o funcionamento da 
máquina estatal, o que significa afirmar que os atos dos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário deve, obrigatoriamente, observar as disposições fundamentais 
constitucionais. Entretanto, recentemente o Legislativo promulgou as Emendas 
Constitucionais 86/2015 e 95/2016 buscando, como objetivo principal, redu-
zir o déficit público e retomar o crescimento econômico do país. Como efeito 
colateral, percebeu-se uma estagnação nos percentuais de investimentos dos di-
reitos fundamentais, principalmente nos direitos sociais à saúde e à educação. 
O ingresso dessas reformas constitucionais no ordenamento jurídico brasileiro 
demonstrou a opção do Poder Público pelas políticas de austeridade para guiar 
o orçamento público na realização dos fins constitucionais, almejando a rigidez 
nos gastos públicos e na diminuição das despesas, em razão da tormenta econô-
mica-política que pairou sobre a organização estatal brasileira. Essa relação entre 
a promoção dos direitos fundamentais e as reformas constitucionais promulga-
das traz para o diálogo a necessidade do dever de proteção estatal (Schutzpflicht) 
consubstanciado na proibição da proteção deficiente (Untermassverbot) destes 
direitos, obrigando o Estado a agir quando os bens protegidos pelos direitos 
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fundamentais se encontram ameaçados. Nesse sentido, o presente trabalho tem 
como objetivo central analisar as Emendas Constitucionais que propõem políti-
cas de austeridade promulgadas pelo Legislativo à luz da proibição da proteção 
deficiente dos direitos fundamentais. Amparado pelo método fenomenológico-
-hermenêutico e pela pesquisa qualitativa técnica de revisão bibliográfica, o pro-
blema de pesquisa que guia o desenvolvimento do trabalho é: Há uma proteção 
deficiente aos direitos fundamentais em virtude da promulgação das reformas 
constitucionais de austeridade? Para tanto, enquanto objetivos específicos, faz-se 
necessário: i) abordar os aspectos centrais e peculiares das Emendas Constitu-
cionais 86/2015 e 95/2016, ii) compreender como se configuram as políticas 
de austeridade, e, por fim, iii) abordar a proposta teórica do dever de proteção 
estatal na proibição da proteção deficiente. A hipótese de pesquisa erigida é que 
há uma proteção deficiente aos direitos fundamentais em virtude da vigência das 
reformas constitucionais trabalhadas neste artigo, que reduz as possibilidades no 
planejamento orçamentário, impactando na realização dos fins constitucionais 
indispensáveis para diminuição das desigualdades sociais. A justificativa da pes-
quisa está amparada na preocupação com a realização dos direitos fundamentais, 
que se constituem diretrizes de atuação para o Poder Público em todos os seus 
âmbitos. Ademais, em razão de que as medidas legislativas de austeridade privile-
giam muito mais uma perspectiva econômica do que propriamente a promoção 
da justiça social e dos direitos fundamentais, a alocação orçamentária torna-se o 
coração prejudicado de um corpo (antes) obstinado em dirimir as desigualdades 
sociais e a expectativa de melhora das condições de vida da sociedade.
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Henrique Cruz Noya1

O presente trabalho analisa o constitucionalismo do Reino Unido no tocante 
aos Direitos Humanos e tenta ressaltar a postura de excessiva autocontenção judi-
cial e deferência do Judiciário frente ao Legislativo. Também, questiona se, de fato, 
o atual modelo britânico de Controle de Constitucionalidade (mais especifica-
mente, as declarações de incompatibilidade e os chamados diálogos institucionais) 
representa uma boa resposta ao perene problema da conciliação entre a efetividade 
dos direitos humanos e a legitimidade da jurisdição constitucional. A conclusão é 
que o problema não parece residir no modelo, mas no próprio comportamento de 
passivismo judicial. Entretanto, o trabalho busca defender que, se trazido para o 
contexto brasileiro, é o próprio modelo que se mostra pouco atraente.

O Human Rights Act de 1998 permitiu aos tribunais do Reino Unido de-
clararem a incompatibilidade de leis editadas pelo Parlamento com os direitos da 
Convenção Europeia de Direitos Humanos (European Convention on Human 
Rigths). Nesse sistema, a palavra final ainda pertence ao Parlamento: as cortes bri-
tânicas não podem declarar a inconstitucionalidade das leis, invalidando-as, mas 
apenas reportar a incompatibilidade ao Legislativo, ao qual compete a decisão 
final sobre o destino da lei.

Esse modelo foi aplaudido como uma boa resposta ao intrincado proble-
ma da legitimidade da jurisdição constitucional e da efetividade dos direitos 
humanos. Ao mesmo tempo em que o Judiciário permanece vigilante e atuante, 
a palavra final ainda cabe aos representantes do povo, dotados de legitimidade 
democrática. O trabalho pretende mostrar que, na experiência britânica, embora 
o modelo em si tenha se mostrado virtuoso, com o Parlamento efetivamente 
acatando as declarações de incompatibilidade emitidas pelo Judiciário, este ainda 
tem se mostrado reticente na proteção dos Direitos Humanos, isto é, na própria 
tarefa de declarar a incompatibilidade das leis.

A partir da análise de casos paradigmáticos, em que a postura de autocon-
tenção dos tribunais do Reino Unido fica evidente, o trabalho busca colocar em 

1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais.E-mail: henriquecnoya@gmail.com
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evidência e criticar essa postura. Tenta explicitar como foram poucos os casos em 
que o Judiciário britânico se dispôs a proteger direitos humanos e individuais, 
ainda que diante de leis que pareciam negar explicitamente esses direitos. 

Assim, embora o Reino Unido tenha desenvolvido uma curiosa modali-
dade de controle de constitucionalidade, conciliando o judicial review com a 
Soberania Parlamentar, talvez isso não seja motivo suficiente para a aprovação 
sem ressalvas do constitucionalismo britânico. 

Com essas considerações em mente, o trabalho leva a reflexão para o 
contexto brasileiro, ponderando sobre a aplicabilidade do modelo britânico à 
nossa realidade. 

Argumenta-se que o sistema do controle fraco de constitucionalidade do Rei-
no Unido deve ser pensado com cautela em nossa conjuntura. Objetiva-se elucidar 
as razões pelas quais um modelo como esse encontraria entraves em um país de 
maturidade democrática ainda incipiente se comparado ao contexto britânico.

 Para transposições desse tipo, deve-se ter em mente, sobretudo, a longa 
tradição britânica em respeito aos direitos e liberdades. Ainda que sem um con-
trole forte de constitucionalidade, é notória sua devoção à boa governança e 
respeito dos direitos fundamentais. Essa longa tradição talvez explique porque os 
britânicos ainda se sintam confortáveis em confiar seus direitos ao Parlamento. 
Estaríamos preparados para dizer o mesmo?
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Ítalo Reis Gonçalves1

O processo de Judicialização da Megapolítica é, indubitavelmente, um dos 
fenômenos jurídico-sociais de maior relevância na atual conjuntura das mais 
variadas comunidades ao redor do Globo. Questões políticas de extrema impor-
tância saem da responsabilidade dos institutos estritamente políticos e voltam-se 
para os tribunais. Assim, o seu estudo aprofundado mostra-se imprescindível 
para o adequado entendimento da atuação judicial contemporânea e de como as 
sociedades respondem ao frequente exercício político do Poder Judiciário, cada 
vez mais forte em razão do neoconstitucionalismo.

Esse fenômeno, como já exposto, pode ser observado em escala mundial, 
mas existe um país que, talvez, tenha sido o verdadeiro precursor – se não, pelo 
menos, o popularizador – da Judicialização da Megapolítica: a Coreia do Sul.

Isso se deu em razão do desempenho da sua Corte Constitucional, órgão 
que goza de diversas semelhanças com o Supremo Tribunal Federal brasileiro 
e que, em meados de 2004, declarou a inconstitucionalidade do processo de 
Impeachment contra o então Presidente Roh Moo-Hyun, restabelecendo o seu 
cargo e governo.

A decisão mencionada, em razão da sua forte natureza política, resultou 
em polêmica no universo jurídico e, até a atualidade, mostra-se alvo de inúmeras 
análises, estas objetivando, em seu cerne, analisar a atuação do Judiciário sobre 
questões estritamente políticas, que incidem sobre própria essência de um povo.

Em contrapartida, por mais que o Supremo Tribunal Federal brasileiro 
incida, eventualmente, sobre questões eminentemente políticas, colocando em 
questão a sua competência para versar sobre situações que ultrapassem a seara 
estritamente jurídica, nos dois processos de Impeachment sofridos pelos ex-presi-
dentes Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, o STF jamais emitiu, expres-
samente, parecer que validasse ou invalidasse a deposição desses líderes políticos, 

1 Ítalo Reis Gonçalves, brasileiro, bacharelando em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), 
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limitando a sua atuação à fiscalização de questões meramente processuais, como 
previsto pela Constituição Federal de 1988.

Destarte, o artigo em comendo versará sobre a temática da Judicialização 
da Megapolítica, focando no processo de Impeachment e retomada do cargo do 
ex-Presidente Roh Moo-Hyun – e as suas implicações jurídico-políticas na Coreia 
do Sul –, assim como na atuação política do Supremo Tribunal Federal. Então, 
buscar-se-á, em sua conclusão, traçar um paralelo entre o processo de Judiciali-
zação da Megapolítica na Coreia do Sul e no Brasil, estabelecendo, ainda que 
suscintamente, as suas causas e consequências em ambos os países.

Para tal, o presente trabalho acadêmico será divido em três partes: A) defi-
nição do processo de judicialização da política, diferenciando as suas três facetas, 
mas dando ênfase à última, a Judicialização da Megapolítica; B) contextualização 
sócio-política da Coreia do Sul em 2004 e análise sobre a atuação da sua Corte 
Constitucional no processo de Impeachment do ex-presidente Roh Moo-Hyun; 
C) estudo sobre a atividade do Supremo Tribunal Federal sobre questões eminen-
temente políticas – focando nos processos de Impeachment dos ex-presidentes 
Fernando de Collor Melo e Dilma Rousseff –, traçando, por fim, um paralelo 
com a Corte sul-coreana.

Ainda se mostra necessário destacar que, neste artigo, será utilizada a defi-
nição de Judicialização da Megapolítica atribuída por Ran Hirschl, que consiste 
na atuação direta dos tribunais sobre questões envolvendo controvérsias políticas 
centrais que definem comunidades inteiras, como corroboração judicial referente 
a transformações de regime político2.

Ante o exposto, por meio da análise do processo de Judicialização da Mega-
política e da sua repercussão na sociedade sul-coreana e na brasileira, o trabalho 
acadêmico em comendo destrinchará a atuação política da Corte Constitucional 
sul-coreana e do Supremo Tribunal Federal brasileiro sem, entretanto, fornecer 
qualquer resposta definitiva em razão da complexidade do tema ora enfrentado. 
Ainda assim, o estudo em questão mostrar-se-á essencial para uma melhor com-
preensão acerca da atuação cada vez mais evidente dos tribunais sobre questões 
que ultrapassam a esfera estritamente jurídica, adentrando na própria essência 
de uma sociedade e, por consequência, dinamizando todo o processo jurídico-
-político em escala global.

2 HIRSCHL, Ran. The  new  constitutionalism  and  the  judicialization  of  pure  politics worldwide. For-
dham Law Review, v. 75, n. 2, 2006, p. 727. Disponível em: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=4205&context=flr. Último acesso em: 30 de setembro de 2017.
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Jefferson Lemes dos Santos1. 

A noção de vanguarda iluminista dada à um atuação da jurisdição constitucio-
nal ativista, sobretudo nos últimos anos onde as decisões extra e ultra petita tem-se 
consolidado como praxe no poder judiciário, tem sido objeto de ferrenhas críticas 
doutrinária. A maneira como o fenômeno tem sido analisado e apresentado como 
aparente expressa uma tendência de seus críticos lerem-no sob uma lente quase que 
primordialmente vinculada a uma estrutura estatal. Seja na análise do ativismo judi-
ciário enquanto exercício exorbitante da hermenêutica textual, em que a interpreta-
ção dada na aplicação da norma em um caso concreto inova sobrepujando os limites 
do próprio texto (vide julgamento do HC 126. 292 STF, em que se “re”conheceu no 
texto constitucional a possibilidade de prisão pena antes do trânsito em julgado);ou 
no  uso descomedido do poder regulamentar em matéria eleitoral, onde a proativida-
de se perfaz no estabelecimento de regras inéditas atribuíveis tão somente ao poder 
legislativo (vide Resolução TSE n. 22.715, de 28.02.2008, que estabeleceu sanções 
relativas a rejeição das contas de campanha); a interferência da jurisdição sempre 
teve como nexo  a relação funcional atribuída pelo Estado ao poder Judiciário. A 
realidade brasileira no entanto, tem mostrado uma complexidade que escapa ao crivo 
somente desta lente  de análise. Uma das formas atuais de inserção do  judiciário no 
cenário político distancia-se  da forma tradicional, onde o agente se oculta numa 
veste burocrática e o “órgão” aparece como  o baluarte de uma decisão pessoal tra-
vestida de decisão técnica2, para constituir-se como uma forma de interferência direta 
e personalíssima do agente jurisdicional, levando uma associação inevitável entre o 
agente e órgão. Construções ocorridas    na Ação Penal 470, no julgamento da chapa 
“Dilma/Temer” ou na operação Lava Jato, são os exemplos mais latentes da personi-
ficação política/eleitoral dos agentes jurisdicionais. 

Uma das características dessa  proatividade  no cenário político é não ter 
uma origem “espontânea”, mas sim estimulada por grupos econômicos que detém 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná- UFPR, Bolsista do Programa de Educação 
Tutorial-PET DIREITO na UFPR.

2 ARGUELHES, Diego Werneck. Processo decisório no STF. Disponível em: chrome-extension://ecnphlg-
najanjnkcmbpancdjoidceilk/content/web/viewer.html?state=%7B%22ids%22%3A%5B%220BxDNX9Q
DT-axVFhSTm54dlB5bDA%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22
110409770589241469107%22%7D&filename=undefined
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o controle massivo dos meios de comunicação e que historicamente  utilizam sua 
influência para legitimar setores institucionais tipicamente conservadores na assun-
ção do  “papel condutor” em momentos de instabilidade política. O judiciário, a 
exemplo do que ocorreu com os militares em 1964, é levado ao epicentro de uma  
série complexa de microrrelações de poder onde a tecnologia de poder é pautada na 
construção de um “herói nacional” ou o “órgão salvador” que miticamente ofere-
cerá a solução para “todos” os problemas da comunidade política, sendo inclusive 
em alguns casos tido como alçado como opção em disputas eleitorais.

Além das consequências mediatas dessa construção personalíssima, como 
o reforço de uma cultura política messiânica ou a inexistência de uma pauta 
política completa (pois a personificação ocorre sempre em torno de uma pauta 
unívoca: anticomunismo, anticorrupção, etc), existe uma consequência imediata 
que produz um impacto catastrófico ao Estado Democrático de Direito: a invia-
bilização da crítica pública  aos atos taumaturgos do “herói nacional”. Isso fica  
perfeitamente visível quando se furta do debate público o instituto da condução 
coercitiva no processo penal por esta ter sido usada taumaturgicamente contra a 
corrupção, ou a separação de poderes quando o judiciário determina a cassação 
do mandato de um senador da república, ou ainda a presunção de inocência 
quando esta é suprimida em prol da heróica tarefa de combate a corrupção. 

Por uma opção metodológica o presente trabalho traz inicialmente uma 
revisão sobre Judicial Review e Ativismo Judicial, através de textos de Sídia Maria 
Porto Lima3 Lenio Streck4, Estefânia Barbosa e Katya Kozicki5 e outros, relacio-
nado a situação problema identificada pelos autores com as atribuições funcio-
nais (a)típicas atribuídas ao judiciário dentro de uma estrutura burocrática (no 
sentido Weberiano6). A partir de então passa-se a uma identificação do problema 
através de um paralelo entre a construção midiática e personalíssima em torno 
de membros do judiciário e o conceito de micropoder utilizado por Michel Fou-
cault 7. Por fim será analisado os efeitos diretos e indiretos dessa personalização, 
sobretudo a condição messiânica em que são alçados  esses agentes:  imunes a 
críticas e candidato ideal à presidência  da república.

3 Lima, Sídia Maria Porto    O ativismo judicial e o judiciário eleitoral : um estudo da atividade legislativa 
do Tribunal Superior Eleitoral / Sídia Maria Porto Lima. -- Recife: O Autor, 2011. 

4 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: Uma exploração hermenêutica da construção 
do direito.- Porto Alegre: Livraria do Advogado 1999.

5 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz/ KOZICKI, Katya. O Judicial review  e o ativismo judicial da su-
prema corte americana na proteção de direitos fundamentais.Joaçaba, v. 17; n 3, p. 733-752, set/dez 2016. 

6 Weber, Max, Economia e Sociedade; fundamentos da sociologia compreensiva- Brasília: Editora Univer-
sidade de Brasília, 2012.

7 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1979

 _________________Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução Ligia M. Ponde Vassallo. Petrópolis, 
Vozes, 1987

 FONTOURA, Cesar Tadeu. Michel foucault e a problematização do poder.Porto Alegre V.1 - No.2 No-
vembro 2008 pp. 68-88
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João Pedro Lopes Fernandes1

Muitas hipóteses têm sido elaboradas na tentativa de responder a uma ques-
tão primordial para a história constitucional brasileira: que fatores levaram à 
queda do Presidente Fernando Collor em 1992? Num acesso de romantismo, 
muitos intelectuais defendem que o fator chave poderia ser encontrado numa 
análise psicológica do Presidente. Este artigo, no entanto, defende a hipótese de 
que o caso Collor se insere num contexto mais amplo de instabilidade política 
na América Latina como o defendido por Aníbal Pérez-Liñan e que, se quiser-
mos entender os reais motivos que levaram aos eventos que culminaram com 
a renúncia de Fernando Collor, precisamos entender antes este fenômeno. Vai 
ainda além: defende que a queda de Collor tem menos a ver com o ordenamento 
jurídico que disciplina o instituto do Impeachment do que comumente se pensa, 
entendendo que aqui reside um problema da ordem da legitimidade democrá-
tica. Para tanto, procede com uma análise inicial sobre a relação entre o presi-
dencialismo e o instituto do Impeachment, para depois analisar o novo padrão 
de instabilidade política latino-americana e, só então, adentrará no desafio de 
interpretar a crise do governo Collor à luz desta já referida chave interpretativa.
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Fernanda Rodrigues Reis2

A crise legislativa de representatividade, legitimidade e funcionalidade fo-
menta a ampliação da atuação do Judiciário que, buscando a defesa da Consti-
tuição Federal, muitas vezes inova na ordem jurídica. Nesse espectro, o ativismo 
judicial associa-se, conforme leciona Luís Roberto Barroso3, a “uma participação 
mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitu-
cionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes”. 
O autor defende que o ativismo é exibido por condutas como a aplicação direta 
da Constituição – como é o caso da fidelidade partidária e o financiamento de 
campanha eleitoral por pessoa jurídica –, a declaração de inconstitucionalidade 
de atos normativos – como ocorre com a verticalização das coligações partidárias 
e cláusula de barreira –, e a imposição de condutas ao Poder Público.

Cabe explicar, resumidamente, o ativismo nos institutos acima apontados. 
Com relação à fidelidade partidária, o STF decidiu que não se aplica aos cargos 
do sistema majoritário de eleição a regra de perda do mandato em favor do parti-
do, por infidelidade partidária – que ocorre com os cargos do sistema proporcio-
nal, criando nova hipótese de perda de mandato. Quanto ao financiamento de 
campanha eleitoral por pessoa jurídica, o STF declarou a inconstitucionalidade 
dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às 
campanhas eleitorais, com base em uma lacuna constitucional, tendo em vista 
que inexistente norma que regulamentasse o instituto. Já com relação à vertica-
lização nas coligações partidárias, o STF determinou que as regras da Emenda 
Constitucional 52/06, que deu fim à verticalização, não poderiam ser aplicadas 
às eleições de 2006, visto que deveria ser observado o princípio da anterioridade 

1 Bacharel em Direito – Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Brasil – PR. E-mail: juliana_mno-
da@hotmail.com

2 Acadêmica de Direito – Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA. Brasil – PR. E-mail: frreis_@
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3 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível 
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em 01 de setembro de 2017.
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eleitoral (art. 16, CF), de modo que exerceu a competência de declarar a incons-
titucionalidade de uma EC e deu à regra da anterioridade sobreposição perante 
as outras normas constitucionais. Por fim, quanto à cláusula de barreira, o STF 
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.096/95, que dispunha 
sobre limitações ao funcionamento parlamentar de partidos políticos sem o mí-
nimo do desempenho eleitoral.

Debruçado sobre as decisões da Suprema Corte, o presente trabalho pretende 
analisar os limites entre a argumentação jurídica, elaborada em reverência ao or-
denamento, e os interesses políticos que circundam tais determinações. O exame 
destas margens é orientado pelos riscos aos quais o Estado Democrático de Direito 
está submetido diante de uma postura ativista do Poder Judiciário. Nesta toada, 
busca-se a compreensão do ativismo do STF e se este poderia ser caracterizado 
por uma atuação arbitrária divergente da ordem constitucional, de modo a violar 
o equilíbrio do sistema político. Ora, sem pretensão de enfrentar os resultados 
finais do presente trabalho, uma constatação já é passível de construção: a atuação 
do STF deve, necessariamente, ser embasada respeitando o ordenamento sem que 
sejam exaltados interesses eminentemente políticos, sob pena de relativizar a segu-
rança jurídica e ter seus efeitos refletidos diretamente na própria democracia.

Inobstante o reconhecimento da concepção substantiva de democracia, ou 
seja, a compreensão de que o cenário pós-moderno exige seja incorporado um 
conteúdo de legitimidade na representação para além da sua concepção formal 
– a qual está restrita ao consentimento direto recebido por aquele que governará 
– a presente pesquisa repousa justamente nos desvios de legitimidade causados 
pela interferência indevida do Poder Judiciário. Mesmo dentro da competência 
constitucionalmente atribuída a este Poder de tomar decisões que invalidem atos 
administrativos e legais, deve haver limites de ordem material capazes de manter 
o equilíbrio institucional. Trata-se, portanto, de um trabalho que pretende expor 
a atuação do STF no âmbito eleitoral para destacar eventuais elementos de von-
tade política que caracterizem uma atividade proativa. 
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O financiamento de campanhas eleitorais se converteu em uma preocupa-
ção estratégica para o aperfeiçoamento da qualidade da democracia brasileira, 
com o objetivo de tornar nosso sistema político mais legítimo, igualitário, in-
clusivo e responsável perante a população brasileira. Os sucessivos escândalos de 
corrupção nas últimas décadas, destacando a recente Operação Lava Jato, escan-
cararam brutalmente as relações promíscuas entre poder político e poder econô-
mico, revelando como a intromissão indevida do dinheiro na arena política tem 
sido a tônica, o que contribui para o agravamento da crise de confiança com as 
nossas instituições democráticas. Em face desse contexto, deve-se buscar um mar-
co regulatório de financiamento eleitoral que revigore a nossa democracia, para 
que nossas instituições não sejam reféns das grandes corporações privadas nem 
dos milionários, tampouco excluam os cidadãos comuns do processo decisório. 

O primeiro passo para esse propósito foi dado quando o Supremo Tribunal 
Federal julgou inconstitucionais as doações empresariais em 2015, no julgamento 
da ADI 4650, proibindo um dos principais fatores geradores de incentivos para a 
colonização da esfera pública por interesses antirrepublicanos. A legislação elei-
toral reforçava a desigualdade econômica existente na sociedade reproduzindo-a 
no poder de influência da democracia, ao permitir que empresas pudessem doar 
até 2% do seu faturamento. Os políticos acabavam priorizando a busca pelos 
grandes doadores, principalmente as grandes empresas, já que era mais conve-
niente uma vez que elas podiam realizar doações milionárias. Isso resultou na 
concentração do financiamento eleitoral por empresas. De acordo com dados do 
TSE, as pessoas jurídicas doaram aproximadamente 75% de todo o dinheiro que 
abasteceu as campanhas em 2010, sendo que mais da metade das doações foi feita 
por apenas setenta empresas ou grupos. Essa concentração das doações tornou 
vulnerável o ideal democrático de igualdade política, tendo em vista que os gran-
des doadores detinham um poder muito maior de interferir sobre os resultados 
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eleitorais e influenciar decisivamente na atuação dos políticos eleitos do que os 
cidadãos comuns, que contavam apenas com seu voto.

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem o financiamento privado nem 
o público são ruins ou bons a priori. Um sistema ideal de financiamento elei-
toral deve ser um que desconcentra o poder para as mãos do cidadão comum, 
combinando a possibilidade de doações privadas de pessoas físicas com um teto 
nominal baixo aliado a um modelo descentralizado de doações públicas, no qual 
os cidadãos escolhem para quem vai o dinheiro. No Brasil, atualmente, as pessoas 
físicas podem doar até 10% da renda bruta obtida no ano anterior à eleição e são 
livres para usar recursos próprios em suas campanhas eleitorais. A despeito da 
importante vedação de doação de empresas, a legislação atual persiste replicando 
as assimetrias existentes na sociedade no sistema político, já que pessoas ricas conti-
nuam tendo maior poder tanto de financiarem candidatos de sua predileção como 
de se autofinanciarem quando disputarem processos eleitorais. Em vez de limites 
percentuais, um teto de gastos em um valor absoluto deveria ser estabelecido.

O modelo de financiamento público a ser testado é um descentralizado por 
meio de “vouchers” ou cotas cidadãs, com os cidadãos definindo para qual candida-
to ou partido vai o dinheiro. Cada eleitor receberia uma cota do fundo partidário, 
repartida igualmente entre todos os eleitores, e em um momento antes da eleição 
escolheria para quem destinaria. Esse sistema foi idealizado pelos professores de Yale 
Bruce Ackerman e Ian Ayres, no livro “Voting with Dollars: A New Paradigm for 
Campaign Finance”, e adotado recentemente pela cidade de Seattle nos Estados Uni-
dos. Seattle implementou em 2015 um programa de “voucher democráticos” no qual 
cada eleitor recebe 100 dólares em quatro cotas de 25 dólares para apoiar seus candi-
datos3. Uma grande virtude desse sistema é a de que o candidato tem de convencer o 
eleitor não só a votar nele, mas também a doar para sua campanha. Cada cidadão tem 
mais poder de voz para influenciar os assuntos públicos de forma mais igualitária.

Diante desse quadro, o objetivo do trabalho será, primeiramente, traçar um 
diagnóstico sobre o sistema de financiamento de campanhas brasileiro, apontan-
do seus principais problemas, com base nos estudos jurídicos e da ciência polí-
tica sobre o tema. Em segundo lugar, propor soluções para o aperfeiçoamento 
desse sistema, como o estabelecimento de tetos fixos de doações e gastos para as 
campanhas, em vez de tetos percentuais, além de levar em consideração a ideia 
de “cota cidadã” ou “voucher democrático”, analisando com profundidade a 
proposta de Bruce Ackerman e Ian Ayres (2002) e o sistema de Seattle.
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O presente trabalho faz uma análise das origens da democracia, constatan-
do que ela sofreu inúmeras modificações durante os séculos, partindo da expan-
são de cidade-Estado para Estado-nação, quando então sofreu a incorporação dos 
princípios do republicanismo, culminando com o surgimento de um modelo 
de democracia representativa. Nessa espécie de democracia os poderes devem ser 
separados e harmônicos entre si, tudo balanceado por um sistema de checks and 
balances (Montesquieu: O Espírito das Leis). Constatou-se, ainda, que a demo-
cracia contemporânea deve resolver a influência que os poucos podem ter sobre 
os muitos (Dahl: A Democracia e seus Críticos), bem como deverá enfrentar as 
questões referentes ao egoísmo em contrapartida à igualdade (Dunn: The Story of 
democracy). Todos esses elementos somente serão possíveis de serem combatidos 
se o indivíduo for livre e autônomo para poder tomar as suas decisões tanto na 
vida pública, quanto na vida privada (Held: Modelos de Democracia).  Essa liber-
dade, entretanto, esta umbilicalmente ligada à igualdade perante lei e a aquisição 
de direitos civis, políticos e sociais, tal qual nos ensinou Marshall (Cidadania, 
Classe Social e Status). Sendo o Poder Judiciário o intérprete dessa legislação e 
o responsável por resolver os conflitos sociais e, nas palavras de Tecqueville (A 
Democracia na América), o árbitro da sociedade, deverá ser, necessariamente, um 
órgão imparcial. Se é verdade que o homem é lobo do homem; que uns poucos 
pretendem dominar os muitos e que o egoísmo tem prevalecido sobre a igualda-
de, ao concebermos o judiciário como um órgão contramajoritário ou legitimar-
mos a postura do ativismo judicial, teremos que admitir que ele deixou de ser o 
árbitro da sociedade e passou a fazer parte de um dos lados, seja dos muitos, dos 
poucos, dos que defendem a igualdade ou o egoísmo. Dessa forma, entendemos 
no presente trabalho que o papel do Poder Judiciário na democracia contempo-
rânea Brasileira é sim o de intérprete máximo das Leis e da Constituição, deven-
do fazê-lo de acordo com as regras em vigência, estando, por isso, absolutamente 
proibido de tomar decisões lastreadas em  argumentos ou pretensões políticas.  O 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu – Mestrado em Ciência Política - da Universidade 
Federal de São Carlos – UFSCar. Brasil, São Carlos/SP: socram_felix@hotmail.com

JUDICIÁRIO, OVOS E POLÍTICA



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 497

judiciário quando declara inconstitucional uma determinada lei ou quando julga 
legal ou ilegal uma determinada política pública, não adota uma postura contra-
majoritária, mas defende o povo, que através da Maioria do Passado, promulgou 
a Constituição hoje vigente. Concluímos que as análises sobre o Poder Judiciá-
rio, tanto no âmbito da Ciência Política, quanto no âmbito da Ciência Jurídica, 
devem levar em conta as regras nas quais o judiciário está submetido, sob pena 
de não se entender a atuação dessa importantíssima instituição do Estado Demo-
crático de Direito. Muitas vezes as decisões do judiciário são tidas como fruto 
de um ativismo judicial ou interferência na política quando, na verdade, trata-se 
apenas da aplicação das regras legais. Por fim, para dizer que não falei dos ovos, 
a nossa intenção em mencioná-los no título do presente trabalho foi justamente 
para que o leitor, chegando ao final deste texto, se espantasse com a possibilidade 
de encontrar numa mesma frase os termos: “judiciário” e “política” e não com 
os “ovos”. Afinal de contas, nem mesmo a ciência sabe se os ovos fazem bem 
ou mal à saúde, enquanto que demonstramos que se o judiciário se intrometer 
em questões puramente políticas, certamente a democracia estará acometida de 
doença grave e, quem sabe, incurável.

Palavras-Chave: Democracia Contemporânea. Judiciário. Ovos. Política. 
Regras do Jogo. Contramajoritário. Maioria do Passado, Ativismo Judicial.
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INTRODUÇÃO

Outrora relegados à duras críticas, tanto no meio acadêmico como social, 
os partidos políticos alcançaram posição essencial na democracia moderna, de 
maneira que a organização político partidária se torna inexorável a qualquer re-
gime democrático. Nada obstante, aparentam-se perenes as discussões acerca do 
verdadeiro papel destas organizações na sociedade atual, perpetuando-se, inclusi-
ve, o questionamento acerca da necessidade de sua existência. 

Ocorre muitas vezes que, alcançado o status de “partido”, o exercício de 
funções tão sensíveis ao Estado Democrático resta prejudicado ou mostra-se cada 
vez mais insipiente em relação às razões de sua criação, a ponto de o debate 
sobre a possibilidade de pessoas sem filiação a partidos políticos concorrerem 
em eleições estar cada dia mais evidente, podendo ser, inclusive, permitido pela 
Corte Suprema.3 

Em tempos que se discute a possibilidade de candidaturas avulsas, inclusive 
perante a Corte Constitucional4, resta evidente que o fortalecimento dos partidos 
sob à égide de uma gestão de poder democrática e da verdadeira expressão do 
pluralismo político, proporciona uma abertura partidária cada vez mais crescen-
te. Outrossim, na medida em que se pauta a representação partidária e admite-se 
a importância das formações políticas como representantes da vontade popular, 
invariavelmente, ao partido é dada a função de selecionar líderes que atuem 
como canal da expressão popular.5 Nesse sentido, o pluripartidarismo e o plura-

1 Mestrando em Direito Constitucional pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil - UNIBRASIL. Brasil. 
Endereço eletrônico: moisespessuti@gmail.com. 

2 Acadêmica de graduação da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Brasil. Endereço eletrônico: rafawin-
cardt@gmail.com. 

3 Vide matéria do Jornal Estadão. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,barroso-libe-
ra-para-analise-acao-sobre-candidatura-avulsa,70002012959>. Acesso em: set/2017.

4 Idem.
5 Idem.
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lismo político são consolidados quando o eleitor se identifica com uma opção e, 
sem hesitar, confia o seu voto a ela6.

No entanto, ante o panorama atual em que temos vinte e oito partidos com 
representação no Congresso dentre as trinta e cinco agremiações registradas peran-
te o TSE7, sendo que mais sessenta e seis partidos políticos estão em formação8, 
atenta-se este estudo à relação que pode ser estabelecida entre a presente fragmen-
tação política e o correspondente pluralismo social. Há que se questionar se a 
representação político partidária efetivamente logra sucesso no exercício de suas 
funções diante da reordenação política do espaço público e das esferas da socieda-
de. E, assim sendo, investigar se há uma abstenção de observância de seus deveres 
democráticos, arriscando, até mesmo, os valores que levaram à sua criação. 

METODOLOGIA

Para tanto, reputou-se adequada a utilização de uma metodologia descritiva, 
partindo de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, todas pertinentes a um 
embasamento crítico da matéria, a fim de identificar, ao final, se a luta agonística 
em um cenário democrático e plural teria limites, vez que afetaria diretamente 
o próprio significado de pluralismo e implicaria em uma seleção de quais lutas 
seriam reconhecidas como legítimas9, partindo do pressuposto de uma necessária 
articulação entre a representatividade e a complexa composição social atual.

CONCLUSÕES E RESULTADOS PARCIAIS

Parece adequado inferir, então, que a crise não é necessariamente dos par-
tidos ou de representação, propriamente dita. Mas sim, fruto de um pluralismo 
social que não encontra respaldo – e sequer, permissividade – no sistema jurídico 
nacional, na medida que impõe candidaturas só por meio de partidos. Não se 
pretende, nesse singelo estudo, propor uma solução, ou quiçá, encontrar uma. 
Mas tão somente lançar a reflexão sobre o que está errado e (des) conforme com 
a democracia representativa e constitucional, vez que o pluripartidarismo cons-
titucionalmente previsto elenca o interesse público como primazia de decisões, 
elenca o partido como representante, no significado pleno da palavra. Há que se 
repensar, afinal, o sistema partidário ante o cenário político “caótico” e de sub-
-representação que se apresenta.

6 Idem.
7 CAMPOS NETO, Raymundo. A democracia interna nos partidos políticos brasileiros. Belo Horizonte: 

Editora D’Plácido, 2017, p. 69.
8 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Partidos em Formação. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/parti-

dos/partidos-politicos/partido-em-formacao>. Acesso em: set/2017.
9 MOUFFE, Chantal. Agonística – pensar el mundo politicamente. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económi-

ca, 2014, p. 14-32.



Caderno de resumos500

Palavras-chave: partidos políticos; representatividade; pluralismo político; 
pluralismo social, pluripartidarismo.

REFERÊNCIAS PRELIMINARES

SANTANO, Ana Claudia. A democracia, a sociedade e os partidos políticos: uma análise da eventual existên-
cia de uma crise das organizações partidárias. In: Quaestio Iuris, vol. 10, nº 03, Rio de Janeiro, 2017, p. 1271. 
Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/17578/21093>.Acesso 
em set/2017.

SANTANO, Ana Cláudia. Vamos discutir os deveres dos partidos na democracia brasileira? JOTA. 01.03.2016. 
Disponível em: <https://jota.info/colunas/e-leitor/e-leitor-vamos-discutir-os-deveres-dos-partidos-na-democra-
cia-brasileira-01032016>. Acesso em: set/2017.

CAMPOS NETO, Raymundo. A democracia interna nos partidos políticos brasileiros. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2017, p. 69.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Partidos em Formação. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/partidos/
partidos-politicos/partido-em-formacao>. Acesso em: set/2017.

MOUFFE, Chantal. Agonística – pensar el mundo politicamente. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2014, p. 14-32.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 501

Pedro Paulo Porto de Sampaio1

Vera Karam de Chueiri2

Um dos desafios da sociedade contemporânea nas cidades brasileiras é a 
escalada da violência e da criminalidade. Estudos demonstram a elevação nos 
últimos 35 anos de assassinatos e de outros crimes (IPEA, 2016), tornando, assim, 
o país campeão mundial nesses temas (FERREIRA, 2015). Os gestores públicos e 
membros das agências policiais procuram respostas a essa realidade social, entre-
tanto, de maneira sistemática, adotam medidas que perpassam pela reprodução 
de comportamentos conceitualmente não tolerados pelo próprio Estado, violan-
do assim direitos humanos, e agindo unicamente como um sistema amparado 
em uma cultura de controle (GARLAND, 2008). Essa fragilidade, notadamente 
das instituições policiais, potencializa o que Miliband (1982, p. 102) denominou 
de papel decisivo de repressão estatal pelo “uso da violência crua” por meio da 
chamada “rotinização do conflito”.

Assim, o presente estudo objetiva discutir a necessidade de um “novo olhar” 
sobre o papel e o desenho das instituições policiais nas políticas públicas de se-
gurança. Para tanto, busca-se analisar a perspectiva comunitária, orientada para 
a solução de problemas e resolução pacífica de conflitos, descrita originalmente 
por Goldstein (1979), em contraposição ao modelo ostensivo reativo-repressivo 
proposto O. W. Wilson (1992) e ainda dominante.

A pesquisa busca identificar os antecedentes ao modelo reativo-repressivo, 
a partir de estudos de política criminal, das eras do policiamento moderno e, 
em especial, dos atuais movimentos penais expansionistas (WACQUANT, 2001), 
como Lei e Ordem e Tolerância Zero; se investiga em que medida esses programas 
influenciaram a difusão de subculturas nas organizações policiais (DIAS NETO, 
2000; ROLIM, 2006), ocupando assim a retórica discursiva dos governos, o que 
tem entrincheirado as mudanças para um efetivo modelo comunitário progressista. 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. Ba-
charel em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná. Oficial da Polícia Militar do Paraná. Brasil. E-mail: 
pppsampaio@gmail.com.

2  Professora do programa de pós-graduação em direito da UFPR, pesquisadora PQ do CNPq, diretora da 
Faculdade de Direito da UFPR. Brasil. E-mail: vkchueiri@gmail.com.
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Da mesma forma, será analisado como os modelos de policiamento comu-
nitário e orientado para a solução de problemas foram incorporados tardiamente 
no país e possivelmente sem um suporte teórico adequado, cujo vazio, provoca-
do pelo período de exceção (1964-1985), afastou a participação social no ciclo de 
formação das políticas públicas de segurança.

Apesar de Lozardo (2016) apontar que a participação da sociedade civil ga-
nhou destaque na formulação de políticas públicas a partir do final da década de 
1980, Lima (2016, p. 10) destaca que o tema ainda não está totalmente conforma-
do, diante do que previu a Constituição Federal de 1988, que deslocou “o papel 
das polícias de defensoras dos interesses do Estado para o de garantidoras dos 
interesses da sociedade”, não havendo em “nossa legislação e na jurisprudência, 
balizas claras sobre o significado de segurança pública”. Essa realidade faz com 
que a doutrina jurídica estruture esse conceito, de forma tautológica, a partir de 
práticas postas “no dia a dia dos operadores de segurança e da justiça”.

Assim, a participação, segundo Lima (2016, p. 10), “como parâmetro demo-
crático, é um ideal discursivo que, na prática, serve para reforçar posições. Por 
conseguinte, ela é operada de modo a compor acordos tácitos sobre quem deve ou 
não ser ouvido pelas polícias”, criando nessas organizações subculturas próprias a 
partir de taxonomias por elas conduzidas, sobre a quem deve prestar contas.

Nesse contexto, como suporte teórico para a virada propõe-se o estudo dian-
te de modelos de participação popular (GODINHO, 2014), a partir de práticas 
de democracia deliberativa (DAHL, 2012; NINO, 1997), de redesenho institucio-
nal (SMITH, 2009) e de constitucionalismo democrático (POST; SIEGEL, 2013). 

Na perspectiva de Nino (1997), a democracia deliberativa será estudada 
como a alternativa mais eficaz e confiável para conciliar interesses e preferências 
de pessoas, gerando assim maior grau de legitimidade às decisões majoritárias.

Para Dahl, a partir da perspectiva poliárquica, tida pelo autor (2012, p. 
354) “como uma das criações mais extraordinárias do engenho humano”, com o 
passar do tempo sociedades viram crescer o número e a variedade de direitos hu-
manos e liberdades, ao mesmo tempo em que viram governos “cuidadosamente 
controlados pelos cidadãos”.

Post e Siegel (2013), na perspectiva do constitucionalismo democrático, 
oferecem elementos dentro do que se espera da atuação do Estado a partir de 
garantidor de direitos. O texto aborda a visão progressista de Constituição, en-
tendida como um “direito vivente” ou como uma “carta vivente” que “é capaz de 
crescer”, e como os direitos constitucionais foram estabelecidos no transcurso da 
história e das controvérsias culturais, observado o desacordo interpretativo como 
condição para seu desenvolvimento. A proposta dos autores é conceber o modelo 
de constitucionalismo democrático “como uma lente através da qual compreen-
de as implicações estruturais deste conflito” (POST; SIEGEL, 2013, p. 47).

Em Smith (2009) serão estudadas inovações democráticas, a partir da re-
formulação de desenhos institucionais, com o escopo de potencializar a parti-
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cipação popular, mediante o estabelecimento de bens democráticos explícitos 
e implícitos.

O campo de aplicação será os Conselhos Comunitários de Segurança, sob a 
ótica de como ocorre a participação, se esses órgãos a estimulam ou se não seriam 
apenas instrumentos de legitimação das políticas emanadas pelo poder público, 
dentro da lógica de um modelo top-down (SABATIER, 1986) e meramente incre-
mental (LINDBLOM, 1959). 
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Sarah Francieli Mello Weimer1

Este artigo apresenta as origens do modelo de atuação jurisdicional brasilei-
ro, resgatando o período de transição política, caracterizado pelo fim da ditadura 
civil-militar, bem como pela reabertura política do país, fomentando, assim, a 
atuação de instituições judiciais na rotina da democracia nacional. Ademais, 
analisa o caso do reconhecimento da validade da Lei Complementar 135/2010 e 
os reflexos estruturais observados na dinâmica da governança eleitoral brasileira 
desde sua entrada em vigor. Em contraste com outras decisões judiciais com 
consequências diretas no jogo político, tal como o caso do julgamento sobre a 
verticalização das coligações e a famosa questão da fidelidade partidária, a Lei da 
Ficha Limpa destaca-se pela singularidade de ter alterado o quadro normativo, 
apenas após sua promulgação pelo Congresso Nacional. Entretanto, encontra 
similaridade aos outros casos citados, pois foi justamente na arena judicial que 
seu debate conquistou força e forma, e é nesta seara em que se vê consubstanciada 
sua concretização, razão pela qual faz-se imperioso examinar o alcance do prota-
gonismo judiciário na realização de pautas políticas na atual conjuntura do País 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, em diversos países ocidentais, 
houve a consolidação do Estado Constitucional de Direito. Nas regiões em que 
essa forma de organização político-estatal se apresenta, observam-se Constitui-
ções que disciplinam a maneira de produção das leis e atos normativos, bem 
como impõem limites à atuação do Estado. Assim, em face da elevação do papel 
normativo da Constituição, verificou-se certa expansão do Poder Judiciário.

A intensificação das atividades jurídicas sobre as muitas esferas do Estado, 
especialmente sobre as relações sociais e da política, nas quais o judiciário passa 
a resolver questões tradicionalmente deliberadas nas instâncias representativas, 
recebeu o nome de judicialização da política. De outra parte, tem-se o ativismo 
judicial, que deve ser entendido como uma escolha em agir proativamente por 
parte do Poder Judiciário, de modo a realizar interpretações com expansão de 
sentido e alcance do Texto Constitucional. 

1 Mestranda em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, pela UFRGS. Advogada. Contato: 
sarah.weimer@hotmail.com
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Desse modo, tem-se que tanto a judicialização, quanto o ativismo judicial 
partilham de semelhante contexto histórico e social, mas ocorrem em momentos 
diversos. No Brasil, a origem da judicialização coincide com a implementação da 
Constituição de 1988, que a partir do modelo de constitucionalização de direitos, 
permitiu a progressiva transferência de poderes decisórios das instituições represen-
tativas para o Judiciário. Já o ativismo judicial, tem raiz na atuação protagonista 
desse mesmo Poder, por meio de uma participação mais ampla e intensa na con-
cretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de 
atuação dos outros dois Poderes, ao passo que invalida ações tomadas pelo executi-
vo, ou age sob o argumento de retraimento do Legislativo, por exemplo.  

Nesse contexto, temos que no Brasil o texto constitucional de 1988, além 
de suscitar mudanças expressivas na jurisdição constitucional do Estado, consoli-
dou o Supremo Tribunal Federal como uma instituição fundamental no projeto 
da democracia republicana, uma vez que lhe atribuiu o exercício do controle de 
constitucionalidade de leis e atos normativos. Portanto, em decorrência dessa 
nova estrutura, tem-se observado o deslocamento de conflitos eminentemente 
políticos para a seara judicial, ao passo que esse movimento conferiu a um res-
trito número de agentes públicos, legitimidade ativa para interpor as ações cons-
titucionais perante o STF. 

Nessa lógica, verifica-se que a quantidade de ações movidas tanto pelo Mi-
nistério Público Eleitoral quanto pelas coligações contra candidatos e partidos 
políticos têm fomentado a judicialização das eleições. Tal processo ganhou maior 
impulso com a aprovação da Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei 
da Ficha Limpa, merecendo destaque a observância dos seus efeitos não apenas 
no jogo da governança eleitoral do País, mas também seus reflexos na compe-
titividade política. De certo modo, pode-se dizer também das suas repercussões 
nos resultados das urnas após sua promulgação, uma vez que a última palavra 
do exercício da soberania popular, por vezes, acaba passando pela aprovação (ou 
não) do Poder Judiciário. 

Isto posto, nos marcos do regime democrático vigente, pode-se observar 
momentos em que o Poder Judiciário acaba por sobrepor-se ao Poder Legislativo 
na tomada de decisões quanto a regulamentação dos processos eleitorais, eviden-
ciando uma postura de protagonismo judiciário, ao qual se buscou considerar as 
vantagens e desvantagens do protagonismo judiciário aplicados ao caso, para o 
desenvolvimento e consolidação da democracia no país.
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Suellen Moura1 

Existem argumentos sólidos na teoria constitucional para não se defen-
der o mecanismo de revisão judicial por tribunais, ou seja, razões contrárias à 
sujeição do legislativo ou do executivo à norma jurídica. Nesse sentido, Jere-
my Waldron revela a vulnerabilidade da revisão judicial em pelo menos dois 
aspectos: (i) primeiramente, a revisão judicial é vulnerável porque, quando há 
divergência sobre direitos entre os cidadãos, esse mecanismo não enfrenta as 
questões cruciais do jogo político, munindo-se, pelo contrário, de questões 
secundárias como precedentes e intepretações e, (ii) secundariamente, a revisão 
judicial sofre de um problema de legitimidade democrática, na medida em que 
privilegia uma decisão prolatada por uma maioria de juízes não eleitos, colo-
cando de lado princípios como representação e igualdade política na resolução 
final de questões de direitos.

Waldron elenca quatro pressuposições sem as quais a defesa contra o judi-
cial review não se sustenta, ou seja, defende a condicionalidade do argumento 
contrário à revisão judicial. Dessa forma, pressupõe que uma sociedade possua: (i) 
instituições democráticas em condições razoavelmente boas de funcionamento, 
o que inclui um legislativo representativo eleito por sufrágio universal adulto; 
(ii) um conjunto de instituições judiciais, também em boas condições de funcio-
namento; (iii) um comprometimento de boa parte da sociedade com os direitos 
individuais e de minoria; e, (iv) uma discordância persistente, substancial e de 
boa-fé quanto a direitos individuais e de minorias.

Assim, o primeiro argumento contrário ao judicial review consiste no ques-
tionamento do motivo de se consignar a um processo não eletivo a revisão e, al-
gumas vezes, a anulação do trabalho feito pelo parlamento se a estrutura perma-
nece em boa condição de funcionamento. Waldron sublinha nessa oportunidade 
que boa condição de funcionamento não implica necessariamente em legislações 
boas ou justas no tocante a seu conteúdo, mas, que implica na discordância sobre 
o que ou quais legislaturas são justas ou injustas. O autor propõe que parte da 

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina PPGD/
UFSC, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.  Bolsista CAPES. Contato: spmoura14@gmail.com.
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legislação o seja e outra não, e isso é válido tanto para medidas submetidas ao ju-
dicial review como para aquelas que não se coloquem sob a atividade de revisão.

Em segundo lugar, os tribunais são instituições não eletivas ou representati-
vas. Isso denota que a função judicial não só não é – na maioria das vezes – uma 
função eletiva como também não está permeada pelo que o autor denomina de 
“ethos de eleições”, ou seja, representação e responsabilidade eleitoral – como é o 
caso do legislativo. A questão que se enfrenta é se os tribunais deveriam examinar 
a legislação e, em caso afirmativo, se suas determinações seriam vinculantes para 
os poderes representativos do governo. A objeção neste ponto é precisamente que, 
assim como outros membros, os juízes também discordam entre si quanto aos sig-
nificados e às implicações de direitos individuais e de minorias e, assim como em 
relação aos legisladores, deve-se adotar formas de decisão que abarcam múltiplos 
juízes e cujos membros apresentam discordância sobre os interesses em jogo.

Um terceiro apontamento pode ser explanado na medida em que se admite 
que existe na sociedade um forte comprometimento com direitos individuais e 
de minorias. Em outras palavras, os cidadãos acreditam no princípio do governo 
da maioria, de forma que aceitam que indivíduos de uma sociedade democrática 
são titulares de determinados direitos e que estes não deveriam ser-lhes retirados 
por uma imposição da vontade majoritária; ao contrário, precisam ser reconhe-
cidos e assegurados. Assim, a leitura que se faz da revisão judicial não deveria ser 
de confrontação entre defensores e oponentes da garantia de direitos, mas como 
uma confrontação entre diferentes visões sobre direitos.

Finalmente, o consenso sobre direitos não está isento da discordância quanto 
às principais questões políticas que emergem nas sociedades liberais modernas, de 
modo que a discordância quanto a direitos não envolve precisamente questões de 
interpretação ou aplicações marginais, mas levantam questões importantes para 
a comunidade política que dizem respeito às aplicações centrais. Nessa esteira, é 
falacioso considerar que a divergência sobre direitos implique em não os levar a 
sério. Assim, embora os indivíduos tenham concepções distintas de direitos, não é 
correto afirmar que não há sinceridade na adesão a eles. A objeção, portanto, con-
cerne ao fato de que o judicial review pode, ao invés de estimular o confronto com 
essas discordâncias, levá-las a serem consideradas como questões de interpretação.

Palavras-chave: Judicialização da Política; Jurisdição Constitucional; Judi-
cial Review.
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Justiça distributiVa: uMa análise 
sobre o papel da tributação nas 

polÍtiCas de (re) distribuição

Barbara das Neves1

A Constituição Federal de 1988, em razão da instituição do Estado Social 
Democrático de Direito, procurou identificar objetivos constitucionais para os 
direitos de todos os cidadãos brasileiros, tendo por elemento fundamental a pro-
cura de uma sociedade livre, justa e solidária.

Os tributos foram criados justamente para proporcionar a fonte de recur-
sos necessária para o financiamento deste novo modelo de Estado, assumindo 
uma função socioeconômica para a prática de políticas públicas e de redistri-
buição da renda. 

Porém, há que se reconhecer o fato que o Brasil passa por uma profunda 
crise de legitimidade das atividades vinculadas ao Poder Público, em especial as 
que envolvem a atividade arrecadatória e fiscalizatória que, a despeito de serem 
extremamente eficientes do ponto de vista da fazenda, não revertem os mesmos 
benefícios em prol da sociedade.

Enquanto para o Estado a exigência de tributos é justa e compatível com o 
ordenamento jurídico, para os contribuintes a tributação possui um sentimento 
de injustiça e confiscatoriedade, em especial em virtude de uma carga excessiva-
mente elevada e uma sintomática precariedade na gestão das finanças públicas.

As crises econômicas passaram a ser compreendidas como sinônimas da ne-
cessidade do aumento de tributos, sem que tais incrementos fossem justificados 
com a real finalidade tributária para promoção da justiça social.

Evidentemente, o Estado necessita de recursos para manutenção de sua es-
trutura e concretização dos objetivos constitucionais. No entanto, o aumento da 
arrecadação deve ser atrelado à concretização da redistribuição de riquezas e a 
promoção do desenvolvimento social brasileiro.

A tributação não poder ser utilizada como recurso disponível para o con-
certo de possíveis deturpações na atividade administrativa ou apenas com fins 
meramente arrecadatórios. Pelo contrário, a distribuição do encargo tributário 
deve ser realizada de maneira justa, sem nenhuma distinção autoritária baseada 

1 Mestranda em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Tributário 
pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Graduada em Direito pelo UNICURITIBA e em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal do Paraná. Advogada, brasileira (barbaradasneves@gmail.com).
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em políticas de interesse ou conveniência desassociadas de um objetivo prévio 
que seja o próprio desenvolvimento da sociedade.

A tributação será justa quando atender as principais necessidades dos ju-
risdicionados e respeitar a capacidade de cada qual para arcar com a imposição 
tributária, sempre respeitando as necessidades mínimas do contribuinte e o não 
confisco do seu patrimônio. Deve, portanto, atender aos princípios constitu-
cionais tributários da igualdade, capacidade contributiva, vedação ao confisco, 
legalidade e razoabilidade/proporcionalidade tributária.

A atual desconfiança por parte da população, os grandes custos de tran-
sação e a imprevisibilidade da carga tributária, só aumentam a demanda pela 
justiça social. Deste modo, pretende-se, por meio do presente artigo, realizar uma 
breve análise sobre as teorias de justiça (re) distributiva e recuperar o verdadeiro 
sentido para a instituição inicial dos tributos.

Na sequência, destacam-se as técnicas aplicadas à instituição de tributos 
para que a justiça na (re) distribuição seja atingida, com a análise da aplicação 
dos princípios da capacidade contributiva e igualdade, bem como o respeito ao 
mínimo existencial e o não confisco.

Por fim, sugere-se uma breve análise sobre alguns dos principais problemas 
vinculados à tributação brasileira na atualidade e ambiguidade do sistema quan-
do comparados aos objetivos originais de promoção da justiça fiscal e social. Por 
esta razão, não se pretende uma análise técnica quanto aos impactos econômicos 
associados à carga tributária nacional, mas apenas reflexões sobre a justiça distri-
butiva e as dificuldades atuais da sociedade brasileira. Ou seja, uma análise sobre 
alguns dos principais problemas vinculados à tributação brasileira e ambiguida-
de do sistema em razão da promoção da justiça fiscal e social.
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Camila Maria Simião1

Cada vez mais a sociedade amplia sua veia consumista e exploradora da 
mão de obra e capitais humanos, grandes empresas para manterem suas produ-
ções homéricas a cada dia exploram mais, cobram mais do meio ambiente que 
se insere, do espaço laboral que se utiliza, e o primordial, da mão de obra quali-
ficada ou não, que movimenta máquinas e utensílios, que fabrica, confere, data, 
embala e assim por diante.

Para o marxismo, o que diferencia o homem do animal é justamente a 
produtividade, a capacidade que o homem tem de produção, criar bens e prestar 
serviços, pela força libertadora do trabalho o homem conseguiria sua evolução 
e emancipação, contudo, esta ideia nos moldes atuais, tomou contornos român-
ticos, afinal, se liberta aquele que produz mais que o outro, que bate metas 
estratosféricas, que em um pequeno espaço de tempo obtém altos cargos e afins, 
se liberta não mais aquele que trabalha, mas sim aquele que é mais forte que o 
outro, força psicológica, física e mental.

Não distante, frente a tais ocorrências, aumentam diariamente a busca pela 
Justiça do Trabalho, é a busca da concretização do Direito Material via processo, 
as razões são as mais diversas possíveis, mas, quase numa totalidade ausência do 
pagamento de verbas rescisórias – explora-se, pouco se importando com as neces-
sidades do “explorado”, pleitos indenizatórios – danos morais em sua maioria 
massacrantes, são tratamentos vexatórios, exposição ao ridículo, abusos e afronta 
ao íntimo de modo geral, e, pleitos relacionados a acidentes de trabalho ou doen-
ças ocupacionais – explora-se cada vez mais, ao ponto do trabalhador vencer-se 
pela exaustão e entregar seu corpo as ocorrências acidentais.

Com a busca da Justiça máxima Laboral, o ser – Parte Reclamante, espera 
o alcance de seu direito violado, não só pelos fatores econômicos que o rodeia, 
mas, além, pelo desejo de ver-se digno frente à sociedade que ocupa, ao final, 
prolatando-se sentença ou decisão justa, cunhada nos princípios e garantias 
constitucionais, não somente, moldada, “quadrada” em precedentes, e súmulas 
que vinculam o juízo monocrático e Tribunais inferiores.

1 Mestre em Hermenêutica Jurídica e Direitos Fundamentais, e aluna especial do Programa de Pós Graduação 
em História – UNESP, Assis/SP, nível Doutorado. Brasil.
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Destaca-se a importância do olhar filosófico, zetético e não puramente dog-
mático do juízo, afinal, quando o ser – Parte Reclamante, busca a Justiça do Tra-
balho é na expectativa de ter o tratamento merecido, o não olhar para este como 
uma simples “coisa” que simplesmente produz, produzindo de forma igual à 
assemelhada ao outro, dá-se a este o mesmo direito dado e garantido ao outro, 
em ao aprofundar na causa concreta.

Martin Heidegger é um dos principais, filósofos do século XX, tendo como es-
cola tradicional os fundamentos da Fenomenologia Hermenêutica e Existencialismo, 
Heidegger tenta alcançar o ente de cada ser, a análise do ser e seu efeito e inserção no 
mundo, traça a problematização do ser pela refundamentação ontológica.

Conceituar o “Dasein”, não é uma tarefa das mais fáceis, pois, os textos de 
Heidegger foram escritos em alemão moderno, dotado de palavras e concepções 
próprias do filósofo, dificultando a tradução quando literal dos escritos. 

Estudos baseados em traduções fiéis e literais, aponta-se o “dasein”, como o 
“ser-aí”, em sendo, o ser quanto ser, liberto da concepção puramente ôntica que o 
guarda, sendo o “ser-aí” o elemento fundamental do estudo metafísico heideggeriano. 

Partindo do “ser-aí” e compreensão do ser, que se busca o aprofundar do 
estudo sob três camadas do entendimento, em sendo: o entendimento ôntico, o 
entendimento ontológico e o entendimento ôntico-ontológico.

Na fase ôntico, o “ser-aí” é compreendido pela pré-sença, em sendo, a pre-
sença entre os entes. Já na fase ontológico o ser será fundamentado como exis-
tente num determinado tempo. Por último, na fase ou camada de compreensão 
ôntico-ontolológica, o “ser-aí” é estudado quanto a sua inserção ou atuação no 
mundo, é o ser no mundo.

O “ser-aí” é libertação do homem, é o romper deste que até então estava 
escondido no ente, era compreendido por objeto, por exemplo, o fulano é pro-
fessor, estava-se a entificar o fulano, que deixava de ser uma pessoa, alta ou baixa, 
estudiosa, feliz, o impacto ou efeito de seu trabalho a sociedade que se inseria, 
para simplesmente ser um professor.

A concepção de Heidegger que o homem existe quanto “dasein”, que conse-
gue se desvelar, sem revelar totalmente sua identidade, é através desta concepção 
que não conseguimos esgotar o homem quanto ser, apenas quanto ente. O ser no 
tempo é aquele que se desvela, quando necessário através da passagem temporal, 
guardando sua historicidade.

A grande contribuição de Heidegger a Filosofia foi o descobrir do ente para 
se atingir o ser encoberto pela entificação ou coisificação, pelo estudo existencial 
descobre-se a essência do ente, importância máxima na entrega do direito via 
sentença judicial, afinal, os magistrados deveriam frente ao litígio descobrir o ser 
envolvido na entificação da problemática apresentada, buscando assim a essência 
do ente – atingir o ser em cada caso concreto, sendo assim, de fato entregue a 
justiça igualitária, na medida das igualdades havidas.
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Carolina Martins Marinho1

A efetivação de direitos sociais por meio do Poder Judiciário é distributi-
vamente justa? Ao garantir o acesso a medicamentos ou a creches, por exemplo, 
o Poder Judiciário está promovendo a igualdade de acesso a direitos entre os 
cidadãos brasileiros?

Uma simples busca nos sites dos tribunais é suficiente para se constatar 
que é cada vez mais recorrente no Judiciário Brasileiro ações pleiteando a 
efetividade dos direitos sociais2. E, sob o escopo de concretizar preceitos cons-
titucionais e reduzir desigualdades sociais, é crescente o ativismo do Poder 
Judiciário, intervindo em políticas públicas e redefinindo o que é prioridade 
para a Administração Pública. 

Se, num primeiro momento, a materialização de direitos é vista como um 
anseio muito desejável por todos, a análise de alguns casos práticos evidencia 
algumas fragilidades institucionais de o Poder Judiciário lidar com questões dis-
tributivas, bem como aponta diversos desafios que estes direitos colocam aos 
aplicadores da lei.

Tradicionalmente acostumado a lidar com conflitos comutativos, as deci-
sões judiciais, via de regra, não levam em conta a natureza distributiva inerente 
aos direitos sociais. E a consequência disto, como já nos alerta LOPES (1998, 
2001, 2006, 2008), VERÍSSIMO (2006), TERRAZAS (2008), entre tantos outros, 
é que, por vezes, ao invés de reduzir desigualdades, a intervenção do Judiciário 
na política pública acentua, ainda mais, a diferença de acesso aos bens públicos 
entre os cidadãos3. 

Refletir sobre as oportunidades de acessar e exigir direitos, bem como so-
bre as respostas institucionais que são dadas a determinados casos práticos é 
um exercício fundamental para todos que aspiram a concretização do objetivo 

1 Doutoranda em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestra em 
Filosofia e Teoria Geral do Direito pela mesma instituição de ensino, Brasil, carolmarinho@usp.br .

2 Conferir também em http://www.enfam.jus.br/2013/08/eliana-calmon-defende-ativismo-judicial-em-favor-
-dos-direitos-das-criancas/, pesquisado dia 03/09/2013.

3 No artigo “As duas portas do SUS”, publicado dia 19 de junho de 2014, pelo Jornal Folha de São Paulo, 
Octavio Ferraz e Daniel Wang refletem sucintamente sobre alguns problemas da judicialização na saúde.

DILEMAS DISTRIBUTIVOS 
NA JUDICIALIZAÇÃO DO  
DIREITO À EDUCAÇÃO 



Caderno de resumos514

fundamental da Carta Constitucional, qual seja, a “construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária” (art. 3°).

O tratamento justo e igual perante a lei é um princípio constitucional que 
se aplica às decisões judiciais: a interpretação da regra deve ser universal, dando 
a mesma resposta a conflitos semelhantes. Nesse entendimento, o que a um foi 
concedido por decisão judicial não pode ser negado a outro. Uma decisão con-
denatória em uma ação de direito social pode implicar verdadeiros privilégios a 
alguns cidadãos ao não se dimensionar as possibilidades de universalização do 
pedido, efeito do julgamento fragmentado de direitos sociais. 

Compreender que a natureza dos direitos sociais é distributiva e que a atua-
ção do Judiciário perante estes direitos deve levar isso em conta é abrir espaço 
para que possamos evoluir para uma sociedade mais justa, em que os cidadãos 
possam ser tratados de forma equânime por suas instituições. 

Neste entendimento, a proposta deste artigo é trazer uma reflexão sobre 
a judicialização de direitos sociais e a capacidade institucional de o Poder Ju-
diciário dar respostas equânimes para estes conflitos. Este artigo é baseado em 
minha pesquisa de mestrado, no qual analisei ações civis públicas movidas pela 
Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Criança 
e do Adolescente (“PJDIDCIJ”), de 1996 a 2005, para garantir o direito à educa-
ção na cidade de São Paulo. O trabalho já não é tão recente, mas ainda aponta 
questões e dificuldades institucionais, materiais e processuais que desafiam quem 
se preocupa com os direitos sociais e o seu potencial de corrigir desigualdades 
de oportunidades entre os cidadãos. Por fim, contrastarei estes casos com um 
recente e inovador posicionamento da corte paulista que condenou o município 
de São Paulo a construir 150.000 vagas no ensino infantil. 
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Christina Vilaça Brina1

Não raras vezes a tributação é vista apenas como uma forma de agressão ao 
patrimônio dos indivíduos. Segundo TORRES (2003), na Roma Antiga a tributa-
ção era efetivamente considerada uma forma de opressão, podendo-se afirmar que 
sua imposição para a manutenção das crescentes despesas geradas pelo Império foi 
uma das razões para o declínio do sistema tributário romano. Seria apenas muitos 
séculos depois, na mudança do Estado Liberal para o Estado Social que pudemos 
observar uma mudança significativa na tributação (MOREIRA; MACHADO, 2015). 
Nesse período se desenvolveu o que podemos chamar de Estado Tributário Social, 
compreendido como aquele que, após agigantar-se para conseguir prover as garantias 
dos chamados direitos sociais de segunda dimensão, necessitou também elevar suas 
receitas tributárias. Nesse período não era uma simples fonte de receita, mas também 
um instrumento de realização da justiça social (MOREIRA; MACHADO, 2015). 

A partir da concepção do Estado como garantidor de direitos e liberdades 
fundamentais, há um rompimento entre a secular compreensão do tributo como 
forma apenas de expressão do poder de Império estatal, para ser compreendido 
em sua função de instrumento para a garantia de direitos (TORRES, 2011).

A função da tributação, contudo, vai além. Atualmente é possível constatar 
claramente não apenas uma, mas três diferentes funções atribuídas à tributação: 
a arrecadatória, a regulatória e a redistributiva.

Na sua função arrecadatória o tributo é utilizado para a manutenção das 
atividades estatais. Já em sua função regulatória, é utilizado como mecanismo 
para intervir na economia, garantir a estabilização ou moldar comportamentos, 
por meio de incentivo ou desestímulo de certas atividades. A função redistri-
butiva, que será o principal objeto do presente trabalho, adquire fundamental 
importância em um Estado que se preocupa com a justiça fiscal, sendo utilizada 
para garantir um patamar de dignidade para todos, por meio da redução de de-
sigualdades econômicas entre os indivíduos, que é realizada na desconcentração 
de renda e riqueza (MAGALHÃES, 2016).

1 Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Di-
reito com ênfase em Teoria do Direito e Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
UFMG. Brasil. christinavbrina@gmail.com.
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Nesse sentido, como afirma PIKETTY (2013), o tributo não é bom nem 
ruim em si mesmo. Tudo depende da maneira como ele é arrecadado e do que 
se faz com ele.

Percebe-se, portanto, a inegável importância da função redistributiva do 
tributo. Contudo, mostra-se de fundamental importância que se analise as justi-
ficativas concernentes à citada função. 

Assim, questiona-se: Não apenas o Estado possui o dever de redistribuir a 
renda, mas, também, cada cidadão possui um dever de solidariedade em relação à 
redistribuição da riqueza por ele acumulada? Existe um dever moral de pagar tribu-
tos que se fundamenta na justiça distributiva? Devem a herança e as doações serem 
tributadas de forma mais agressiva com fundamento em um dever de solidariedade?

Diante do exposto, o presente trabalho se propõe a apresentar algumas conside-
rações em relação aos questionamentos apresentados, fundamentando-se nas noções 
trazidas tanto pelo Direito Tributário quanto pela Teoria e Filosofia do Direito.
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Fernanda Brasileiro de Almeida1

A história da educação no Brasil começa em 1549 quando os jesuítas che-
garam ao Brasil e ficaram incumbidos da educação do índios. Em tal período, 
a educação atendia aos interesses da Igreja Católica que utilizava a educação 
como ferrramenta necessária para catequisar os residentes no país e evitar, com 
isso, a expansão do protestantismo. Com a expulsão da Companhia das Índias 
do Brasil em 1759, o Marques de Pombal iniciou uma reforma na educação, de 
modo que coube ao Estado a responsabilidade em garantir o ensino, de forma 
laica, inclusive. Com a proclamação da independência do Brasil, foi editada a 
primeira constituição brasileira, em 1824, tendo a mesma estabelecido que a 
educação deveria ser gratuita a todos e para dar efetividade a esta previsão foi 
aprovada uma lei, em 15 de outubro de 1827, que marcou o Dia do Professor e 
determinou que fossem criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades e 
vilas. Com a Proclamação da República outra constituição foi editada, em 1891, 
e nela a ideia do ensino como direito público se fortaleceu. A ideia de uma edu-
cação para todos somente ganhou força em 1920, com os defensores da Escola 
Nova que defendiam a escola pública, laica, igualitária e sem privilégios, mas tal 
posição não foi acolhida na constituição brasileira de 1934, que definiu que o en-
sino, como direito de todos e dever do Estado, deveria ser ministrado segundo a 
orientação religiosa dos estudantes. Com o fim do Estado Novo foi promulgada 
a constituição de 1946 e com ela a União passou a legislar sobre as regras gerais 
da educação. Com o advento do governo militar, as ideias de uma educação mais 
democrática foram abandonadas e a preocupação restringia-se apenas a capacitar 
o povo para executar tarefas e não a formar individuos pensantes. Neste sentido, 
foram criadas a escolas de segundo grau técnico destinadas a preparar o estudan-
te para o mercado de trabalho. Em tal período, o número de vagas no ensino 
superior não atendia à demanda crescente, dando ensejo à chamada “crise dos 
precedentes”. Com o fim do governo militar, fez-se necessário editar um novo 
texto constitucional e este, promulgado em 05 de outubro de 1988, consagrou a 

1 Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professora da Faculdade 
Estácio Vila Velha/ES, Brasil, fernandabrasileiro@terra.com.br.
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educação como direito fundamental de todos e dever do Estado garantí-la, ten-
do a educação a finalidade de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  A fim 
de implementar as novas diretrizes fixadas na constituição de 1988, foi prevista 
a vinculação de receita tributária por parte da união e dos estados membros.  
Além disso, foi estatuída a elaboração do PNE – Plano Nacional de Educação 
responsável por estabelecer metas decenárias no setor do ensino. Tratando-se 
a educação de um direito fundamental social e sendo a constituição de 1988 
uma carta editada sob a égide do Estado de Direito Democrático, ou seja, sob a 
influência dos ideais neoconstitucionalistas, a garantia da sua força normativa 
restaria atendida com a implementação ou concretização de suas diretrizes em 
todos os setores, sobretudo dos direitos sociais.  Desta feita, nova releitura da 
tripartição de poderes operou-se, na medida em que a anterior discricionariedade 
da atuação do poder público cedeu espaço a uma atuação vinculada por parte de 
cada um dos poderes constituídos – legislativo, executivo e judiciário – a fim de 
que cada um, não se eximindo das suas funções, pudessem concretizar a consti-
tuição cidadã. Neste diapasão, coube ao Poder Executivo idealizar e implementar 
políticas públicas para garantir o gozo dos direitos sociais assegurados no texto 
constitucional. No âmbito da educação, as cotas para negros e os programas FIES 
e PROUNI são exemplos de políticas públicas que objetivam garantir o acesso ao 
ensino universitário de parcela da sociedade brasileira que até então esteve alijada 
desta formação educacional. A pesquisa retratada neste resumo tem por objeto 
a educação na história constitucional brasileira e está sendo implementada com 
vistas a responder à indagação se as políticas púbicas supramencionadas têm efe-
tivamente concretizado a constituição de 1988 no sentido de gerar um indivíduo 
com potencial pensante, crítico e reflexivo, dotado de autonomia que o permita 
exercer com plenitude seus direitos políticos e seja capaz de exercer a profissão 
escolhida. A importância da pesquisa justifica-se ante a atualidade do tema e a 
expansão do ensino superior promovida pela concessão de tais ações afirmativas. 
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João Baraldi Neto1

Pedro Abib Hecktheuer2

O orçamento participativo, previsto no Art. 29, XII da Constituição Federal 
de 1988, estabelece a “cooperação das entidades representativas no planejamento 
municipal”, por meio das Leis Orgânicas dos Municípios, como também a Lei 
nº 10.257/01 (Estatuto das Cidades), ao regulamentar os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal, com a finalidade de reforçar a necessidade da participa-
ção popular no processo orçamentário3. Esta pesquisa de natureza qualitativa 
investigativa4 objetiva identificar a viabilidade do orçamento participativo na 
democracia representativa, buscando, através de uma revisão teórica, verificar a 
sua efetividade enquanto mecanismo de efetivação da cidadania.

O Brasil é um país em destaque na medida em que foi berço dessas expe-
riências. Hoje existem OPs na China, Rússia, Estados Unidos, África do Sul e em 
inúmeras regiões do planeta. O modelo do Orçamento Participativo foi iniciado 
em Porto Alegre no ano de 1989, na gestão do prefeito Olívio Dutra, tornou-se 
referência mundial, e é considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
uma das 40 melhores práticas de gestão pública urbana no mundo5. Entretanto, 
há, atualmente, diversas lacunas deste conhecimento em algumas regiões do país, 

1 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Católica de Rondônia (FCR). Bolsista de Iniciação Científica 
– PIBIC junto à Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações científicas e tecnológicas e 
à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO/CAPES). E-mail: baraldi.n.j@gmail.com.

2 Graduado em Direito pela Faculdade Palotina de Santa Maria (FAPAS). Especialista em Direito Civil pela 
Universidade Gama Filho (UGF), Aluno especial do Doutorado Interinstitucional em Ciência Política da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), Professor Titular de Direito Constitucional e Coordenador do Curso de Direito 
da Faculdade Católica de Rondônia (FCR). Pesquisador junto à Fundação Rondônia de Amparo ao Desen-
volvimento das Ações científicas e tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO/CAPES). 
E-mail: pedro@fcr.edu.br.

3 FERREIRA, Jorge de Oliveira. O orçamento participativo como instrumento de cidadania e garantia dos 
direitos fundamentais sociais. Legis Augustus: Rio de Janeiro, v.5, n.2, 2014, p.144.

4 BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto Editora, 1994.
5 Governo apresenta modelo de sistema participativo em congresso nos Estados Unidos. Disponível em: 

<http://www.rs.gov.br/conteudo/18570/governo-apresenta-modelo-de-sistema-participativo-em-congresso-
-nos-estados-unidos-/termosbusca=*>. Acesso em junho de 2017.
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que carecem de pesquisas empíricas, principalmente a região norte, onde existe 
considerável desconhecimento sobre a existência e funcionamento das experiên-
cias participativas.

O OP se apresenta como um importante instrumento que fortalece a demo-
cracia representativa, no sentido de que os cidadãos possam efetivamente partici-
par dos destinos da cidade onde habitam, estabelecendo prioridades de políticas 
públicas e investimentos a serem implementados anualmente pelo município, 
estimulando o exercício da cidadania e fazendo jus à transparência dos gastos 
públicos para com a comunidade6. 

O Orçamento participativo possui a capacidade de aproximar e interligar 
o poder público e a população, levando em consideração que o poder emana 
do povo, conforme o Parágrafo único do Art. 1º da Carta Magna. Ao reduzir 
o possível universo de compreensão do conceito de cidadão, não só se restringe 
a definição de democracia a uma noção formalista, como também se deixa de 
lado outras formas de experimentação democrática que estão sendo utilizadas 
para modernizar os sistemas democráticos tradicionais. Ora a participação do 
cidadão deve ser permanentemente estimulada e garantida pelo Poder Público. 
Todavia, a ausência de materialidade da lei orçamentária e sua consequente falta 
de vinculatividade, que não a torna obrigatória, pode desestimular a participação 
da sociedade no processo orçamentário7.

Contudo, discutido o processo de OP, este apresenta algumas dificuldades 
na sua aplicação, pois mesmo não sendo solicitado como deveria, muitas vezes, 
quando requeridas, nem todas as reivindicações passadas pelo devido trâmite, so-
licitadas e aprovadas por meio do voto dos moradores, são de fato atendidas pelo 
poder executivo. Tal situação pode acarretar grandes problemas, pois essa insatis-
fação pode, futuramente, gerar desinteresse por parte da própria comunidade e, 
consequentemente, uma menor participação dos cidadãos nas assembleias. 

Em muitos municípios, o orçamento participativo está criando mecanis-
mos próprios, conforme necessidade de execução, porém o que nos intriga é a 
falta de informações e divulgações que são importantes para consolidar e formar 
o conhecimento dos indivíduos que participam do processo, isso tudo implica 
na efetivação da democracia participativa. 

Acredita-se que informações técnicas aos moradores locais são extremamen-
te importantes para fortalecer o elo entre os cidadãos e os seus representantes 
municipais. Esta é a chave para fortalecer a comunicação entre o cidadão e o 
poder público. 

Conclui-se que, o orçamento público foi instituído como instrumento da 
cidadania e, consequentemente como um meio de garantia de direitos funda-

6 FEDOZZI, Luciano. O poder da aldeia. Gênese e História do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Rio 
de Janeiro: Tomo, 2002.

7 FERREIRA, Jorge de Oliveira. O orçamento participativo como instrumento de cidadania e garantia dos 
direitos fundamentais sociais. Legis Augustus: Rio de Janeiro, v.5, n.2, 2014.
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mentais, ao passo que o devido controle social e a participação direta do cidadão 
são de extrema importância para assegurar moralidade e a eficiência na aplicação 
dos recursos financeiros públicos, preservando assim os direitos fundamentais 
sociais. Porém, essa participação popular deve ser estimulada para o acompa-
nhamento do processo orçamentário, com a finalidade de legitimar os gastos 
públicos, através da transparência, com o pleno consentimento da sociedade.
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Daisy Rafaela da Silva1

Leandro Brum Rosa2

Há um avanço do Estado sobre o patrimônio dos cidadãos via arrecadação 
de tributos, ao mesmo tempo em que cresce o clamor social em igual proporção 
para que este Estado assuma suas obrigações sociais. É necessário delinear qual 
a dosagem da atuação estatal como Estado Fiscal e Social primando pela não 
implementação de medidas populistas que, em verdade, não são eficazes a lon-
go prazo como políticas de redistribuição e aumentam o desgaste da figura do 
Estado, causando seu gradual descrédito perante à coletividade. A metodologia 
utilizada é a análise crítica da doutrina, através de pesquisa bibliográfica e análise 
de documentos e jurisprudências.

Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, no art. 1º, III da 
CF de 1988 é a dignidade da pessoa humana, a qual, segundo Miguel Augusto 
Machado de Oliveira “[...] é um dos valores fundamentais da nação brasileira, 
repassando ao Estado a obrigação de garantir o mínimo necessário. Esse mínimo 
necessário resta evidenciado no art. 6º da Constituição Federal [...]” (SIQUEIRA 
JR; OLIVEIRA, 2010, p.147). 

O dispositivo constitucional supramencionado traz um rol de direitos a 
serem assegurados pelo Estado. Logicamente, para alguns cidadãos bastará que 
o Estado se abstenha de interferir em direitos individuais, para outros o Esta-
do terá que dispender algumas providências, mas, para uma grande parcela da 

1 Doutora em Direito. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Professora Titular do Programa de Mestra-
do em Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), de Lorena/SP e nos Cursos de 
Graduação e Pós-Graduaçao. Professora e Pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito do Centro 
UNISAL de Lorena - SP. Professora Doutora III da EEL USP, onde ministra Legislação Ambiental e Direito 
aplicado à Engenharia. Pesquisadora dos Grupos de Estudos “Ética e Meio Ambiente”, “Direito das Mino-
rias” e do Observatório de Violências nas Escolas UCB/UNESCO/ UNISAL. Coordenadora do Núcleo de 
Estudos de Direitos Humanos do UNISAL – Lorena/SP Líder do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos” 
cadastrado junto ao CNPq.

2 Mestrando em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), de Lorena/SP. Pós-gra-
duando em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera-UNIDERP. Bacharel em Direito pela Univer-
sidade de Barra Mansa (UBM/RJ). Auditor Fiscal da Receita do Estado do Rio de Janeiro. Brasil. Endereço 
eletrônico: leandrobrum.jus@yahoo.com
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população o Estado terá que arcar com todo o aparato de suporte do mínimo 
necessário para efetivação dos direitos sociais.

O mecanismo que se tem adotado é de um repasse direto de valores acom-
panhado de irresponsável incentivo ao consumo, no entanto, a dignidade huma-
na é muito maior que isso. “Muito mais do que permitir o acesso ao consumo, 
deve-se fortalecer os instrumentos de garantida do mínimo existencial e também 
as prestações positivas dos direitos sociais” (SILVA, 2014, p.101)

O problema é que, quando alguém se encontra sem o mínimo para uma 
existência digna está impedido de seu direito de escolha, pois apenas sobrevive, 
existe apenas para (tentar) suprir necessidades básicas – esta situação poderia ser 
chamada de sequestro social, uma vez que o indivíduo é refém de sua condição. 

Não se pode deixar de reconhecer o resultado das recentes medidas que 
retiraram grande parcela de indivíduos da miséria absoluta, mas ainda assim os 
deixaram abaixo do patamar onde é concretizado, de fato, o direito de escolha 
acima mencionado.

Ao invés de fomentar um consumo desmedido, o Estado deve socorrer o 
indivíduo e, em seguida, transporta-lo até um patamar de onde ele possa cami-
nhar sozinho. Tal concretização necessita de medidas duradouras – a exemplo da 
educação – que libertará o cidadão da necessidade de receber migalhas do Estado 
e lhe dará igualdade de oportunidades e condições para fazer suas escolhas.

Quando o Estado aplica os recursos retirados de parte da sociedade, em 
medidas que não darão condições aos menos favorecidos de iniciar um caminho 
por suas próprias pernas rumo à dignidade e adota medidas que, em verdade, os 
manterão exatamente onde estão, torna-se ineficiente e não cumpre seu dever da 
redução das desigualdades, aumentando tensões nas parcelas da população que 
se encontram nos dois lados do sistema.

O objetivo do Estado é prestacional, com o fim de dar condições de igual-
dade, de forma que, a partir daí, cada indivíduo tenha de viver com dignidade.

Quanto maior a parcela da população com autonomia econômica e social, 
maior será a quantidade de indivíduos a alcançar um nível de renda maior, au-
mentando assim o universo de pessoas com maior capacidade contributiva.

Assim, será possível a diminuição da carga tributária per capita – ao mesmo 
tempo em que diminuirá a parcela dos dependentes de assistência social do Esta-
do, deixando para este, apenas as funções essenciais, ou seja, um Estado mínimo. 
Deste modo, poder-se-ia enxergar um caminho do meio para duas aspirações 
atualmente polarizadas: A diminuição no tamanho do Estado e a concretização 
dos direitos sociais.

Palavras-chave: Estado Fiscal. Desigualdade Social. Redistribuição. Tribu-
to. Direitos sociais.
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Leandro Martins Zanitelli1

Em um artigo publicado anos atrás, Arthur Ripstein afirma que a teoria 
da justiça de Rawls requer que o direito da responsabilidade civil se conforme a 
um princípio de justiça corretiva. Essa afirmação se apoia em três outras afirma-
ções ou teses. A primeira é que comparações baseadas nos princípios de justiça 
escolhidos na posição original de Rawls são comparações consequencialistas, in-
compatíveis, como tais, com a estrutura deontológica da responsabilidade civil 
(tese do consequencialismo). A segunda é que o mencionado consequencialismo 
não é um empecilho a que uma responsabilidade civil ordenada segundo um 
princípio de justiça corretiva seja defendida em termos rawlsianos, pois os prin-
cípios deliberados na posição original se aplicam tão-somente à estrutura básica 
da sociedade (tese dos limites da estrutura básica). A terceira, por fim, é que uma 
responsabilidade civil baseada em um ideal de justiça corretiva é um corolário da 
divisão de responsabilidades entre a estrutura básica da sociedade e os cidadãos 
(tese da divisão da responsabilidade). De acordo com essa última tese, compete 
à estrutura básica assegurar a cada cidadão os bens primários (como liberdades e 
riqueza) geralmente necessários à realização de uma concepção de bem, enquanto 
cada cidadão, em contrapartida, fica encarregado de definir seu projeto de vida 
e usar os meios postos à disposição pela estrutura básica (os bens primários) 
para persegui-lo. A divisão de responsabilidade pressupõe, contudo, que nenhum 
cidadão possa, a fim de encampar seus objetivos, valer-se do que é legitimamente 
de outro. Daí por que ataques de um cidadão à pessoa ou aos bens dos demais 
devam dar lugar a direitos de reparação como medida corretiva que preserve a 
divisão equânime de bens primários levada a cabo pela estrutura básica.

Das três teses acima referidas, a segunda, dos limites da estrutura básica, já 
foi refutada antes. Contra essa tese, alega-se que não há razão para excluir o direi-
to privado (e, portanto, a responsabilidade civil) da estrutura básica da sociedade. 
Refutada a segunda tese, levanta-se uma dificuldade para a terceira, porque não 
pode ser ao mesmo tempo verdadeiro que a responsabilidade civil se sujeite a 
princípios de justiça distributivos, como o princípio da diferença de Rawls, e que 

1 Doutor em Direito pela UFRGS. Professor Adjunto na UFMG. leandrozanitelli@gmail.com
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a divisão da responsabilidade implique uma responsabilidade civil conforme à 
justiça corretiva. Uma solução para essa dificuldade consiste em admitir a divisão 
da responsabilidade e ao mesmo tempo afirmar que essa divisão pressupõe tão-
-somente direitos de propriedade bem definidos, e não que esses direitos tenham 
as especiais características que lhes são atribuídas por uma responsabilidade civil 
calcada na justiça corretiva.

Neste artigo, o objetivo é pôr em questão a primeira tese, a tese do conse-
quencialismo. Pretende-se demonstrar que é incorreto dizer que os princípios da 
teoria da justiça de Rawls dão lugar a comparações baseadas apenas em conse-
quências, se como tal entendermos comparações que negligenciam a justificação 
e a estrutura das instituições a que se referem. O corolário é que há espaço, ao 
fim e ao cabo, para um princípio de justiça corretiva em uma responsabilidade 
civil conforme à justiça como equidade (o modo como Rawls designa a sua 
concepção de justiça), à medida que esse princípio seja necessário a atender às 
referidas demandas de justificação e estrutura. Por outro lado, o espaço da justiça 
corretiva não exclui considerações de justiça distributiva quanto às instituições 
nas quais esse espaço se impõe. Depois de argumentar contra o consequencialis-
mo atribuído à justiça como equidade, o artigo esclarece como a responsabilida-
de civil pode atender ao mesmo tempo a prescrições corretivas e distributivas.
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Leandro Martins Zanitellin1

Este artigo avalia a coerência de duas proposições:

a) O direito privado, inclusive as normas que conferem a indivíduos e as-
sociações certos poderes, como os poderes de contratar e testar, deve se 
conformar a princípios de justiça;

b) Ao exercerem os poderes que o direito privado lhes confere, indivíduos e as-
sociações podem legitimamente perseguir interesses outros que não a justiça.

Designo aqui a tese segundo a qual essas duas proposições são coerentes como 
tese da independência. Meu objetivo é demonstrar que a tese da independência 
não pode ser sustentada para os cidadãos do que Rawls chama de sociedade bem-
-ordenada. Para sumariar o argumento, em uma sociedade bem-ordenada, os cida-
dãos são plenamente autônomos devido ao desenvolvimento de duas capacidades 
morais, as capacidades para uma concepção do bem e, de maior interesse aqui, para 
um senso de justiça. Se o direito privado se conforma a um princípio de justiça 
(proposição “a”), os cidadãos de uma sociedade bem-ordenada sabem disso, e sa-
bem, portanto, que a razão pela qual o direito privado lhes confere certos poderes é 
a justiça. Mas se esses cidadãos sabem que a justiça é a razão pela qual certos pode-
res lhes são conferidos, não podem reputar legítimo exercer os poderes em questão 
para outros fins que não a justiça (o que nega a proposição “b”).

O artigo é dividido em introdução e outras seis partes. A parte II trata da 
relação entre direito privado e justiça distributiva. Ela começa transcrevendo 
uma famosa passagem na qual Rawls alude a uma “divisão do trabalho” entre 
instituições encarregadas de manter a “justiça de fundo” e instituições aplicáveis 
a transações privadas. Uma interpretação que se pode fazer dessa passagem é que 
ela exclui o direito privado (ou partes centrais dele, como o direito contratual) 
do âmbito de aplicação dos princípios da concepção de justiça distributiva de 
Rawls, a “justiça como equidade”. De acordo com essa interpretação, o direito 
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privado estaria, portanto, fora da estrutura básica da sociedade, a expressão usada 
por Rawls para designar as instituições às quais os princípios da justiça como 
equidade se aplicam. A essa concepção “estreita” de estrutura básica se contrapõe 
uma concepção “larga”, de acordo com a qual tanto o direito público quanto o 
privado fazem parte dessa estrutura.

A parte III versa sobre o papel da justiça não mais para as instituições, mas 
para as ações individuais. Ela distingue, inicialmente, a questão de saber se ins-
tituições justas obrigariam os cidadãos a agir motivados pela justiça e a de saber 
se essa motivação é um imperativo da justiça mesma, questão que é objeto da 
crítica que G. A. Cohen faz a Rawls. Essa última questão é discernível, por sua 
vez, da questão suscitada pela tese da independência. Trata-se de questões porque, 
embora afirme que a justiça governa tanto instituições quanto ações individuais, 
Cohen admite uma “legítima prerrogativa pessoal” no exercício da qual os 
cidadãos estão autorizados a perseguir interesses conflitantes com a justiça.

A parte IV desenvolve o argumento contra a tese da independência. Tendo em 
vista as considerações já aludidas quanto às circunstâncias de uma sociedade bem-
-ordenada, nela se diz, em síntese, que um poder conferido aos cidadãos por uma 
norma de direito privado que se conforma a um princípio de justiça p tem que ser 
exercido com o motivo de realizar o objetivo de p. Se p é a razão para que o poder 
em questão seja conferido, então esse poder não pode ser exercido para outros fins 
que não p – ou não, ao menos, por cidadãos dotados de um senso de justiça.

A parte V procura justificar a atenção que o artigo dá ao direito privado. 
Nela se afirma que o caso do direito privado é especial, em primeiro lugar, por-
que a subordinação do direito privado à justiça é controvertida de uma maneira 
que a do direito público não é. Em segundo lugar, o argumento contra a tese da 
independência só é importante para os casos em que uma norma jurídica faculte 
algo. Daí porque se trata de um argumento especialmente importante para uma 
parte do direito cujas áreas centrais – como a da propriedade, dos contratos, da 
família e das sucessões – caracterizam-se proeminentemente por normas que con-
ferem poderes aos indivíduos.

A parte VI lida com uma consequência pouco palatável do argumento de-
fendido no artigo. Afinal, esse argumento não nos transforma em escravos da 
justiça? Em resposta, esclarece-se que a posição do artigo nada diz com a amplitu-
de da prerrogativa pessoal, nem é incompatível com uma divisão do trabalho se-
gundo a qual a justiça seja tarefa eminente ou até exclusivamente das instituições, 
desde que os poderes atribuídos pela legislação sejam desatrelados de quaisquer 
propósitos de justiça e fiquem reduzidos, portanto, aos limites da prerrogativa 
pessoal. A parte VII conclui o artigo.
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Lorena Fonseca Silva1

A desigualdade de gênero é, geralmente, em detrimento das mulheres e a 
busca de igualdade transita pelo exame de questões que envolvem trabalho, gêne-
ro e mulher.  O trabalho passou a ser considerado como uma característica inte-
gral da condição humana, devendo ser colocado em um amplo quadro político, 
econômico e social. No que se refere ao gênero, a atenção se volta para os papeis 
de gênero ligados ao sexo e aos estereótipos sexuais amplamente determinados 
pela cultura e pela sociedade. O foco na mulher se deve à divisão do trabalho 
que persiste como parte da estrutura básica da maioria das sociedades no mundo, 
pressupondo dedicação das energias primárias das mulheres ao cuidado da casa 
e dos membros da família, enquanto homens são os principais provedores de 
renda da entidade familiar. 

Autoras feministas2 asseveram que essa divisão de trabalho é injusta – por-
que limita as mulheres no pleno desenvolvimento de suas capacidades e, muitas 
vezes, as tornam vulneráveis à pobreza. Afirmam ainda que o trabalho domés-
tico não-remunerado impacta na distribuição de riqueza e acesso à igualdade 
de oportunidade; e que a liberdade de exercício do trabalho doméstico para a 
mulher pode dirimir sua autonomia em virtude da dependência financeira e do 
aprisionamento na vida pessoal – tornando-se necessária, então, uma definição 
de políticas construtivas para o seu desenvolvimento econômico e social.

Nesse contexto, esta pesquisa se propõe a discutir renda básica sob a perspec-
tiva dos feminismos, buscando responder a seguinte questão: Qual a natureza do 
pagamento da renda básica pelo trabalho doméstico familiar não-remunerado?

Sabe-se que existem, pelo menos, duas perspectivas a respeito do impacto 
da renda básica na divisão de gênero no trabalho doméstico. A primeira pers-
pectiva considera a renda básica uma maneira de reavaliar o valor econômico do 
trabalho e de promover a independência econômica das mulheres. Esta é uma 
corrente que afirma a renda básica como “Emancipation Fee” para estimular 
liberdade das mulheres. 

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialista em Direito Consti-
tucional. Endereço eletrônico: lorena.fonseca@outlook.com

2 Kittay (1996), Folbre (1994), Luckhaus (2001)
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O entendimento é que a renda básica individualizada seria indispensável ao 
exercício dos direitos sociopolíticos das mulheres, podendo tornar-se uma renda 
garantida e autônoma feminina que impulsiona seu poder de negociação e oferece 
proteção contra o dano da violência e da autoridade. O resultado, segundo esse 
ponto de vista, é a satisfação das necessidades de renda específicas para mulheres 
que estão em posição instável no mercado de trabalho ou das que que executam 
trabalho não-remunerado em casa, além de permitir que homens assumam mais 
tarefas domésticas, enfraquecendo assim a divisão de trabalho por gênero.

A segunda perspectiva considera que a renda básica retorna as mulheres para 
o lar e contribui para uma reação contrária à liberdade e à independência das mu-
lheres. Sob esse ângulo, a renda básica é vista como negativa, pois funciona como 
“Hush Money”, sendo mecanismo de silenciamento das mulheres e bloqueando-as 
no espaço privado do lar. Ao receber uma compensação pela realização de trabalho 
familiar e de cuidados, as mulheres tornar-se-iam complacentes com o status quo e 
isso vai de encontro à transformação fundamental das relações de gênero, manten-
do e fortalecendo a divisão de gênero dos papéis e do trabalho.

A nossa hipótese é que, a despeito das perspectivas divergentes sobre o impacto 
da renda básica na divisão do trabalho doméstico por gênero, naturalmente é reco-
nhecido o valor desse trabalho e aceito a devida compensação monetária. Quando a 
natureza da renda básica tem caráter individual e incondicionado, ambas correntes 
feministas a aceitam como pagamento pelo trabalho de cuidados familiares.

Essa concordância refere-se à renda básica não como pagamento “direto” 
pelo trabalho doméstico, mas como “suporte” para o trabalho familiar despro-
porcional, alinhando-se a uma reavaliação do trabalho não-remunerado e a esque-
mas de suporte de renda pagos individualmente e incondicionalmente. É uma 
abordagem que se afasta de outros tipos de políticas de bem-estar condicionadas 
ou com padrão familiar, como “Caretaker Benefit” e “Participation Income” no 
exterior ou políticas brasileiras como “Bolsa Família”.

Portanto, baseado em Robeyns (2000), Pateman (2006) e Baker (2008), este 
trabalho qualitativo-descritivo busca contribuir com o estudo dos novos con-
ceitos de política de renda básica, conexos e importantes quando se considera a 
política social feminista.
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Marco Aurélio Serau Junior1

O Constitucionalismo moderno observa notável modificação de sua feição. 
Avança de um modelo estritamente liberal, onde a Constituição é apenas garan-
tista dos direitos fundamentais (notadamente aqueles de primeira dimensão) e 
estabelece a estruturação jurídico-política de determinado Estado, para o formato 
do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). 

No Constitucionalismo Social o Estado e o Direito Constitucional adqui-
rem novas funções, como a promoção da igualdade substancial através de po-
líticas redistributivas, sobretudo a partir da concretização de direitos sociais, 
econômicos e culturais (direitos fundamentais de segunda dimensão), o que se 
dá por intermédio de políticas e serviços públicos, bem como pela intervenção 
normativa no domínio econômico.

Dois segmentos em que as políticas redistributivas se dão de modo eviden-
te, são o Direito Previdenciário e o Direito do Trabalho, ambos com respaldo 
constitucional.

Em relação à Previdência Social, é importante ressaltar que um de seus pilares 
é justamente o princípio da solidariedade (art. 194, da Constituição Federal), que 
promove relevante impacto redistributivo no interior da sociedade: contribuem à 
Previdência Social todos aqueles que possuem capacidade econômica, na medida 
de sua capacidade econômica. Usufruem os benefícios previdenciários e de Assis-
tência Social todos aqueles que dela necessitem, ainda que não tenham vertido 
contribuições previdenciárias ou as tenham feito em menor escala. A Previdência 
Social também apresenta importante aspecto redistributivo à medida que propicia 
intensa circulação de renda, em particular nos pequenos municípios.

O Direito do Trabalho é outro segmento que também possui respaldo cons-
titucional, seja por obra do art. 7º, da Constituição Federal, seja em virtude dos 
inúmeros Tratados Internacionais que cuidam da matéria (sobretudo da OIT – 
Organização Internacional do Trabalho). Aqui a política redistributiva se dá de 
modo diverso: nem tanto por intermédio de políticas e serviços públicos, mas 
muito mais através da intervenção normativa no âmbito econômico.

1 Doutor e Mestre em Direitos Humanos (USP). Professor da UFPR – Universidade Federal do Paraná. Brasil. 
Email: maseraujunior@hotmail.com. 
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O papel do Estado é o de regulamentar a relação entre capital e trabalho, 
buscando nivelar uma situação social essencialmente assimétrica. Nesse proceder, 
o Direito do Trabalho adquire foros redistributivos, pois minimiza os efeitos 
da mais-valia (utilizado aqui o referencial teórico marxista). Muitos direitos 
trabalhistas, com sensível respaldo constitucional, promovem redistribuição de 
renda ou, em outras palavras, certa parcela de participação da classe trabalhadora 
nas benesses do capital: participação em lucros e resultados da empresa; salário 
mínimo; políticas antidiscriminatórias e de equiparação salarial; controle sobre 
a remuneração e sobre a jornada, etc.

O processo de reformas constitucionais e legais que se encontra em curso, 
atingindo a Previdência Social e o Direito do Trabalho, afetam drasticamente 
esses mecanismos redistributivos há pouco mencionados.

A Reforma Trabalhista, já concretizada (Lei 13.467/2017), promove grande 
precarização das relações de trabalho no Brasil: criação do contrato de trabalho 
intermitente; aumento da modalidade contratual de trabalho a tempo parcial; di-
minuição dos encargos empresariais com contribuições previdenciárias; redução 
da possibilidade de acesso à justiça laboral, etc. Assim, mesmo pela via da legisla-
ção ordinária, ocorre o enfraquecimento das normas constitucionais de interven-
ção no domínio econômico e redistribuição de renda no mercado de trabalho.

Quanto ao Direito Previdenciário e a Reforma Previdenciária, cuja Propos-
ta de Emenda Constitucional ainda se encontra em trâmite, igualmente se dá esse 
impacto negativo nas políticas redistributivas.

A PEC 287/2016 exacerba as dificuldades para obtenção das aposentado-
rias, fixando uma elevada idade mínima para tanto, passando a exigir, também, 
um montante muito elevado de contribuições previdenciárias à concessão do 
benefício. Quanto aos trabalhadores rurais, em particular, passa a exigir o reco-
lhimento de contribuições previdenciárias diretamente pelo segurado especial, 
abandonando o modelo atual, em que a contribuição se dá de modo indireto, 
com responsabilidade tributária da empresa que adquire e comercializa a produ-
ção agrícola. 

Em paralelo, se dá uma contrarreforma previdenciária, que busca minimizar 
as contribuições previdenciárias a cargo da classe empresarial, urbana e rural, bem 
como se promove políticas de parcelamentos tributários bastante facilitadas aos 
devedores da Previdência Social (agronegócio, clubes de futebol, Municípios, etc.). 

Se o Constitucionalismo moderno adquire a conotação de “social” em pas-
sado recente, o momento contemporâneo é de nítida captura da Teoria do Direi-
to Constitucional pelo viés econômico e pelos discursos de austeridade. As refor-
mas estruturais em curso no Brasil (Previdenciária e Trabalhista) distanciam-se 
do formato de políticas redistributivas e de promoção da igualdade e voltam-se a 
um rumo diverso, da plena promoção da desigualdade social.
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Maria Carolina Fernandes Oliveira1 

As instituições políticas brasileiras, sob a lente das problemáticas de gênero, 
constituem a centralidade do presente trabalho. Nancy Fraser, grande expoente 
da Teoria Crítica contemporânea, é o aporte teórico dessa discussão, especifica-
mente a partir de sua teoria da justiça. De acordo com Fraser, três dimensões 
independentes entre si, porém, correlacionadas de maneira dinâmica, devem ser 
observadas: redistribuição, reconhecimento e representação. O primeiro ponto 
visa uma nova organização de recursos produtivos e de renda, que não atendam 
de forma satisfatória somente aos grupos majoritários. A segunda dimensão trata 
da necessidade de se observar as contribuições feitas pelas minorias sociais. Por 
fim, o último tópico corresponde à representação desses grupos sociais nos va-
riados graus, desde linguagem até todo o domínio simbólico. Ou seja, segundo 
Fraser, é essa a tríade responsável pelo enquadramento adequado dos problemas 
nos diversos níveis da política. Todas essas três dimensões são atravessadas pelo 
critério da paridade participativa, isto é, esse complexo conjunto que constitui 
a teoria da justiça de Fraser só se realiza na medida em que todos os segmen-
tos da sociedade tenham a possibilidade de participar de maneira igualitária na 
formulação das normas e regras. 

A política brasileira passa a largo da paridade participativa. Dados compi-
lados em 2016 pela Inter-Parliamentary Union – uma associação dos legislativos 
nacionais de todo o mundo – mostram que, no Brasil, pouco mais de 10% dos 
deputados federais são mulheres, o que nos coloca na 154ª posição no índice 
de representação feminina no Legislativo entre os 193 países avaliados por essa 
pesquisa. Como reflexo das lutas de mulheres por participação na política, em 
1997 foi assegurado pela Lei 9.504 o espaço de 30% de vagas de cada partido ou 
coligação para candidaturas de mulheres. Todavia, essa determinação foi burlada 
com o recorrente argumento de ausência de mulheres interessadas em preencher 
o quadro. Em 2009, as lutas femininas refletiram, então, em uma nova legislação, 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras desde o início de 2014. Brasil. E-mail:  mariaa-
carolinaf@gmail.com.
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a Lei 12.034, que delimitou o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candi-
daturas de cada sexo. Ainda que o número de candidatas tenha aumentado, o 
percentual de votos recebidos por mulheres caminhou no sentido oposto, como 
resultado de barreiras culturais e institucionais históricas resultantes da discrimi-
nação de gênero. Ademais, mesmo depois dessas alterações na legislação, a Inter-
-Parliamentary Union, declarou recentemente que a participação feminina no 
Congresso Federal aumentou apenas três pontos percentuais entre 1997 e 2015. 

O androcentrismo ainda é regulador de nossa sociedade, de modo que os 
dados acima apresentados são apenas reflexo de que a igualdade está garantida  
formalmente de muitas formas, mas não substancialmente, uma vez que os espa-
ços não são assegurados às mulheres da mesma maneira que o são aos homens. 
Se a paridade participativa não alcança hoje mulheres que se direcionam intei-
ramente à política, não há que se falar em espaço reservado às mulheres mães 
- os papéis de gênero continuam transformando a maternidade em excludente 
de possibilidades de trabalho. Se além de todos esses fatores a mulher é negra e 
de baixa renda, ou, ainda, não é mulher cisgênero, as possibilidades de partici-
pação política diminuem para números irrisórios, tendo em vista o fator racial 
atrelado às triplas e quádruplas jornadas de trabalho que a população feminina 
negra e pobre historicamente está submetida, bem como o preconceito contra 
a população LGBTQIA*, que diminui a expectativa de vida de pessoas travestis, 
transexuais e transgêneros para 35 anos, de acordo com a Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais. 

Desse modo, a ranqueada baixíssima participação feminina na política bra-
sileira, atrelada aos fatores de gênero e também de raça e de classe, à luz da teoria 
da justiça da filósofa Nancy Fraser direcionam a discussão do presente trabalho, 
ante o exposto, intentando responder: tendo em vista a gritante disparidade aci-
ma apresentada, podemos chamar de justas nossas instituições?
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Maria Fernanda Battaglin Loureiro1

No mês de janeiro de 2017, a ONG Oxfam publicou uma pesquisa bastante 
impactante a respeito da concentração de renda no mundo, ou melhor, da su-
perconcentração de renda. O ano de 2016 marcou a ampliação desse fenômeno, 
levando à constatação de que apenas oito sujeitos detêm a mesma riqueza que a 
metade da população mais pobre do mundo, aproximadamente 3,6 bilhões de 
pessoas. Essa organização atribui a responsabilidade pelo cenário de desigualdade 
e injustiça ao atual modelo econômico hegemônico. Além disso, os resultados 
da pesquisa revelam a atualidade e a importância de se trabalhar temas como a 
concentração de renda e de se repensar modelos para a sua redistribuição.

O problema da concentração de renda não é novidade, todavia, parece estar 
distante de ser solucionado. Embora a pesquisa citada refira-se ao contexto global, 
é notório que as diferenças mais gritantes estão nos países pobres, onde os níveis de 
pobreza são assustadores, ao mesmo tempo em que o mercado de consumo de luxo 
é crescente e as elites continuam expandindo a sua riqueza, como é o caso do Brasil. 
Tendo em vista uma grande preocupação com essa realidade e pensando na forma-
ção crítica do operador do direito, a presente pesquisa visa a compreender os meca-
nismos de funcionamento desse modelo econômico contemporâneo e quais são os 
instrumentos que permitem a alteração desse cenário, ao menos em um nível teórico.

A primeira parte do presente artigo volta-se a uma breve apresentação das 
duas posturas econômicas que vem sendo adotadas pelos Estados capitalistas e 
democráticos contemporaneamente, o welfare State e o neoliberalismo, de modo 
a enfatizar as principais repercussões sociais da adoção de cada modelo. A partir 
disso, atendendo-se à delimitação da presente pesquisa, pretende-se abordar com 
mais afinco o modelo econômico brasileiro, que, desde a década de 1930, é clas-
sificado predominantemente como desenvolvimentista (uma espécie de variação 
do welfare State típico de países periféricos ou em desenvolvimento), mas com 
intervalos neoliberais representativos e que produzem efeitos bastante impactan-
tes no âmbito social.

1 A autora é mestranda (bolsista/CAPES) em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com defesa de 
dissertação prevista para março de 2019. Brasil. Endereço eletrônico: mariafbloureiro@gmail.com. 
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Levando-se em consideração o modo como o direito é instrumentalizado 
no seio de cada uma dessas posturas e que se trata de um instrumento de im-
portância fundamental, na segunda seção, propõe-se trabalhar com os aspectos 
jurídicos das políticas públicas sociais que visam à redistribuição de renda. A 
aproximação com o âmbito jurídico se dá justamente com o escopo de perquirir 
quais são os possíveis papeis do direito na criação e na concretização dessas po-
líticas, que possuem um viés transformativo, fixando-se como marco temporal a 
promulgação da Constituição de 1988. Toma-se a “Constituição Cidadã” como 
referência especialmente pelo seu caráter diretivo e por esboçar um Estado de 
bem-estar social em diversos dispositivos. 

Por fim, a terceira seção destina-se à abordagem das políticas públicas so-
ciais brasileiras das últimas décadas, com enfoque especial às de transferência de 
renda, como instrumentos predispostos a promoverem alterações substanciais na 
realidade social. Assim, optou-se por discorrer acerca do Programa Bolsa Família 
e do Programa de Renda Básica de Cidadania. Os dois programas diferem, prin-
cipalmente, em razão do perfil focalizado do primeiro e universal do segundo.
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Marina Bonatto

Em razão do surgimento de um aparato protetivo dos direitos humanos 
datar de um contexto extremamente diverso do atual, não mais se sustenta um 
modelo de proteção que se restrinja às relações entre o Estado e o indivíduo.

A dinamicidade dos direitos e o surgimento de relações sociais cada vez 
mais complexas exige uma ampliação do âmbito de incidência desses direitos, a 
fim de ampliar a sua capacidade de proteção.

A igualdade de gênero como uma pauta de direitos humanos é resultado de 
uma construção histórica marcada por conquistas paulatinas advindas dos mais 
variados movimentos de luta para reduzir a desigualdade social da mulher. 

Sua concepção está atrelada à dinâmica social e a transformação dos próprios 
conceitos de igualdade e gênero, ensejando em diferentes avaliações, ao longo do 
tempo, sobre quais seriam os critérios mais justos e igualitários de distribuição.

Atualmente, após décadas de lutas para conquistar e reconquistar constan-
temente seus direitos, pode-se afirmar que há uma ampla gama de previsões nor-
mativas nacionais e internacionais protetivas dos direitos das mulheres.

Ocorre que, frente a um contexto fático de recorrentes violações a direitos, 
somado a ausência de políticas públicas para promoção de direitos e a inércia por 
parte dos poderes públicos, verifica-se que essas medidas legislativas detêm eficácia 
limitada e não conseguem, por si só, abarcar a realidade em sua totalidade.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), em 2003, as mulheres representavam 40,5% da População 
Ocupada, e em 2011, 45,3%. Além disso, o crescimento da participação das mulheres 
na população economicamente ativa foi de 1,8 ponto percentual de 2003 para 2011. 

Contudo, não há uma proporcionalidade direta entre o número de mulheres 
inseridas no mercado de trabalho e a promoção da igualdade de direitos e oportu-
nidades. Fato que pode ser observado, a título exemplificativo, a partir dos dados 
da pesquisa que mostram que o maior crescimento da participação feminina foi 
observado no emprego sem carteira assinada no setor privado, em 2003, 36,5% das 
mulheres enquadravam-se nessa categoria, já em 2011, eram 40,5%. 

As mulheres, hoje, têm baixa representatividade em empresas, dificuldade 
para conquistar cargos hierárquicos superiores e sofrem com a disparidade salarial.

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
EMPRESARIAL NA PROMOÇÃO  
DA IGUALDADE DE GÊNERO
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Tendo em vista que as grandes empresas figuram como entidades sociais 
com potencial de transformação, em razão de seu poder de influência e controle, 
ações implementadas por elas são fundamentais não só no que diz respeito ao 
alcance de uma responsabilidade social empresarial, mas para gerar impactos 
positivos para além dos limites empresariais e contribuir para a promoção de 
equidade de gênero na sociedade.

Verifica-se nessa atuação uma possibilidade de coibir práticas discriminató-
rias e dar oportunidades concretas às mulheres por meio de políticas privadas, que, 
por vezes, se mostram mais céleres e eficazes na modificação da atual configuração 
das relações de poder e na efetivação de garantias constitucionalmente definidas.

Por mais que essas políticas de discriminação positiva não tenham a ca-
pacidade de erradicar de uma vez toda forma de discriminação presentes na 
sociedade, elas se mostram como um grande avanço em relação à inclusão de 
grupos que estão à margem do mercado de trabalho, garantindo-lhes uma maior 
participação na sociedade. Até porque a busca de soluções somente por parte do 
Estado já não se mostra suficiente. 

Diferentemente de políticas públicas elaboradas a longo prazo, as ações 
afirmativas voltadas para a equidade de gênero realizadas no âmago empresarial 
são muito mais pontuais e focadas em problemas específicos de discriminação, 
que podem ser gradualmente combatidos.

Essas ações devem ser realizadas a fim de romper com o status quo de discri-
minação vigente e impedir a permanência e reprodução das desigualdades sociais.
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Matheus Tonello Bolsi1

A Constituição assegura que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”, conforme disposto no art. 6° assim 
como no art. 196 da Carta Magna. Indubitavelmente, trata-se de um direito 
fundamental social2 e, ainda, um direito público subjetivo dos cidadãos ao qual 
correspondente um dever jurídico estatal.

Garantir a saúde pública de qualidade é política de grande importância na 
medida em que uma população saudável tem não apenas sua dignidade garan-
tida, mas também se encontra apta a produzir, criar e, assim, desenvolver um 
país – desde que condições adequadas lhes sejam garantidas. Dessa forma, “(...) a 
saúde é entendida como direito de cidadania e expressão de um processo resultante 
do modo de inserção do indivíduo e dos grupos sociais”.3

Historicamente, a saúde pública brasileira não tem sido adequadamente 
prestada4. Mesmo com a criação do Sistema Único de Saúde e a implantação de 
diversas outras políticas públicas, a realidade concreta ainda é distante da idea-
lizada pelo constituinte. Em termos jurídicos, a questão da saúde deficitária 
pode ser compreendida como a negativa de prestação de um dever fundamental 
por parte Estado5. Diante de tal cenário, a opção que resta aos cidadãos brasi-
leiros é a de recorrer ao Judiciário a fim de alcançar as prestações do serviço de 
saúde não obtidas.

1 Matheus Tonello Bolsi: aluno de Graduação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Trainee jurídico no 
escritório Vernalha Guimarães & Pereira. Brasileiro. E-mail: matheusbolsi@gmail.com. 

2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2015, pg. 47.

3 LIMA, Thalita M. O direito a saúde revisitado - Entre os ideais da Constituição de 1988 e o drama jurí-
dico atual. p. 186. Revista de Informação Legislativa / Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas. 
v. 51, n. 202, abr./jun. 2014. Brasília.

4 BRAVO, Maria Inês Souza. Política de Saúde no Brasil. Disponível em: http://www.escoladesaude.pr.gov.
br/arquivos/File/Politica_de_Saude_no_Brasil_Ines_Bravo.pdf. Acesso em 10.ago.2017.

5 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Dispo-
nível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/28500. Acesso em: 29.set.2017.
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Neste contexto se insere a judicialização da saúde. Produto de diversos fa-
tores (jurídicos, políticos, sociais e culturais) que culminam na busca pela tutela 
judicial de direitos fundamentais6, trata-se de fenômeno contemporâneo que en-
seja uma série de reflexões sobre a eficiência dos modelos de políticas públicas 
adotados para a saúde e, sobretudo, revela as relações entre o Estado-juiz e o 
Estado-administrador.

É inquestionável que a garantia efetiva de ações e serviços de saúde deman-
dam custos ao orçamento público. São necessários esforços dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo na compreensão das necessidades sociais e, consequentemente, 
ações positivas que no sentido de suprir tais necessidades. Ocorre que, diante da 
insuficiência das prestações disponibilizadas à população, a alocação de recursos 
para suprir as demandas relacionadas à saúde é efetuada pelo Poder Judiciário 
através de decisões judiciais7.

As consequências desta constatação são diversas. Uma delas é o objeto desta 
pesquisa, expressa na seguinte pergunta: quando a concessão do direito à saúde 
ocorre pelo Poder Judiciário, obrigando a entrega da prestação pleiteada, há 
majoração do preço desta prestação? Em outras palavras: o direito à saúde custa 
mais quando concedido pela via judicial? Este é o tema que se procurou enfren-
tar neste trabalho.

A primeira premissa do presente trabalho é de que todos os direitos impli-
cam em custos8. Partindo deste pressuposto, é que se levanta a suposição de que 
o direito à saúde é menos custoso ao Estado caso prestado pelo Poder Executivo, 
e mais custoso se prestado pelo Poder Judiciário.

Neste sentido, a pesquisa tenta aferir cientificamente se a hipótese levanta-
da é condizente com a realidade. A partir de uma análise econômica do direito, 
estudou-se a majoração dos custos dos medicamentos pleiteados judicialmente 
no Estado do Paraná. Buscou-se compreender a judicalização da saúde a partir 
de um enfoque econômico, qual seja, a análise dos custos reais da judicialização. 
Para tanto, foi efetuado um recorte metodológico, para analisar apenas os custos 
nas prestação judiciais que envolvem medicamentos no Estado do Paraná (assis-
tência farmacêutica).

Por fim, faz-se necessário também ampliar a discussão a partir da disponi-
bilidade orçamentária com as respectivas fontes de custeio da saúde, e, com base 
nisto, apontar a ligação entre o modelo de federalismo brasileiro e as implicações 
quanto à judicialização da saúde.

6 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas Públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009.

7 BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestações de saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor 
das abordagens coletiva e abstrata. In: SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direitos 
Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

8 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los 
impuestos. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011, pg. 64.
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Rainan Costa da Silva1

O Brasil possui atualmente cerca de 657.680 presos, possui a quantidade 
de 357.219 de vagas no sistema carcerário, o que gera um déficit de 300.461 
vagas. É evidente a crise do sistema prisional, uma vez que seu significado 
ideológico é utilizado como instrumento de exclusão ao definir condutas 
que objetivam conter as classes sociais inferiores, como se resolvesse o proble-
ma da insegurança pública encarcerando indivíduos das classes sociais mais 
baixas. Podem-se destacar inúmeros fatores que contribuíram para essa crise, 
dentre eles, a constante e histórica ausência de compromisso por parte do 
Estado Democrático. 

Para evidenciar a crise do sistema prisional, podem-se verificar nas diversas 
rebeliões, notícias e denúncias de grupos não governamentais que trazem a pú-
blico as violações dos direitos humanos, comprovando o descaso, que começa 
pelo excesso de presos, passando pela falta de políticas públicas. Tais omissões do 
Poder Público desencadeiam sérios problemas, pois o estigma social e a própria 
condição do preso no curso de sua pena retira-lhe a condição de ser humano, 
tornando-o um objeto, em razão da invisibilidade que é submetido. 

A violação da dignidade da pessoa humana por parte do Estado gera uma 
série de questionamentos em relação à condição do preso e a condição de objeto 
que lhe fora submetido no momento em que foi determinada a ele uma pena de 
prisão, misturando-se com o Modus operandi do Estado que pouco se preocupa 
em resolver essas questões. 

A atuação do Estado em corrigir a política criminal corre na contramão 
do que as ciências criminais indicam, pois a esfera do poder legislativo busca 
criminalizar mais condutas, o que passa a produzir mais desigualdade, pois as 
políticas criminais adotadas pelo Estado atuam ostensivamente sobre as classes 
mais pobres. Há, portanto, falta de interesse estatal em cumprir, aquilo que, vem 
determinado sua própria legislação, bem como os tratados e convenções interna-
cionais que foram signatários. 

1 Rainan Costa da Silva: Aluno de graduação pela Universidade Federal do Paraná, brasileiro. Email - rainan-
costas@gmail.com

ESQUECIDOS PELA DEMOCRACIA
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O excesso dessa criminalização em massa, e a falta de investimentos por parte 
do poder executivo produzem os efeitos, dos quais recentemente vimos nos noti-
ciários, em que os presos reivindicavam o direito a sua integridade física e moral. 

Em face de violações generalizadas aos direitos humanos, o STF, ao julgar 
a ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucionais, reconhecendo a 
responsabilidade de todos os Poderes em relação à violação generalizada de direi-
tos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade 
psíquica, e que a atual superlotação carcerária e a precariedade de suas instalações 
configurariam tratamento degradante, ultrajante e indigno aos presos, levando as 
penas privativas de liberdade converter-se em penas cruéis e desumanas.

Buscando analisar a atuação do Estado na solução do conflito carcerário, 
observa-se a falta de atuação do mesmo em gerar meios e formas para que se 
desenvolva uma melhor qualidade de vida e a recuperação do status de sujeito de 
direito no Estado democrático. Uma das possíveis hipóteses é resultado da falta 
de representatividade em que os presos se encontram em face do que dispõe o 
artigo 15, III, da CF/88. 

Visto que em um Estado de Direito que prese pela dignidade humana, retira 
dos apenados a qualidade de eleitor, retira-lhe também o princípio da igualdade, 
o princípio democrático e principalmente a condição de sujeito de direito, o 
que permite o Estado tratá-lo como objeto. Portanto o sujeito que se encontra 
submetido a uma pena não deve perder a qualidade de sujeito e deve ser conside-
rado um fim em si mesmo. Mas, a partir do momento em que o apenado deixa 
de votar, ele se torna um meio, pois será representado por alguém que não o vê 
como destinatário de suas normas, pois os representantes eleitos chegaram ao 
congresso por meio de outros votos, tornando os presos que não são possuidores 
de expressão democrática em sujeitos sem voz, sem direitos e sem dignidade.

A condição de escolher alguém que de fato representa determinado grupo 
ou classe social é o símbolo mais forte que se podem demonstrar as pautas e ban-
deiras levantadas no congresso e que normalmente são pautadas pela influência 
dos eleitores, pois a representatividade eleitoral destes grupos geram grandes ban-
deiras, especialmente: A bancada da bala, 275 parlamentares. A ruralista, 198, e 
a evangélica 74. Fazendo com que a pressão política destes grupos sociais garanta 
mais influência na atuação do governo. 

Parece que o voto é ponto central, a partir do momento que uma parcela 
da sociedade não pode votar, ela não tem importância para aqueles que precisam 
do voto, logo serão esquecidos.

O objeto de análise do presente trabalho versa sobre o contexto internacio-
nal em países que a constituição não veda o voto do apenado. Buscando demons-
trar que um dos reais motivos que ocasiona a falta de políticas públicas e inves-
timentos por parte do Estado é a falta de representatividade dos encarcerados no 
congresso nacional, bem como os problemas ocasionados no desenvolvimento 
das políticas criminais.



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 543

 Raquel Rocha de Queiroz e Sousa2

Andrey da Silva Brugger3

Apresenta-se como finalidade do presente trabalho os estudos concernentes 
à filosofia constitucional aliada às práticas institucionais frente ao planejamento 
e execução de políticas de redistribuição e as propostas pelo Estado brasileiro 
quanto a diminuição das desigualdades de gênero e raça, promessas da atual 
Carta Magna. Nosso problema está relacionado a perquirir o quanto as políti-
cas públicas de redistribuição podem interferir, positivamente, na realização da 
igualdade de gênero e no protagonismo e emancipação femininas, seja na famí-
lia, seja nas demais esferas sociais. Para além do gênero, nosso recorte também 
conta com a raça como vetor importante desta análise. Nossa premissa não é no-
vidade: as desigualdades de gênero e raça são estruturantes da desigualdade brasi-
leira; desse modo, perceber o aumento gradativo e contínuo de famílias chefiadas 
por mulheres é um dado que interessa a esta análise, principalmente se aliado à 
percepção de que políticas de redistribuição, como o Bolsa Família, permitem 
que essa chefia feminina das famílias seja plasmada também em relações sociais 
outras, como créditos em comércio, que geram um sentido de autodeterminação 
e auto valorização dessas mulheres.

Utiliza-se como base teórica os estudos realizados pela socióloga marxista 
e professora, Heleieth Saffioti, um dos principais nomes do Brasil em estudos 
sobre violência de gênero e a ocupação da mulher na sociedade, que são demons-
trados também em seu livro “A mulher na sociedade de classes: mito e realidade”; 
a eleição teórica demonstra nosso interesse crítico em revelar a possível arma-
dilha revelada pelo feminismo “puramente” liberal, uma vez que o conceito de 

1 Trabalho desenvolvido no âmbito de projeto autônomo coordenado pelo Professor Andrey da Silva Brugger, 
com foco em Minorias e Acesso a Direitos, cuja temática principal é a Luta por Reconhecimento, a Construção 
do Self e a articulação de estratégias de promoção de direitos e de resistência frente às instituições e fora delas.

2 Discente do sétimo período em Direito. Pesquisadora discente no grupo de pesquisa citado. BRASIL. E-
-mail: raquelrqueiroz@hotmail.com

3 Professor Formador CAPES no Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora.  Pro-
fessor do Centro de Estudos Superiores Aprendiz (CESA - Barbacena). Mestrando em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Bolsista CAPES. Especialista em Direito Público pela PUC-MG, onde 
também é professor da pós-graduação, atualmente. BRASIL. E-mail: andreybrugger@hotmail.com
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liberdade abordado por esta onda do movimento feminista é totalmente indivi-
dual e incapaz de incluir as necessidades de mulheres que não se enquadrem em 
um padrão estético, financeiro, racial e intelectual já privilegiado e amplamente 
aceito na sociedade. Os conceitos chave de “classe” e “capitalismo” também são 
importantes, pois a Professora aponta para como valor de troca que as mercado-
rias geradas na sociedade capitalista contribuem para a divisão sexual do trabalho 
e como as relações socialmente valorizadas são estabelecidas a partir disso. Para 
clarear, o cuidado doméstico, na família, tradicionalmente posto às mulheres, 
não é remunerado, portanto, valorizado, embora seja base para uma miríade de 
relações econômicas que se desenvolvem na comunidade política. Dessa maneira, 
se a remuneração dava ao homem, sempre tido como agente detentor do espaço 
público como aponta Susan Okin, o poder de mando e desmando, a política de 
redistribuição como o “bolsa família”, que privilegia a execução e recebimento 
dos recursos pelas mulheres, pode alterar sensivelmente a paisagem e gerar a 
partir da casa o reequilíbrio de relações entre os gêneros para as esferas públicas. 

Metodologicamente, serão discutidos dados que demonstram a mudança da 
participação da mulher negra na sociedade na última década, analisando quais 
fatores foram responsáveis pela crescente na posição de chefia familiar, bem 
como a relação da estrutura sistematizada de raça e classe neste fator; nossa hi-
pótese é que a prioridade pela Mulher na execução de políticas como o “bolsa 
família” é um fator preponderante para o protagonismo feminino, mas que 
ainda assim não é capaz de modificar os índices de violência, física, material e 
simbólica, que as mulheres sofrem no âmbito doméstico, principalmente, em 
especial, as mulheres de cor. A título de exemplo, dados do IPEA apontam que 
há uma diferença média de R$500,00 na renda per capita entre famílias chefiadas 
por homens brancos e família chefiadas por mulheres negras.

Desta forma, este estudo tem a pretensão de demonstrar também como os 
pilares que construíram um país historicamente escravocrata e machista  refle-
tem até os dias de hoje, dificultando o desenvolvimento social e, assim, atentar 
para como as raízes tão profundas de um racismo instucionalizado amortiza 
qualquer tentativa de êxito social; observando os efeitos na vida das pessoas 
negras e de baixa renda, imediatos e futuros, que podem ser associados a atual 
onda de severo retrocesso de ordem política que passa o país. Faz parte da ideia 
central deste trabalho entender como as políticas públicas de redistribuição de 
renda se tornaram parte da emancipação social de boa parte das mulheres negras, 
mas também questionar se o abuso desses meios como barganha política podem 
manter essas mulheres presas à condição subalterna nas mãos do Estado. Para 
que, enfim, seja possível concluir quais são os erros cometidos reiteradamente 
para com esse grupo vulnerável e, as ações praticáveis que podem tornar efetivas 
as propostas constitucionais, mudando, inclusive, a cultura de pré-conceitos for-
mados em torno desta classe social.
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Robson Vitor Freitas Reis1

João Leonardo Silva Costa2

Objetiva-se com este trabalho uma reflexão das considerações postas por 
Liam Murphy e Thomas Nagel em sua obra O Mito da Propriedade,3 no tocante 
a devida forma de se enxergar o sistema tributário em sua função social e, em 
especial, no que tange sua função redistributiva.

Um dos pontos nevrálgicos da obra, e talvez aquele que acarrete a maior 
fonte de controvérsias, é o modo pelo qual os autores compreendem a propriedade 
privada. Defendem que esta possui um caráter convencional, ou seja, para Murphy 
e Nagel a propriedade não constitui um direito natural, mas apenas uma conven-
ção acordada pelas partes na formação do Estado. Desta forma, não há como se 
sustentar a nominada propriedade pré-tributária. Ou, nas palavras dos autores: “os 
direitos de propriedade são direitos que as pessoas têm sobre aquilo que lhes resta 
depois de cobrados os impostos, e não antes” (MURPHY; NAGEL, 2005, p. 240). 

Os autores afirmam que “para mudar esse hábito de pensamento é preciso 
uma espécie de mudança de gestalt” (MURPHY; NAGEL, 2005, p. 241). A pa-
lavra “gestalt” sem tradução exata para o português, refere-se ao que é “exposto 
ao olhar”. Segundo esta teoria da psicologia/filosofia, também conhecida como 
psicologia das formas, o todo é sempre maior que a soma de suas partes, trazen-
do em si a concepção de que não se pode conhecer o todo por intermédio das 
partes, mas sim as partes por meio do todo. E, tendo isso em vista, critica-se a 
forma míope com que as tradicionais doutrinas tributárias são construídas. É 
necessário não apenas olhar para o que é tributado, mas igualmente para onde o 
produto dessa arrecadação é colocado. É preciso, antes de tudo, atentar-se para a 
finalidade social de um sistema de tributação.

1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Graduado em Direito pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Servidor Público no Campus de Varginha da Universidade Federal Alfenas. Brasil. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5637267621645000, e-mail: robsonvitor@gmail.com.  

2 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Graduado em Direito pela mesma 
instituição. Assistente do Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais. Brasil. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/0134359935696151, e-mail: joaoleocosta@gmail.com.

3 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O Mito da Propriedade: os impostos e a justiça. Tradução Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

O SISTEMA TRIBUTÁRIO  
E A JUSTIÇA REDISTRIBUTIVA
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Dentro da visão tradicional, que concebe a existência de uma propriedade 
pré-tributária, a função redistributiva da tributação é vista como uma espécie de 
política Robin Hood, onde se pretende “tirar o dinheiro dos ricos para dar aos 
pobres” (MURPHY; NAGEL, 2005, p. 240). Esta, no entanto, é uma lógica de 
raciocínio insustentável, pois, parte-se de uma falsa premissa, já que não se está 
retirando das pessoas algo que previamente lhes pertença. 

De fato, o que ocorre é que o sistema tributário, orientado por uma função 
redistributiva, faz com que os cidadãos fiquem com menos recursos do que te-
riam caso vigorasse um sistema menos redistributivo. Assim, a correta pergunta 
não é “que proporção daquilo que me pertence deve ser tirada de mim a fim de 
sustentar o serviço público e ser repassada às outras pessoas?”, mas sim “de que 
modo o sistema tributário deve dividir o produto social entre o controle privado 
dos indivíduos e o controle público do governo?” (MURPHY; NAGEL, 2005, 
p. 241). Os autores afirmam que essa mudança de perspectiva é extremamente 
relevante para uma melhor compreensão do todo. Clarifica que as pessoas só 
podem ser donas de algo, só podem manter com segurança e estabilidade a sua 
propriedade, caso exista um Estado para garanti-la, quando já exista previamente 
um sistema normativo regulando/delimitando a questão. 

Assim, a tributação não deve ser vista como o Estado tomando e redistri-
buindo algo que os cidadãos previamente possuam, mas sim como o instrumen-
to que fornece os contornos do direito de propriedade, que passou a existir após 
o seu advento. Sendo importante compreender que, dentre outras funções, o 
Estado atua para garantir a manutenção pacífica do direito de propriedade. 

Murphy e Nagel assumem que, mesmo após a mudança de perspectiva pro-
posta, não é possível eliminar completamente algo que já está tão arraigado no 
pensamento contemporâneo capitalista ocidental, pois isso seria demasiadamente 
pretensioso. Contudo, esta mudança de compreensão acerca do que é a proprie-
dade e qual a sua origem já contribui, e muito, para o debate. Esta mudança de 
entendimento constituirá, indubitavelmente, um importante e significativo passo 
na quebra de alguns paradigmas que foram construídos historicamente. A partir 
dessa mudança de perspectiva, passamos a nos perguntar quais são os valores que 
almejamos ver afirmados no sistema de direitos de propriedade estruturados pela 
coletividade e “qual o peso que se deve dar à diminuição da pobreza e ao forne-
cimento de oportunidades iguais para todos” (MURPHY; NAGEL, 2005, p. 243). 
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Yago Condé Ubaldo de Carvalho1

Este trabalho trata de uma crítica marxista às teorias da justiça, a acusação 
de que elas teriam foco na esfera econômica da distribuição, deixando de lado o 
campo da produção.2 Ao pautar esse tema, busca-se concluir se teorias da justiça 
são conceitualmente capazes de lidar com a produção, adotando-se como base a 
teoria de John Rawls.

Argumenta-se, primeiramente, que a ideia rawlsiana de justiça distributiva3 
e seu objeto, a estrutura básica (em suma, a maneira como as principais institui-
ções sociais são conformadas e distribuem direitos, deveres e vantagens da coo-
peração social),4 não apresentam óbice para que a esfera produtiva seja pautada.5 
Sua crítica às teorias alocativas de justiça6 reforça essa posição.

Em seguida, mostra-se que, na evolução da tradição liberal, Rawls está inse-
rido naquilo que Freeman (2011) chama de alto liberalismo [high liberalism], em 
diferenciação ao liberalismo clássico. Essa distinção tem como base a proteção a 
liberdades econômicas e o papel atribuído ao mercado: no liberalismo clássico, a 
propriedade privada (inclusive de bens produtivos) e o mercado livre eram alvo 
de elevada proteção (com status de liberdades básicas, na linguagem rawlsiana); 
essa posição não é mantida pelo alto liberalismo, o que permite propostas mais 
expressivas no campo da produção.

Ao encontro disso, para Rawls os contornos da propriedade devem ser deci-
didos em nível legislativo.7 Isso possui consequências para a teoria institucional 
do autor, que aponta tanto um regime socialista (liberal) quanto um regime no 
qual bens de produção são alvo de titularização privada (a democracia de cida-
dãos proprietários) como opções viáveis do ponto de vista da justiça.8

1 Mestrando em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Graduado em direito pela Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. yagoubaldo@gmail.com

2 Conforme MARX, 2012, pp. 32/33; SARTORI, 2017; YOUNG, 2006, p. 91.
3 Em RAWLS, 2001, p. 50, o autor conceitua o problema da justiça distributiva.
4 RAWLS, 2001, p. 10.
5 Nesse sentido, concorda-se com YOUNG, 2006.
6 Em RAWLS, 2001, p. 50.
7 A liberdade básica de possuir propriedade pessoal possui tímida extensão e não consagra meios de produção 

(RAWLS, 2011, p. 114).
8 RAWLS, 2001, parte IV, para sua teoria institucional.

JOHN RAWLS E A PRODUÇÃO:  
RESPOSTAS A UMA CRÍTICA  

MARXISTA À JUSTIÇA
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É pertinente também mostrar que diversos autores, ao continuar a teoria 
institucional de Rawls, argumentam pela necessidade de medidas significativas 
no campo da produção. Hsieh (2008) oferece um panorama dessas medidas, que 
tratam da ideia de trabalho significativo, da participação dos trabalhadores na 
governança e do controle democrático dos meios de produção em nível da social.

Por fim, analisa-se a posição de Rawls e de economistas da tradição de James 
Meade sobre o mercado. A distinção entre suas funções alocativa de recursos pro-
dutivos e distributiva de produtos é retomada pelo filósofo político, e as virtudes 
do mercado enquanto mecanismo alocativo são aceitas.9 Assim, seria uma possí-
vel objeção indicar essa posição e mostrar que, por aceitar a função alocativa do 
mercado, também aqueles que trabalham com a justiça rawlsiana teriam foco no 
campo da distribuição. Em resposta, argumenta-se que, não obstante tal defesa 
do mercado, medidas extensas de regulação do campo produtivo são defendidas 
- O’NEILL, 2017, p. 361, lembra que mesmo Piketty percebe a necessidade de 
novas formas de participação e governança na esfera produtiva. Além disso, o 
que é mais decisivo, mostra-se que a defesa do mercado se dá em sede de teoria 
institucional, sujeita a argumentos de teoria econômica e oponível a constatações 
empíricas, o que indica a possibilidade de revisá-la sem grandes entraves morais.

Com tudo isso, busca-se mostrar que, apesar de ao longo da história teó-
ricos da justiça terem voltado sua atenção, em maior medida, para o campo da 
distribuição, a teoria de Rawls permite ir além disso e propor medidas expres-
sivas no campo da produção. Além de mera possibilidade, trata-se de realidade 
verificada nos trabalhos de autores como Young e Hsieh. Essa conclusão não 
resolve as diferenças entre rawlsianos e marxistas, mas permite, ao menos, fazer 
apontamentos em resposta à crítica específica que foi objeto deste trabalho.
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Allan M. Hillani1

O direito de resistência é um dos princípios constitutivos do que consti-
tucionalismo moderno. A suposta existência de uma ordem normativa superior 
(segundo a qual alguns direitos seriam inalienáveis e naturais a todos os seres 
humanos) foi o combustível ideológico das revoluções liberais e o direito de 
resistência se manifestava como única saída para um povo cujos direitos naturais 
eram violados. Hoje, contudo, para a esmagadora maioria dos teóricos do direito 
constitucional o direito de resistência se resume à desobediência civil e o cerne da 
questão passa a ser os critérios para o seu exercício, para diferenciar os cidadãos 
que exercem os seus direitos políticos daqueles que desobedecem a lei por razões 
criminosas. Limitar e condicionar o direito de resistência seria o preço a ser pago 
para tratar a resistência como direito juridicamente reconhecido. Se isso, por 
um lado, pode fortalecer a resistência – fazendo com que adquira legitimidade 
e força – nos momentos de crise pode ser ( e constantemente é) usado contra 
aqueles mesmos que resistem por considerarem o seu exercício um “abuso” de 
direito que transpõe os limites perdendo, assim, “legitimidade”. O problema de 
delimitar objetivamente a linha divisória entre o abuso de direito (caso em que a 
rebelião é injusta e deve ser reprimida) e o seu pleno exercício (caso em que a re-
belião é legítima como ato de liberdade) é central para a caracterização do direito 
de resistência. O critério geralmente utilizado é o uso da violência, mas cabe per-
guntar se essa divisória não é ela também política. Walter Benjamin trata precisa-
mente dessa política por trás da violência em seu famoso ensaio Para uma crítica 
da violência de 1921. Benjamin põe o problema da impossibilidade de afirmar 
se a violência está a priori de acordo com o direito quando é exercida, pois para 
estar de acordo com o direito ela precisa ser sancionada. Benjamin percebe que a 
violência fora do monopólio estatal é proibida não porque colide com o direito, 
mas porque ameaça o próprio direito e pode gerar uma reação violenta por parte 
do Estado. É aqui que a faceta de preservação interna do ordenamento se vê dian-
te da violência como método de autoproteção, revelando o núcleo violento no 
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interior do próprio ordenamento. A tentativa de estabelecer uma linha divisória 
entre o uso e o abuso cai por terra quando se percebe que quem define essa linha 
é justamente o Estado, aquele que constantemente abusa da violência e reprime 
as tentativas de transformação da ordem social. A violência de uma manifesta-
ção, portanto, não é tão objetiva (nem objetivável) quanto parece, pois é sempre 
relativa à sanção estatal, o que constitui uma crítica radical à redução da resis-
tência à desobediência civil. Um problema teórico persiste, no entanto: o que 
fazer com o direito, ou, mais especificamente, com o direito de resistência? Se o 
negamos como direito, corremos o risco de deslegitimar ainda mais a resistência. 
Se tentamos reivindicá-lo, podemos acabar legitimando a sua própria repressão 
quando a ordem se sentir ameaçada e afirmar que está transgredindo os seus limi-
tes. Quando se exige um direito formalmente e abstratamente reconhecido, mas 
que não foi pensado para incluir certos grupos sociais, estamos claramente diante 
do que o filósofo francês Jacques Rancière chamou de política, isto é, o desacor-
do sobre a distribuição estético-política de uma ordem. A questão da “abstração” 
dos direitos se resolve não por meio de uma reivindicação da “particularidade” 
simplesmente, mas pela reivindicação política dessa abstração que não contem-
pla concretamente a particularidade excluída. Os direitos passam a existir não 
porque são previstos pela ordem, mas porque, concretamente, sujeitos afirmam 
serem portadores deles e na ação prática e alteram a ordem a tal ponto que ela é 
obrigada a reconhecê-los. Assim, o direito de resistência opera da mesma forma 
que os outros direitos: é no seu próprio exercício que ele se configura como um 
direito, ainda que não haja qualquer positivação ou reconhecimento por parte da 
ordem. O que importa é que se afirma haver um direito de resistência, afinal, sua 
existência é produto da disputa política. Mais do que somente mais um direito, 
o direito de resistência se revela como uma espécie de metadireito: ele nunca se 
revela de uma forma “pura”, ninguém reivindica um “direito de resistência”, 
ele é reivindicado no próprio ato de resistir, nos processos mobilizatórios de 
reivindicação de outros direitos. Se, de um lado, afirmamos a legitimidade e a 
existência de um direito de resistir e denunciamos arbítrios e abusos, a ordem 
legal sempre vai divergir em última instância, sempre vai tentar impor limites a 
esse direito e, quando esses limites extrapolarem, reprimi-lo ou sequer reconhecê-
-lo como “direito”. A resistência, portanto, é tanto um fato quanto um direito e 
só existe enquanto direito se existe enquanto fato. O direito de resistência revela 
a solidariedade íntima entre direito e política.
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André Freire Azevedo1

Dando continuidade a estudo desenvolvido para o II Congresso Internacio-
nal de Direito Constitucional e Filosofia Política, realizado em Belo Horizonte no 
ano de 2015, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a solidez das críticas for-
muladas por Jeremy Waldron à legitimidade democrática do controle jurisdicional 
de constitucionalidade das leis, em especial nos capítulos 10 a 13 de “Law and Di-
sagreement” (1999) e no artigo “The core of the case against judicial review” (2006). 

O cerne da já célebre crítica de Waldron à legitimidade do controle juris-
dicional de constitucionalidade das leis está fundamentada em sua teoria da 
autoridade política, que nega a possibilidade de que uma teoria substantiva sobre 
direitos possa se confundir com uma teoria da autoridade: segundo ele, diante 
das “circunstâncias da política” – da incontornável necessidade de estruturas de-
cisórias que possibilitem a coordenação recíproca da ação em sociedade, mesmo 
em face do desentendimento sobre quais elas devem ser –, a resposta à questão 
sobre “quem deve estar a cargo das nossas decisões coletivas importantes” deve 
ser formulada de modo livre de considerações sobre a substância dessas decisões 
coletivas – sob pena de se ver replicada justamente a questão controversa que 
exige o estabelecimento de uma estrutura decisória em primeiro lugar. Nesse 
quadro, somente o respeito ao direito de participação de todos os afetados, em 
iguais termos com os demais titulares de direitos, na tomada de uma decisão po-
lítica coletiva – inclusive sobre o sentido e alcance dos direitos fundamentais – é 
capaz de fundamentar a autoridade da decisão: como todo direito formulado em 
termos abstratos é intrinsecamente polêmico, o “respeito a direitos” não se pres-
taria a fundamentar a autoridade política de uma decisão por uma instância não 
sufragada, na medida em que as partes envolvidas não concordarão justamente 
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quanto ao que esse respeito a direitos envolve. Por decorrência, o caráter polê-
mico dos direitos fundamentais impediria retratar a legitimidade do controle de 
constitucionalidade enquanto decorrência de um compromisso assumido pela 
comunidade política com o respeito a direitos – por meio do qual a comunidade 
se previne contra sua violação por maiorias discriminatórias eventuais ou em 
momentos de irracionalidade política: a partir do momento em que o conteúdo 
dos direitos é algo sobre o que as pessoas discordam mesmo nos momentos mais 
ordinários da vida política, o conteúdo, a extensão e o caráter do compromisso 
assumido com o respeito a direitos é sempre uma questão aberta à interpreta-
ção – de forma que se “o povo” delega a uma corte a competência para definir 
os termos desse compromisso, isso pode ser mais bem caracterizado como uma 
delegação de poder a uma instância política aristocrática do que como um com-
prometimento político com a ideia de autogoverno.

Argumento que, embora Waldron esteja correto ao pressupor que uma teoria 
da autoridade deve estar fundamentada na garantia da autonomia dos sujeitos asso-
ciados em um sistema político, o princípio majoritário só é capaz de oferecer uma 
justificação intrínseca para a autoridade da lei no nível em que o modelo teórico 
de Waldron se vê construído: enquanto um modelo ideal de democracia direta, 
que não apercebe da problemática da representação política. Assim, se, diante da 
inevitabilidade do desentendimento, a busca por um fundamento último para a 
autoridade política deve para Waldron se estabilizar no princípio majoritário de 
decisão, porque ele respeitaria as opiniões e a autonomia de todos os envolvidos, 
a partir do momento em que compreendemos que a condição de possibilidade da 
política representativa é justamente a não identidade absoluta entre representantes 
e representados, o almejado fundamento intrínseco se revela em sua instrumenta-
lidade: enquanto presunção, sempre hipotética, de que o processo legislativo ma-
joritário funcionou a cada caso de modo a concertar as compreensões políticas de 
todos os destinatários da norma – o que, evidentemente, só pode ser aferido em de-
finitivo de modo contingente e a nível empírico. A partir da compreensão de que 
o processo legislativo majoritário, inclusive em virtude de seu funcionamento em 
bases representativas, pode violar a autonomia dos sujeitos associados não apenas 
em circunstâncias democraticamente disfuncionais, mas, inclusive, em momentos 
ordinários da vida de uma comunidade política bem estruturada, defenderemos 
que um sistema forte de controle de constitucionalidade pode sim ser procedimen-
talmente justificado enquanto instrumento assegurador da autonomia pública e da 
autonomia privada da cidadania, mesmo que não seja para tanto uma necessidade 
histórica ou um instrumento indispensável.
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Bruna Mariz1

O conceito de povo enquanto um dos elementos tradicionalmente neces-
sários para formação dos Estados modernos, ao lado de território e governo 
soberano, precisa hoje, no mínimo, ser reformulado, e, em última instância, 
abandonado. Alguns paradoxos envolvem a ideia de povo. Enquanto o termo 
povo pode indica o “conjunto de cidadãos como corpo político unitário” – o 
Povo –, pode também indicar o conjunto de cidadãos “pertencentes às classes 
inferiores”, os pobres, deserdados, excluídos (AGAMBEN, 2015, p. 35) – o povão. 
A luta entre povos sempre esteve em curso na história do ocidente – em Roma, 
na divisão entre populus e plebs; na Idade Média entre povo miúdo e povo gordo 
– mas, a partir da Revolução Francesa, o povo torna-se o depositário da sobera-
nia e o povo passa a ser uma presença embaraçosa, e nosso tempo é justamente a 
tentativa de “atestar a cisão que divide o povo, eliminando radicalmente o povo 
dos excluídos.”, razão pela qual, “a obsessão do desenvolvimento é tão eficaz 
no nosso tempo porque coincide com o projeto biopolítico de produzir um 
povo sem fratura.” (AGAMBEN, 2015, p.39). O termo pode, ainda, significar 
simplesmente a própria população de um Estado. No caso brasileiro, por sua 
especificidade, essa aporia talvez – da possibilidade de constituir um povo – esteja 
mais clara. Não é a toa que alguns estrangeiros que estavam no Brasil à época 
da constituição da República, como Louis Couty, afirmaram que “o Brasil não 
tem povo”. “No Brasil não havia povo político, não havia cidadãos, nem mesmo 
na capital do país”. A “apatia política do povo” diante da proclamação da Re-
pública deixou tantos analistas tão embasbacados, que outro adjetivo não coube 
ao povo que “bestilializados”, atribuído por Aristides Lobo, o propagandista da 
República, ao manifestar seu desapontamento com a maneira pela qual o novo 
regime foi constituído sem a menor participação popular (CARVALHO, 2015, 
p.12, 68).  Tem-se, assim, que a massa, a população brasileira seria vista como uma 
população de “hábitos considerados ‘primitivos’ ou ‘bárbaros’” (SCHWARCS, 
2012, p.101), e, afinal, a utilização do adjetivo “bestializados” por Aristides 
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Lobo, revelaria ainda mais coerência se pensarmos que bestializar é “tornar-se 
semelhante a besta”, “perder a natureza humana”, “animalizar-se”. Ou, ainda, se 
atentarmos para o fato de que o termo besta pode significar tanto um “animal 
irracional, quadrúpede, em geral doméstico”, quanto o “lado animal, instintivo 
do homem”, “indivíduo grosseiro, desumano”. Dito isso, o que se pretende no 
trabalho em referência é investigar a relação entre a ideia de povo e a de ani-
malidade, compreendendo-se esta enquanto a qualidade, a condição de animal 
atribuída à algumas pessoas, pressupondo-se, a isso, as principais dicotomias da 
história moderna do Ocidente, no que toca a divisão do homem e do animal, 
da razão e das paixões, da mente e do corpo, cabendo, em regra, aos primeiros 
termos a superioridade sobre os segundos.
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David F. L. Gomes1

Todo campo teórico com pretensões de autonomia epistêmica precisa lidar 
inicialmente como duas questões: a definição de um conceito capaz de delimitar 
de modo suficientemente claro seu objeto e a elaboração de uma abordagem 
metodológica adequada ao estudo desse objeto. Com a Teoria da Constituição 
não foi diferente. O intenso debate no contexto de Weimar tinha como temas 
preferencias exatamente o conceito de constituição e a metodologia daquilo que 
se ia configurando, no interior desse mesmo debate, como uma nova disciplina 
teórica, como um campo relativamente autônomo do conhecimento. O debate 
prosseguiu para além de Weimar, mas, sobretudo nas últimas décadas, veio per-
dendo, com raras exceções, a riqueza daquela pluralidade inicial de perspectivas 
que marcou a fundação da Teoria da Constituição. Pouco a pouco, um conceito 
de Constituição foi sendo estabilizado. Embora com ênfases distintas a depender 
do autor, esse conceito poderia ser sintetizado nos seguintes elementos: uma 
Constituição seria um documento escrito, datado e assinado por um ente sobera-
no no exercício de um poder constituinte originário, dotado de supralegalidade, 
que assegura direitos fundamentais e organiza a separação de poderes, cujo refe-
rencial temporal de legitimidade encontra-se situado em sua abertura ao futuro, 
e que, com tudo isso, estabelece a autonomia do Direito em face de outras esferas 
sociais. Assim definida a Constituição, a metodologia que parecia adequada a seu 
estudo passou cada vez mais a resumir-se a um plexo de abordagens analíticas 
e institucionais. Em que pese a relevância dessas abordagens, sua insuficiência 
fica clara todas as vezes em que, em torno da Constituição, emergem problemas 
sociais que requerem outro tipo de aproximação teórica, ou melhor, todas as 
vezes em que a Constituição revela a si mesma como índice de tensões mais 
profundas presentes no seio da sociedade da qual ela é precisamente um elemen-
to constitutivo – e, na verdade, uma Constituição sempre se dá a ler como um 
tal índice dessas tensões. Nesse cenário, a Teoria da Constituição, não obstante 
bem estruturada e já perto de completar um centenário de autonomia científica, 
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corre o risco de, tendo assumido metodologicamente uma distância de questões 
sociológicas, acabar distanciada da sociedade ela mesma, tornando-se incapaz da 
injunção crítica fundamental: pensar seu tempo presente. No presente trabalho, 
meu intuito é discutir essa redução metodológica da Teoria da Constituição, re-
dução que resulta no que chamarei, tomando a expressão de empréstimo à Escola 
de Frankfurt, de déficit sociológico na Teoria da Constituição. Na medida em 
que uma metodologia só pode ser tomada como adequada ou não a depender 
da delimitação de seu objeto, é indispensável como primeiro ponto de minha 
argumentação voltar ao conceito de Constituição para identificar na definição 
acima exposta a insuficiência primeira da qual deriva o déficit sociológico: uma 
Constituição moderna, sem dúvida, é um documento escrito, datado e assinado 
por um ente soberano no exercício de um poder constituinte originário, dotado 
de supralegalidade, que assegura direitos fundamentais e organiza a separação de 
poderes, cujo referencial temporal de legitimidade encontra-se situado em sua 
abertura ao futuro, e que, com tudo isso, estabelece a autonomia do Direito em 
face de outras esferas sociais; mas, apesar de ser tudo isso, e exatamente por ser 
tudo isso, ela é também uma estrutura que garante, em seu mais elevado grau, as 
condições de reprodução da economia de troca capitalista. É essa relação concei-
tual interna entre Constituição e modo de produção econômico o que condena 
qualquer aproximação teórica que abra mão, sem mais, de um aporte sociológico 
a permanecer inelutavelmente deficitária diante da complexidade dos fenômenos 
que envolvem modernamente uma Constituição. 
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Felipe Cesar José Matos Rebêlo1

O constitucionalismo encontra nos movimentos setecentistas uma expres-
são de sua aplicabilidade. Com efeito, foi no seio das revoluções liberais que 
o constitucionalismo encontrou um torneamento inicial mais concreto, com 
a Constituição assumindo uma função fundamental no ordenamento jurídico 
(DALLARI, 2013, p. 119-135).

A inspiração iluminista se revelou a base desses movimentos, com destaque 
para a Revolução Norte-Americana de 1776, e a Revolução Francesa de 1789. 
Não obstante, alguns apontamentos devem ser sugeridos como ressalvas. O pen-
samento de Thomas Jefferson, objetivando um específico Estado Constitucional 
e Democrático de Direito, merece menção no caso oportuno.

Um dos “Founding Fathers”, como é conhecido, pode ser concebido como 
um iluminista que não se rende aos caracteres básicos da dita filosofia. A sua 
concepção de bem público encontra-se como volátil e temporal, não se prenden-
do a categorias estanques. Nesse sentido, resgata o ideal de equidade com matizes 
aristotélicas, em que as circunstâncias de cada caso perfazem a atuação jurídica, 
bem como a devida compreensão do ideário constitucional.

Nesse sentido, diz-se que Thomas Jefferson erige a legitimidade do próprio 
ordenamento jurídico, e, por via oblíqua, da Constituição, aos certames cultiva-
dos pela sociedade. Se a normatividade específica não se identifica com os fatores 
populares, não há o que se falar em observação restrita a tais normas. Cabe a 
devida alteração das mesmas, podendo tal processo se dar no próprio corpo da 
legislação, ou na aplicabilidade concreta do direito.

A desobediência civil acaba perpassando seu pensamento. Jefferson resgata, 
em certos pontos, a filosofia de John Locke, ao encrustar em seu pensamento 
o possibilidade de se voltar contra a ação governamental, expressa em uma le-
gislação específica, quando a mesma se opuser diametralmente aos interesses 
populares. Consagra-se, nessas esferas, um jusnaturalismo que não se confunde 
com o movimento iluminista clássico, por instrumentalizar conceitos de apoio 
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ou diretrizes flexíveis no ordenamento constitucional e jurídico. Revelam-se ca-
tegorias amoldáveis, que devem ser seguidas pelo Estado, inclusive no tocante a 
estruturação do texto constitucional, sob pena de os cidadãos possuírem o direi-
to de se voltar contra as atitudes governamentais ilegítimas.

Jefferson desenvolve seu constante direito de resistência e revolução, de 
amparo nos preceitos inicialmente desenvolvidos por Locke, em análise da apli-
cabilidade da Constituição Norte-Americana de 1787. Assim, estrutura-se como 
fundamento do constitucionalismo a identidade e abertura democrática para a 
participação popular tanto na fase de construção, como de aplicabilidade das 
normas constitucionais.

Relaciona como um instrumental para esse alcance a gradação das re-
públicas, ou seja, a estruturação político-territorial de forma a propiciar da 
melhor forma possível a participação popular na Administração Pública. A 
constante divisão administrativa proposta, envolvendo estados, condados, dis-
tritos, e assim por diante, tem esse objetivo, de forma a interligar, por meio 
da transparência, a ação pública a popular. A Constituição, portanto, deve 
integrar todos esses aspectos, como forma de conferência de legitimidade, que 
se relaciona a um processo de accountability.

O Estado Constitucional e Democrático de Direito jeffersoniano, contem-
pla o direito, com o dever de se seguir a lei e a Constituição, mas contempla a 
desobediência civil como lícita, caso os princípios estruturantes da sociedade 
específica não sejam seguidos na formulação e na aplicação da doutrina consti-
tucional (JEFFERSON, 2011, p. 911). 

Assim sendo, não interage com a desobediência civil nos moldes propug-
nados por Thoureau (2012), estritamente individualista, que busca o total afas-
tamento do Estado, apesar de coincidir ao contemplar sua ilegitimidade quando 
exercitadas medidas contrárias a estrutura básica daquela sociedade. O constitu-
cionalismo jeffersoniano ressalta um caráter social para os movimentos setecen-
tistas, em que a desobediência civil procura englobar os interesses da sociedade 
como um todo, e não a busca do afastamento total do poder estatal em relação 
a vida dos cidadãos, que necessitam de sua tutela quando prejudicados por ele-
mentos externos, tal como o poder econômico pernicioso.

Thomas Jefferson, na esteira do apresentado, permanece atual, frente a aplica-
ção do direito, e da própria Constituição, muitas vezes em descompasso a estrutura 
social específica. A atual gestão pública brasileira merece uma ponderação nesse 
sentido, instrumentalizando pacotes de reformas estruturais, atinentes ao trabalho, 
à previdência, a própria política, em descompasso com as estruturas sociais consa-
gradas e princípios básicos e sustentáculos da Constituição de 1988, que privilegia 
a justiça social como escopo, fator que não é possível ser alcançado com o estabe-
lecimento de preferências ao poder econômico em detrimento dos direitos sociais. 
Por conseguinte, a desobediência civil pode constar no bojo do constitucionalis-
mo, e na própria configuração do Estado Democrático de Direito.
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Filipe Augusto Oliveira Rodrigues1

Este resumo busca analisar a relação entre a regra de reconhecimento e a 
constituição. Esta questão relaciona tanto a teoria do direito quanto a filosofia 
do direito constitucional, como é demonstrado por Larry Alexander ao discutir 
os principais pontos de discussão filosóficos no direito constitucional (1998). 
Além disso, tal debate interessa por permitir analisar quais são os fundamentos 
do direito e de que forma este conceito se relaciona com um elemento central 
para o direito que é a constituição.

Esta aceitação da relação entre filosofia do direito, em sentido amplo, e teo-
ria constitucional, envolve também uma consideração sobre a finalidade da aná-
lise filosófica do direito constitucional. Como exposto por Dyzenhaus e Thor-
burn, podem existir duas posições sobre esta questão, uma normativa e outra 
descritiva (2016). Na posição normativa, se consideraria a relação como possível, 
existindo tal relação, enquanto que aqueles que buscam uma análise descritiva 
não aceitariam tal relação (DYZENHAUS; THORBURN, 2016). Assim como 
os autores parecem demonstrar, acredito que a tese a ser seguida é a normativa, 
não significando com isso o abandono da análise conceitual da análise de um 
elemento como a regra de reconhecimento. 

A regra de reconhecimento da obra de Hart é o conceito fundamental que 
explica o fundamento de validade do direito (1994). Na divisão hartiana ela é 
um tipo de regra secundária, regra esta que serve com a finalidade de garantir 
a validade do sistema jurídico e também a identificação do direito. A regra de 
reconhecimento não é criada pelo direito, mas surge das práticas sociais. Hart 
utiliza como exemplo de regra fundamental a coroa no parlamento (no caso 
inglês). No caso americano, o autor afirma que o critério máximo de validade se 
identifica com a aceitação de valores morais, mas não afirma ser diretamente a 
constituição. Poderíamos interpretar, a regra de reconhecimento como vinculada 
com a constituição de um país? Qual a relação entre as duas? Seria melhor a cons-
tituição não ser escrita, como no modelo inglês, para melhor se adaptar a uma 
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regra de reconhecimento? Como defendido por Gardner? (2012) Acredito que a 
melhor solução neste caso é a solução de Andrei Marmor e a análise do direito 
como fundado em convenções.

 Andrei Marmor é um dos principais autores positivistas contemporâneos. 
Sua teoria sobre as convenções sociais trouxe diversos novos insights para a 
teoria do direito e também pode trazer pontos interessantes nesta relação entre 
filosofia do direito e direito constitucional. Andrei Marmor ao debater a regra 
de reconhecimento, vincula ela com uma análise convencionalista. Para Marmor, 
devemos fazer uma diferenciação entre dois tipos de convenções, convenções 
profundas e convenções “rasas” (2006) (2009). Se considerarmos a regra de reco-
nhecimento apenas com uma convenção profunda, ela não se relaciona com a 
constituição, mas sim funcionaria como um elemento de pano de fundo presen-
te por trás do texto constitucional. Se considerarmos a regra de reconhecimento e 
sua relação com a constituição apenas como uma convenção rasa, o fundamento 
máximo de validade do nosso direito seria facilmente mutável e não-estável. 

A solução de Marmor perpassa em considerar a regra de reconhecimento 
como uma mistura dos dois tipos de convenções. Uma união tanto com a parte 
“rasa” vinculada ao texto legal escrito na constituição, quanto com a parte pro-
funda, valores esses que são representados pelos valores rasos no texto. Desta 
forma, defendo que a melhor interpretação da relação entre a regra de reconheci-
mento e a constituição é a defesa de uma convenção que leva em conta tanto os 
valores profundos, quanto o texto legal.
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Guilherme dos Santos1

In his paper “Law’s Autonomy and Public Practical Reason” (1996), Pro-
fessor Gerald J. Postema claims that there is one thesis about nature of Law that 
several philosophers from different traditions have endorsed. This thesis aims to 
explain and justify certain aspects of legal practice, such as providing determined 
reasons to citizens and officials to unify political (-moral) public judgment and 
co-ordinate social interaction through Law. Postema calls such thesis “autonomy 
thesis”, which is composed by three other theses, called (i) limited domain thesis 
(ii) pre-emption thesis and (iii) sources thesis. Isolating one by one we have, res-
pectively, that (i) Law defines a limited domain of practical reasons or norms for 
use by officials and citizens; (ii) this reasons of this domain operate in practical 
reasoning such as reasons for action as reasons that preclude acting for certain 
other reasons outside that domain; (iii) the belonging criterion of that domain is 
determinate in exclusive terms of non-evaluative matters of social fact, so that the 
identification of existence and content of belonging norms can be determinate 
entirely without appeal to moral or evaluative arguments. Thus, the autonomy 
thesis shows a legal model of mediation between the reasons for action and the 
decisions and actions of citizens and officials in public context by (a) displacing 
practical reasoning from moral considerations to a relatively artificial domain of 
reasons and norms, thanks to the sources and the limited domain theses; and (b) 
isolating the practical reasoning on this domain the reasons from outside of it, 
through the pre-emptive thesis. The necessity of (a) and (b) arises from a social 
problem that Law is designed to solve, namely: the problem of co-ordination. 
This problem stems from the diversity of equally reasonable choices in which 
one on them must be chosen and shared by the members of a community in 
order to create directed actions aimed to achieving the decent objectives of its 
members and/or of the community. Thus, the core of the co-ordination problem 
is the issue of identifying the norm that co-ordinate individual actions, being 
this solved by Law through (a); and the issue of reciprocity between individuals 
in complying with this norm, being this solved by Law through (b). But is that 
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really the fundamental tasks of Law? Many normative systems, such as voluntary 
associations with specific purposes, could be created to solve the co-ordination 
problem, providing, as well as Law, a limited artificial domain in which prac-
tical reasoning will operate, excluding external considerations of that domain. 
The individuals would become members of those associations, or would cease 
to be, when they realize that they are or not facing the co-ordination problem 
and that they need a solution. Even if they are pluralistic about values, which 
may lead them to not see the existence of the problem or the need to solve it, 
the own survival necessity that co-ordination provides would still compel them 
to co-ordinate. Of course, it is not necessary to reach this level, since individuals 
would have the choice to participate in associations where shared values are the 
same or similar among their members. Moreover, they could leave or change of 
association when the identified norm is not the best solution to a co-ordinate 
problem, when the norm or the own co-ordination no longer interests or when 
there is no longer co-ordination problem to be solved. So, why assign to Law this 
task of solving co-ordinate problem if voluntary associations could solve it? If 
these associations could solve such a problem, why does Law not function in the 
same way as these associations? Why does Law not allow us to leave it, for exam-
ple? One possible answer would be: unlike these associations, Law claims moral 
authority. Thus, if an individual is a citizen or an official of an existing legal 
system, this system will claims upon to him to take legal norms as if they were 
moral norms. Hence, because of the own nature of the moral claim of authority, 
there is no point in an individual asserting that he is not subject to the legal sys-
tem if it claims moral authority under individual. Therefore, if we assume that 
the Law’s fundamental task is, as Postema seems to endorse, to solve co-ordinate 
problem, and to that the autonomy thesis would offer this framework, an impor-
tant area of Law’s nature would remain unexplained, namely, law’s moral claim. 
Once verified this limitation in such Law’s fundamental tasks thesis, the same 
does not imply necessarily autonomy thesis, which could be compatible with a 
more embracing thesis regarding the nature of Law. 
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Igor Campos Viana1

O presente ensaio propõe analisar a ideia de crítica como rearticulação da 
tecitura social através da análise do textos: “What is critique? An essay on Focault’s 
virtue” (BUTLER, 2002); “Critically Queer” (BUTLER, 1993) e “The Question of 
Social Transformation” (BUTLER, 2004a). Pretendo apresentar alguns importantes 
prolegômenos do que defendo ser um constitucionalismo crítico em diálogo com 
os contributos político e teórico de Judith Butler. Para tanto, utilizamos da abor-
dagem da autora acerca do termo “queer” e das experiências de travestilidades e 
transexualidades para analisarmos a potência e o limite dos atos ressignificatórios. 
A partir dessa chave de leitura propomos pensar as possibilidades de ressignificação 
dentro da ordem normativa do constitucionalismo moderno. Identificamos uma 
constante e incessante busca pela estabilização social que perde de vista o caráter 
violento de determinadas estabilizações que cristalizam modos de existência possí-
veis. Defendemos, portanto, um constitucionalismo que afirme a dimensão precá-
ria inerente a qualquer estabilização e que se abra e entenda as diversas formas de 
rearticulação da tecitura social como única possibilidade de vivência radicalmente 
democrática no tempo-de-agora (MATOS, 2015, pp. 53-58). 

Juntos a Michel Rosenfeld, constitucionalista estadunidense que utiliza da 
fenomenologia hegeliana e das análises lacanianas da relação intersubjetiva da 
busca dos sujeitos por identidade, apostamos em uma visão historicista, discursi-
va e performativa da constituição da (não)identidade de um povo. A identidade 
do sujeito – sujeito-destinatário, sujeito-autor e matéria — constitucional (RO-
SENFELD, 2010, p. 17) remete a este processo de autoconstituição socialmente 
apreendido e indisponivelmente aberto às construções e reconstruções através dos 
discursos sobre os direitos humanos que “nós” performativamente reconhece-
mos legítimos ao longo de um tempo histórico complexo e vivenciado enquanto 
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memória e expectava. Assim, a identidade constitucional leva em consideração 
passado, presente e futuro, que pela própria incerteza semântica que carregam 
constituem uma identidade continuamente indeterminada. Essa chave de leitura 
nos possibilita interpretar os discursos instauradores de direitos a partir de uma 
perspectiva que considere os agentes historicamente situados em suas respectivas 
lutas por reconhecimento (HONNETH, 2009, pp. 265-266). 

Dessa forma, as rearticulações da tecitura social devem ser compreendidas 
enquanto discursos constituintes da identidade constitucional em afirmação ou 
negação de uma identidade radicalmente democrática. Talvez esses movimentos 
representem um chamado a repensarmos a fundação do constitucionalismo na mo-
dernidade (VIANA, 2015, p. 49) através de uma constituição que realmente não se 
reduza ao poder constituído, mas que retenha o poder constituinte no presente, no 
agora radicalmente democrático, numa temporalidade na qual a potência não se en-
cerre no ato (CHUEIRI, 2013, p. 31), mas pelo contrário, nele se eleve, projetando-se 
para um futuro sempre em aberto, uma temporalidade na qual o vazio é assimilado 
enquanto afirmação da ausência (CATTONI DE OLIVEIRA, 2010, p. 390). 

Judith Butler nos apresenta uma construção teórica que rompe com uma 
clássica teoria política ao apresentar uma soberania popular enquanto ato per-
formativo de corpos que se reúnem no espaço público e reivindicam para si o 
conceito de povo (BUTLER, 2015, pp. 154-155). Entretanto, a autora destaca que 
essa ação política depende de condições também políticas para sua existência, 
por isso a importância do reconhecimento do direito de protesto, de acesso ao 
espaço público e das provisões sociais. Assim, reunidos em uma determinada car-
tografia situacional, esses corpos unidos podem representar um enfrentamento 
e uma exposição da precariedade sob a qual esses mesmos corpos são sujeitados 
e desafiam a lógica constitucional estabilizadora gerando uma fratura ao racio-
cínio constitucional moderno. Esses novos movimentos políticos como como o 
Occupy Wall Street, os Indignados e a Primavera Árabe, ligados por uma lógi-
ca de responsabilização, uma interdependência necessária, apresentam-se como 
constituidores de espaços de resistência e de própria existência política de vidas 
não passíveis de luto (BUTLER, 2009, pp. 5-6) ou extremamente precarizadas 
(BUTLER, 2004b, p. 141).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUTLER, Judith. Critically Queer. In: Bodies that matter, on the discursive limits of “sex” - Judith Butler. New 
York: Routledge, 1993. 

BUTLER, Judith. The Question of Social Transformation. In: Undoing Gender - Judith Butler. New York: 
Routledge, 2004a. 

BUTLER, Judith. Precarious Life. New York: Verso, 2004b.

BUTLER, Judith. Frames of War: When is Life Grievable. New York: Verso, 2009. 

BUTLER, Judith. Notes toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 2015. 



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 567

CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Democracia sem espera e processo de constitucionalização: Uma 
crítica aos discursos oficiais sobre a chamada “transição política brasileira”. In: Revista anistia política e justiça 
de transição, v. 2, n. 3, p. 200- 229, jan./jun. 2010. 

CHUEIRI, Vera Karam de. Constituição radical: uma ideia e uma prática. Revista da Faculdade de Direito 
UFPR, Curitiba, n. 58, p. 25-36, 2013. 

HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz Repa. 
São Paulo: Editora 34, 2009 (2a edição). 

MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Filosofia radical e utopias da inapropriabilidade: uma aposta an-
-àrquica na multidão. 1 ed. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2015.

ROSENFELD, Michel. The Identity of the Constitutional Subject. New York: Routledge, 2010. 

VIANA, Igor Campos. Uma estranha tensão entre constituição e democracia: a necessidade de um constituciona-
lismo para além da modernidade. Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena, v. 21, no1 de 2015. 



Caderno de resumos568

José Arthur Castillo de Macedo1

Patrícia Camargo Tesseroli de Siqueira2

O presente texto pretende repensar, em um contexto de profunda desigual-
dade estrutural (material ou social), a relação entre igualdade (política) e o Estado 
Democrático de Direito no Brasil contemporâneo. Para tanto, o trabalho divide-
-se em quatro partes, de modo a combinar a análise conceitual (teórica), com aná-
lises (empíricas) históricas e sociológicas e uma perspectiva crítica (normativa). 
Na primeira parte, realiza-se uma análise conceitual a respeito da igualdade. A 
partir de diferentes autores, tais como Dahl, Dworkin e MacCormick, extraímos 
pontos comuns e centrais a respeito dos entendimentos teóricos sobre a igualda-
de política. Dessa discussão teórica, desenvolvemos a dimensão política e moral 
da igualdade como fundamento do Estado Democrático de Direito. Delineados, 
assim, os sentidos apresentados para a igualdade, na segunda parte, apresentamos 
dois pontos distintos, um histórico e outro sociológico, que chamam atenção ao 
fato de que as desigualdades moral, civil e política, são decisivas na construção da 
(precária) cidadania no Brasil. De um lado, José Murilo de Carvalho ressalta este 
processo ao analisar a construção da cidadania no Brasil, ressaltando a questão 
de que os direitos civis ficaram para trás em relação aos sociais e políticos. Do 
outro, resumimos um ponto central do argumento de Jessé Souza, ao mostrar 
que a gênese das classes sociais, especialmente a “ralé”, a partir de um processo de 
socialização e de construção social da indiferença e da naturalização da desigual-
dade, é central para compreender o modo como se estruturam tais desigualdades 
no Brasil. Assim, fica evidente uma questão problemática e pouco discutida na 
teoria social ou político-constitucional brasileira: como determinada compreen-
são da igualdade – e a naturalização das desigualdades – afeta a constituição e a 
implementação dos direitos no Brasil. Logo, esse déficit é central para a discussão 
teórica, para a construção política e para a revisão crítica das práticas do Estado 
Democrático de Direito no Brasil. Na terceira parte, por sua vez, conecta-se o 
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debate teórico e empírico, com base na crítica elaborada por constitucionalistas 
brasileiros Marcelo Neves e Oscar Vilhena Vieira. A partir de referenciais teóricos 
muito distintos, ambos percebem o risco e os efeitos perversos que as desigualda-
des estruturais (materiais e sociais) geram para a manutenção da integridade do 
Estado de Direito no Brasil, especialmente no que diz respeito à manipulação da 
lei (ou do princípio da legalidade). Neves destaca esse fato ao criticar a existência 
de cidadãos subintegrados e sobreintegrados. Vilhena Vieira, afirma que há uma 
invisibilidade dos extremamente pobres, a demonização daqueles que desafiam o 
sistema e a imunidade dos privilegiados. Uma vez considerados seus argumentos, 
na quarta parte, delineamos algumas críticas à reprodução das desigualdades, 
especialmente na esfera política no Brasil contemporâneo. Objetivamos, dessa 
forma, demonstrar a necessária recuperação da igualdade para edificação do Es-
tado Democrático de Direito no Brasil. Isto porque, quando o Estado de Direito 
assume uma feição democrática, existe uma dinamicidade no ordenamento jurí-
dico no sentido de criação de outros direitos. Esta possibilidade de alteração do 
status quo pode ser compreendida como elemento transformador que a lei passa 
a deter, conquanto, ao mesmo tempo em que descreve o rol de direitos, também 
contém mecanismos que garantam o seu acesso e efetividade. Entretanto, o avan-
ço na seara dos direitos está ligado ao fato da igualdade de oportunidades e aces-
so para a vocalização dos interesses na esfera pública. Se a democracia permite a 
reinvenção da ordem jurídica, fazendo prevalecer a soberania popular através da 
representação política, é evidente que os mais variados grupos sociais precisam 
estar num patamar de igualdade para terem o poder de influência nas decisões 
políticas tomadas pelos representantes. Todavia, sob a constante da desigualdade 
socioeconômica, o resultado, nada mais é, senão a desigualdade política. Isto 
significa dizer que os interesses dos cidadãos marginalizados, em razão de sua 
condição financeira, tornam-se indiferentes nos processos atinentes às decisões 
políticas, porquanto a representação política atrela-se aos interesses dos deten-
tores do poder econômico. Esta seletividade erode as instituições democráticas, 
na medida em que enseja pressuposições de que a participação política não tem 
efetividade alguma. Logo, denota-se a relevância da igualdade como imparciali-
dade, no sentido de as instituições políticas tratarem seus respectivos cidadãos 
com o mesmo respeito e consideração. O gozo dos direitos, dessa maneira, é 
galgado pela noção de igualdade, que, por ser componente principal do ideal 
democrático, concede legitimidade ao poder político, mediante a inserção dos 
mais diversos pleitos erigidos pelos grupos sociais que compõe o povo. 
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Letícia Garcia Ribeiro Dyniewicz1

Esse trabalho tem como objetivo resgatar uma discussão apresentada por 
Andreas Kalyvas a respeito do momento do extraordinário da política. Tal autor, 
em sua obra Democracy and the Politics of Extraordinary, propõe uma releitura 
de Maw Weber, Carl Schmitt e Hannah Arendt  para refletir sobre esse momento 
que, muitas vezes, irá dar origem ao poder constituinte originário. Nesse artigo 
propõe-se compreender que o momento do extraordinário da política tem dois 
lados da mesma moeda. Um deles, como já referido, é o poder constituinte, en-
quanto o outro estaria no estado de exceção. Caminhando junto com Kalyvas, 
mas também um tanto além, propõ-se compreender a leitura do estado de exce-
ção e do poder constituinte como duas faces da mesma moeda do momento do 
extraordinário. Para tanto, o artigo se dividirá em três partes. Primeiramente será 
analisado de que forma compreendemos o poder constituinte como um momen-
to do extraordinário, tando sempre como interlocutores Carl Scmitt e Walter 
Benjamin. Em um segundo momento, a mesma discussão será feita a respeito do 
estado de exceção. Por fim, na terceira parte, esses dois coceitos dialogam mos-
trando a importancia, principalmente, dentro do quadro do constitucionalismo 
e da democracia brasileira atual de repensarmos esses dois conceitos. 

Para tanto, será necessário compreender, aos molodes schmittianos, queo 
liberalismo trata de eliminar a disputa política pelo constituição é necessário 
retirar de cena também o elemento da exceção, já que esse é o momento da pura 
decisão, para o qual não é possível encontrar uma explicação dentro da lógica 
racional do liberalismo. Por isso o relevo dado por Schmitt ao tema do estado 
de exceção. Atualmente, apesar de o conceito ter sido retomado por Agamben – 
de maneira bastante diferente da tratada por Schmitt – ainda temos difuldades 
inclusive epistemológicas para abordá-la. A dificuldade epistemológica não está 
propriamente no conceito, mas no campo do conhecimento a partir do qual ele é 
analisado, qual seja, o direito. O conceito de estado de exceção reside justamente 
na imbricação mais imediata que o direito estabelece com a política, bem como 
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na própria origem do fenômeno jurídico. Funciona como um mecanismo per-
verso, ou não, já que pode criar uma nova ordem política sem oferecer garantias 
do que dela possa advir, bem como destruir a ordem existente. 

Nesse sentido também, quando as teorias liberais excluem ou minimizam ao 
máximo o impacto da imprevisibilidade da política sobre o direito, para que se 
compreenda este último como um sistema de regras organizado, no qual se encon-
tram respostas para os mais variados casos, pode-se antever uma das dificuldades 
encontradas para tratar do tema do extraordinário contemporaneamente. Além 
disso, a relação direta entre exceção, poder constituinte e soberania também se 
revela bastante peculiar, pois o liberalismo esforça-se ao máximo para justificar a 
existência de um controle racional dos atos de vontade praticados pelo soberano. 
Nesse sentido, o liberalismo seria uma teoria comprometida com a fragmentação 
do poder e a tentativa de “neutralizar ou eliminar o poder constituinte do povo”2. 

Outro ponto relevante que merece ser destacado é o fato de que o estado de 
exceção também evidencia a dificuldade que se tem de lidar com o tempo da ação 
política. Em outras palavras, o direito trabalha dentro de uma lógica normativa, 
na qual geralmente a uma ação corresponde uma sanção, de forma a garantir, antes 
da igualdade e da liberdade, a segurança jurídica. O que está em jogo quando tra-
tamos da exceção é justamente o fato de que essa lógica se rompe nos momentos 
de maior tensão social, e resta um elemento que não pode ser compreendido sob 
o prisma dessa racionalidade. Isso porque são justamente os momentos de grande 
tensão social que exigem ação política. Consequentemente, apesar de o direito ten-
tar normatizá-los, eles se esquivam incessantemente desse fazer normativo. 

 Compreender esses elementos do constitucionalismo permite que se com-
preenda democracia, constitucionalismo e liberalismo de maneira dissociada. 
Atualmente, nas discussões liberais a respeito do constitucionalismo o que verifi-
camos é a tentativa de retirar de cena o elemento do estado de exceção – mesmo 
que autores importantes como Agamben sempre retomem o tema – excluindo-se 
assim a decisão. Essa é inerente ao direito. Ao afastá-la do centro da discussão, 
rejeita-se a possiblidade de se pensar um direito livre de violência como propõe 
Walter Benjamin em Crítica à Violência.

2 KALYVAS, Andrea. Democracy and The politics of extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt and Hannah 
Arendt.  Cambridge: Cambridge University Press, p.131.
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Lucas Filardi Grecco1

A teoria normativa da adjudicação preocupa-se em estabelecer como juízes 
devem decidir casos legais do ponto de vista moral. As duas teorias centrais nesta 
área são o formalismo e o particularismo. Os primeiros afirmam que juízes de-
vem decidir casos legais de acordo com o sentido convencional ou original dos 
enunciados jurídicos e apenas sob raras circunstancias lhes é permissível desviar 
desse sentido e utilizar raciocínios morais. Os segundos, por sua vez, que juízes 
devem possuir de uma liberdade criativa maior e devem valerem-se diretamente 
de argumentos morais. Juízes devem utilizar, por exemplo, o propósito moral 
por trás da legislação. Em uma série de artigos Sunstein (1999) e Sunstein & 
Vermeule (2003) argumentam que tal desacordo normativo entre formalistas e 
particularistas pode ser resolvido por meio de investigações empíricas de como 
os juízes de fato decidem. Segundo os autores, se estivermos munidos de estudos 
sociológicos, psicológicos e econômicos poderemos amenizar os debates porque 
disputas sobre valores são frequentemente disputas sobre fatos e compreender 
estes pode tornar desnecessário resolver as disputas quanto a valores. Em pri-
meiro lugar, argumentarei que embora a defesa acima esteja correta ela só é 
plausível se considerarmos que formalistas e particularistas concordam quais são 
os critérios que determinam como devemos avaliar a maneira que juízes devem 
decidir. No caso endereçado pelos autores, apenas se formalistas e particularistas 
pensarem que uma teoria da adjudicação funciona para resolver problemas nor-
mativos não-ideais, ou seja, quando levamos em conta na elaboração de teorias 
normativas evidencias de como adjudicadores reais irão de fato agir, tendo em 
vista suas limitações de tempo, cognição e comportamento. Por outro lado, não 
é óbvio que os critérios não-ideais estipulados pelos autores acima esgotem o 
debate. Afirmarei que é possível pensar que teóricos da adjudicação endossem 
uma perspectiva ideal desses critérios, cujo interesse é compreender o que juízes 
deveriam fazer assumindo que eles irão fazer tudo o que deveriam fazer. Se eu 
estiver correto, portanto, é relevante considerar que há também uma disputa 

1 Mestre em Direito do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janei-
ro. Bacharel em Direto pela Universidade Federal de Ouro Preto. Brasil. E-mail: lucasfgrecco@gmail.com
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metodológica negligenciada neste debate. Em segundo lugar, traço algumas con-
siderações quanto a metodologia idealista. Aponto algumas versões dela suas 
principais motivações.

Palavras chaves: Teoria do direito – Adjudicação - Metodologia
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Mariana Marques Auler1 

Tomando como cenário o quadro de instabilidade e reduzida legitimidade 
das instituições políticas brasileiras, em que se deu ensejo a uma série de reformas 
legais de orientação liberal de grande impacto para a sociedade, o presente traba-
lho propõe-se a perscrutar as contradições do pensamento liberal em sua relação 
com a ideia de democracia, bem como expor a ilegitimidade dos processos de re-
forma em curso,  notadamente a Emenda Constitucional nº 95/2016, conhecida 
como “PEC do teto dos gastos públicos” que  estabelece um novo regime fiscal 
ao Estado brasileiro, impondo restrições à capacidade de agenda dos governos 
nacionais pelos próximos 20 anos. 

A agenda liberal econômica vem sendo apresentada por seus propositores 
como a única saída à atual crise e mesmo como única forma de governo possível. 
Desse modo, tais reformas põem em questão não apenas uma saída imediata para 
a crise, mas o próprio projeto político de país e de modelo de gestão pública, que 
perpassa necessariamente a compreensão da sociedade sobre o papel do Estado. 
A implantação de tal agenda tem se realizado, no entanto, em condições demo-
cráticas questionáveis. 

A democracia em seu sentido moderno relaciona-se diretamente com a ideia 
de soberania e o problema da legitimidade de seu exercício acompanha desde 
então as teorias democráticas. O berço liberal da ideia moderna de democracia, 
de Rousseau a Alexis de Toqueville, tiveram a problemática da representação e da 
legitimidade como questão fundamental.

Na transição do Século XIX ao XX, surgem novas contribuições à teoria 
democrática, destacando-se as formulações de Joseph Schumpeter que, tentando 
resolver o problema da soberania e da delegação da vontade geral, propõe que o 
povo é soberano apenas em sua capacidade de eleger os governantes, de modo 
que a democracia se reduziria a um método de formação de governo. Opera-se 
assim, um movimento de restrição a ideia de democracia, que sem atributos qua-
litativos de conteúdo, torna-se forma.

1 Mestre em Direito pela UFPR, 2017. Brasil. E-mail: aulermm@gmail.com.  
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Posteriormente os teóricos do liberalismo do Século XX, que viriam a fun-
damentar a experiencias de governos neoliberais, representados especialmente 
pela Escola Austríaca e de Chicago, sustentam a premissa de que o livre mercado 
e a não intervenção estatal na economia são condição para a democracia, ou seja, 
de que a agenda liberal, do estado mínimo é o único caminho democrático. 

Tomando como centro as formulações de Friedrich August von Hayek, 
em o Caminho da Servidão a liberdade individual entraria, necessariamente, 
em conflito em qualquer sistema coletivista (marcados pela organização inten-
cional das atividades sociais em função de um objetivo comum). Hayek busca 
mostrar que a substituição de uma ordem espontânea e complexa de mercado 
por uma ordem de tendência coletivista, resultaria inevitavelmente na servidão. 
Distanciando-se das proposições do liberalismo clássico, para Hayek as ideias do 
berço democrático moderno, notadamente a soberania do povo e das maiorias 
eleitorais, poderiam levar ao totalitarismo. 

A partir de tal narrativa, da ideia de democracia ao longo do desenvolvi-
mento do pensamento liberal, busca-se expor um esvaziamento progressivo do 
liberalismo em seu sentido ético, compreendido aqui em seu senso aristotélico, 
vinculado aos fins públicos comuns do bem-estar e justiça.

Considerando a trajetória do pensamento liberal, em conjunção com o 
caso brasileiro, busca-se expor que a vinculação entre um regime econômico à 
democracia consiste em um subterfúgio teórico que vem contribuindo para a 
consolidação do liberalismo, em sua faceta de programa econômico, como dog-
ma do debate político.

A fim de questionar a inevitabilidade da agenda econômica liberal, remon-
tando às reflexões iniciais de Hayek sobre a vinculação entre Estado mínimo 
e democracia, propõe-se que regimes de orientação liberal e coletivista, como 
formas de organização da econômica da sociedade podem ser logrados e legi-
timamente eleitos dentro das democracias e do mesmo modo, ambos podem 
apresentar arranjos institucionais autoritários para viabilizar-se. 

Independentemente da valoração de uma ou outra orientação, é preciso 
resgatar o elemento volitivo da política, retomando a centralidade da ideia de so-
berania e vontade popular para a qualificação da democracia e sua desvinculação 
a regimes econômicos específicos.   
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Renê Chiquetti Rodrigues1

O advento de uma nova Constituição e o aperfeiçoamento teórico da dou-
trina constitucional brasileira no decorrer das últimas três décadas ocasionou 
uma significativa mudança na compreensão do conceito de direito e do ordena-
mento jurídico como um todo no Brasil. Em grande medida, isto se deu pelo 
desenvolvimento de um discurso teórico voltado para a efetivação de direitos 
fundamentais sociais – positivados na então recente Constituição de 1988 – por 
meio do Poder Judiciário. Tal discurso doutrinário terminou por introduzir uma 
série de expressões que alteraram não apenas a compreensão geral do direito posi-
tivo como também implicou em questionamentos profundos na áreas da Teoria 
e da Filosofia do Direito. Dentre as expressões que entraram para o vocabulário 
jurídico nacional em razão do estabelecimento desse discurso e que produziram 
tal efeito, certamente podemos apontar o termo Neoconstitucionalismo. O pre-
sente estudo pretende ser uma investigação jusfilosófica acerca do sentido da 
expressão Neoconstitucionalismo, em especial, o sentido que o termo assumiu na 
literatura jurídica nacional (definição informativa). O objetivo é demonstrar que 
a expressão tem sido utilizada de modo ambíguo para designar coisas distintas, 
sendo necessário uma ressignificação que precise o significado do termo com 
maior rigor conceitual (definição estipulativa). Em que pese a farta literatura es-
crita sobre o tema no Brasil, o ensaio Neoconstitucionalismo e Constitucionaliza-
ção do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil) (2005) de Luís 
Roberto Barroso parece ser de especial relevância na compreensão do sentido 
da expressão, em razão de ter sido fartamente reproduzido em periódicos cien-
tíficos e amplamente citado em inúmeros trabalhos acadêmicos, sendo possível 
tomar o entendimento desenvolvido pelo autor neste texto como representativo 
da concepção vigente que se tem do termo em voga. No referido ensaio, Barroso 
afirma que a expressão Neoconstitucionalismo é sinônimo de novo direito consti-
tucional (terminologia usada anteriormente por Paulo Bonavides) e significa um 
conjunto amplo de transformações ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, 

1 Mestre em Direito das Relações Sociais (Filosofia e Teoria do Direito) pelo Programa de Pós-graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. Professor da Faculdade Catuaí (Cambé-PR). Brasil. E-mail: 
rene.rodrigues@outlook.com
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que podem ser dividas em três marcos distintos: (i) marco histórico: a formação 
do Estado constitucional de direito, cuja consolidação ocorreu nas décadas finais 
do século XX; (ii) marco filosófico: seria o pós-positivismo (entendido aqui como 
anti-positivismo), significando a centralidade dos direitos fundamentais e a de-
fesa da tese da conexão necessária entre direito e moral; e um (iii) marco teórico: 
entendido comosendo um conjunto de mudanças que incluem a (a) força norma-
tiva da Constituição, (b) a expansão da jurisdição constitucional e (c) o desenvol-
vimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Tais mudanças 
apontariam para a superação do paradigma denominado de positivismo jurídico. 
De tal modo, o sentido que Barroso atribui ao termo é excessivamente amplo, 
designando realidades muito distintas entre si, ou seja, tanto transformações no 
âmbito do direito positivo (expansão da jurisdição constitucional, por exemplo) 
quanto teorias do direito que procuram dar conta de tais transformações (pós-
-positivismo). De modo preciso, o termo Neoconstitucionalismo é usado por 
Barroso (e por grande parte da doutrina nacional) para representar conjuntamen-
te tanto teorias quanto instituições. Diante dessa amplitude semântica, Mauro 
Barberis aponta a necessidade de se operar uma redefinição do termo, dado que a 
expressão não deveria ser utilizada para designar conjuntamente doutrinas e ins-
tituições – como ocorre tradicionalmente com a noção de “Constitucionalismo” 
– mas apenas teorias: em especial a teoria (descritiva/normativa) do direito que 
se apresenta como intermediária entre o jusnaturalismo e o juspositivismo, pela 
qual entre direito e moral existiria uma interligação necessária, ainda que limita-
da às democracias constitucionais contemporâneas. De tal modo, não apenas é 
possível, mas também necessário, operar uma distinção conceitual entre tais cate-
gorias se desejamos compreender adequadamente essa nova realidade normativa 
que se nos apresenta. Assim, propõe-se a seguinte definição estipulativa: o termo 
“Estado Constitucional” é uma expressão capaz de indicar justamente as institui-
ções que muitos se referem com o termo “Neoconstitucionalismo”. Por sua vez, 
o termo “Neoconstitucionalismo” pode ser reservado para designar unicamente 
as teorias jusmoralistas que se pretentem superadoras do positivismo jurídico 
no âmbito do Estado Constitucional. Tal ressignicação é importante na medida 
em que nos permite compreender melhor a tese de superação paradigmática do 
positivismo jurídico (que também é apontado por Barroso como um termo que 
designa tanto instituições típicas do Estado legislativo liberal quanto um conjun-
to de teorias legalistas, estatalistas e formalistas). Com tal distinção, poderíamos 
reformular a tese jusmoralista e indagar com mais clareza e rigor conceitual: é 
realmente necessário desenvolver uma abordagem teórica diferente do positi-
vismo jurídico epstemológico para dar conta do funcionamento do fenômeno 
jurídico tal como ele se apresenta atualmente nos Estados Constitucionais?  
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Thiago Lopes Decat1

É comum objetar ao liberalismo político a partir daquilo que se conven-
cionou chamar de “tese republicana”. Segundo esta tese, a existência de uma 
comunidade política estável requer uma justificativa disponível e aceitável, do 
ponto de vista interno dos membros da comunidade política, para a restrição 
de suas pretensões individuais, frustração de suas expectativas e para o seu disci-
plinamento. Ainda segundo a tese, a mera garantia liberal da liberdade negativa 
é insuficiente para a produção desta justificativa já que, numa comunidade po-
lítica, a legitimidade das instituições, do direito e a decorrente obrigação moral 
de um membro sujeitar-se à ordem política dependeria de sua identificação pa-
triótica com aqueles que se envolvem com ele num empreendimento político 
comum específico, e da orientação destes a um fim comum. A exposição repetida 
desta objeção coloca a questão de se o liberalismo político contemporâneo, em 
especial na sua vertente igualitária, teria se sofisticado o suficiente para atender 
às exigências da “tese republicana” sem negar um dos seus pontos de partida 
sociológicos, a saber: a pluralidade irredutível das concepções de bem e de vida 
boa nas sociedades contemporâneas. O problema central que estrutura o presente 
artigo é se elementos específicos das concepções liberais de direito e política de 
Ronald Dworkin seriam capazes de conferir à tradição liberal maior capacidade 
de enfrentar tais objeções. Indaga-se, portanto, se uma comunidade que conte 
com os elementos estruturais constitutivos do que Dworkin chamou de uma 
“comunidade de princípios” seria capaz de proporcionar a emergência de uma 
espécie de patriotismo constitucional, fundado na igualdade e capaz de motivar 
seus membros a submeter-se voluntariamente à ordem política. Como passo pre-
paratório para enfrentar o problema central colocado, o artigo inicialmente se 
vale da argumentação desenvolvida por Charles Taylor para desambiguar as ob-
jeções dirigidas ao liberalismo político por seus principais críticos ao longo das 
últimas quatro décadas. Separa-se, portanto, dois tipos de questões. O primeiro 
tipo inclui questões relativas ao comprometimento ou não de teorias políticas 

1 Doutor em Teoria do Direito e Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG. E-mail: thiagodecat@gmail.com 
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liberais com explicações atomistas ou holistas da vida social. O segundo tipo diz 
respeito a questões relativas à localização das teorias liberais num espectro que 
vai, num extremo, da primazia dada aos direitos individuais e de liberdade e, no 
outro, à vida comunitária e ao bem das coletividades. O problema colocado pela 
“tese republicana” vincula-se ao segundo tipo de questões. Feita esta distinção, 
procurou-se mostrar, em relação ao primeiro tipo de questões, que as Teorias 
Política e do Direito de Dworkin não estão comprometidas com nenhuma for-
ma de atomismo e que, portanto, não pressupõem uma concepção objetável da 
subjetividade humana. Quanto ao segundo tipo de questões, argumentou-se que 
há na teoria de Dworkin elementos que permitem atender às exigências da tese 
republicana. Estes são os conceitos de obrigações associativas comunitárias, de 
comunidade de princípios e de integridade como virtude política distinta. O 
artigo conclui que a combinação destes elementos permite construir uma noção 
jurídica de bem sustentada em comum por membros de comunidades deste tipo. 
Tal resposta, contudo, corre o risco de não convencer aqueles que se filiam a 
tradições distintas e incompatíveis de pensamento político. Por isto, com a finali-
dade de justificar a viabilidade de um conceito jurídico e não substancializado de 
bem coletivo, buscou-se apoio independente para tal conceito noutra tradição de 
pensamento que é considerada normalmente opositora e concorrente das teorias 
político-jurídicas liberais, a saber: a teoria crítica da sociedade, em especial na for-
ma da Teoria do Reconhecimento de Honneth.  A partir da afirmação dworki-
niana da obrigação ética dos membros das comunidades políticas de transformar 
a própria vida em algo autêntico e valoroso e da suposição razoável de que isso 
pressupõe um arranjo dos princípios comunitários de moralidade política que 
o possibilite, o texto argumentou que os requisitos para a confirmação social do 
valor das escolhas individuais podem ser encontrados – nos contextos pós-tradi-
cionais e pluralistas das sociedades modernas – numa concepção de bem coletivo 
suficientemente formalizada sob a pressão cognitiva do direito. Esta concepção 
de bem coletivo seria o ponto de referência para a comparação e validação dos 
estilos de vida individuais por meio dos quais se cumpre a referida obrigação 
ética. Buscou-se demonstrar que tal concepção de bem pode ser identificada com 
o conceito de “eticidade formal” proposto por Honneth como condição para o 
estabelecimento de relações de reconhecimento no nível da “solidariedade social” 
em comunidades plurais. Como conclusão, afirmou-se que uma concepção de 
bem coletivo capaz de responder às exigências de legitimação do princípio repu-
blicano estão à disposição não apenas do pensamento liberal, mas também de 
outras tradições de teoria política.

Palavras-chave: liberalismo; obrigações associativas; comunidade de princí-
pios; eticidade formal; tese republicana.
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Trajano Santos Filho1

João Fernando Ferrari Nogueira2

O presente estudo teve por objeto a discussão do papel da ética no pro-
cesso de criação e efetivação do direito estatal em ambientes normativos emi-
nentemente plurais, onde a demanda por inclusão, preservação de diferenças, 
interação e solidariedade social condicionam a democraticidade das leis à uma 
nova dogmática jurídica. Nesta conjectura, conduzida à uma teoria da prática 
do direito pós-estadualista, a identificação, avaliação, interpretação e aplicação 
do direito deixa de pressupor a existência de apenas um direito para o reconhe-
cimento de vários direitos, aderidos à uma sobreposição complexa de espaços 
partilhados onde a catalisação de consensos sustentáveis, éticos, baseados no 
diálogo alargado, participativo e reflexivo sobre a complexidade das coisas é 
fundamental para a concretização de arranjos harmônicos entre todos os sujeitos 
e interlocutores que partilham o espaço comunitário, sem conduzi-los a uma re-
dução artificial à unidade, mas garantindo a manutenção de condições mínimas 
para a sua integração. Tomando como ponto de partida a obra de Hespanha 
busca-se identificar o direito como mutável em suas fronteiras, plural nas suas 
fontes de criação ou revelação, complexo na sua lógica interna, inconsistente e 
desarmônico em seu conteúdo, estranho à certezas e formulações seguras e não 
opináveis, em face do qual o Estado reformulado – isto é, consciente de que não 
é ele próprio, a origem única de criação e legitimação do direito através das leis 
- garantiria a manutenção de condições mínimas de coexistência e estabilização 
das relações estabelecidas entre as múltiplas fontes normativas existentes na so-
ciedade. Protegendo as mesmas contra a manipulação de poderes hegemônicos 
e viabilizando a participação igualitária de todos os interessados no processo de 
realização normativa – sendo considerados “todos” não apenas aqueles que estão 
diretamente implicados na relação social a ser regulada, mas também a sociedade 
em geral - sobre a qual repercutem as consequências de regulações aparentemente 
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apenas setoriais. Posteriormente, trazemos o objeto de estudo sob a luz da obra 
de Habermas. Filósofo alemão contemporâneo, Jürgen Habermas elabora seu 
conceito de consenso em sua Teoria do Agir Comunicativo, que entre diversas 
implicações propõe uma ética discursiva. Como toda a ética sua proposta visa, 
por meio da participação dos sujeitos e da discussão coletiva, estabelecer “leis 
universais” que orientem a vida humana em sociedade. Para ele, apenas quando 
os sujeitos exercem o que chama de virtude cognitiva da empatia, ou seja, quando 
procuram adotar o ponto de vista uns dos outros, é que estão aptos a participar 
de um diálogo abrangente e voltado a consensos. O consenso decorrente desta 
postura empática permitiria se proceder à universalização de todos os interesses 
envolvidos. Por fim,  buscamos no estudo e prática da ética a matéria prima para 
a possível realização da norma estatal enquanto intermediadora de consensos 
estabilizadores e sustentáveis da coexistência comunitária, responsáveis pela con-
solidação de um novo paradigma jurídico profundamente democrático, onde a 
arbitrariedade de parlamentos e ordens governamentais dá lugar à uma participa-
ção cidadã mais ampla e profunda, marcada tanto pela discussão bem organizada 
(igualitária, participativa, transparente, com regras) como pela adoção de formas 
muito participadas e inclusivas de tomada de decisões normativas. 
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Vinicius de Souza Faggion1

O debate sobre qual teoria de jurisdição constitucional é legítima e moral-
mente correta gira praticamente em torno de duas concepções rivais. Há teorias 
alinhadas ao constitucionalismo legal ou jurídico e há teorias do constituciona-
lismo político, que divergem quanto à qual instância de poder tem supremacia 
para determinar o significado do texto constitucional. Constitucionalistas legais 
atribuem essa função ao judiciário, através da Suprema Corte, que tem o poder, e 
o dever, de declarar em definitivo a inconstitucionalidade das leis. Já os constitu-
cionalistas políticos entendem que o legislativo, em representação à vontade geral 
do povo, é o responsável pela compreensão final das normas constitucionais. 
Nesse cenário, o judiciário fica apenas com uma função coadjuvante (age como 
emissário institucional da Constituição), julgando conforme o sentido constitu-
cional atribuído pelos legisladores.

Um dado relevante dessas teorias é que ambas são baseadas num retrato 
idealizado sobre a supremacia do poder que cada uma endossa. Os constituciona-
listas legais seguem Dworkin (1997) e atribuem aos juízes das Cortes capacidades 
hercúleas, requerendo dos mesmos a habilidade de sempre julgar por princípios 
de moralidade política e nunca com argumentos de políticas públicas. Esse retra-
to idealizado da adjudicação motivou uma reação não menos ideal arquitetada 
por Waldron (2003), justamente para responder à altura o modelo dos Juízes 
Hércules. Motivado em formular um retrato róseo de resgate à dignidade da 
legislação, Waldron (2006) então desenvolve um argumento contrário ao judicial 
review, sugerindo que ele é ilegítimo, já que seria incompatível com a democra-
cia. Cortes Supremas padecem do argumento da dificuldade contra-majoritária 
(BICKEL, 1962), que vê o judicial review como uma anomalia institucional, 
pois permite que um corpo de juízes não eleitos por sufrágio assole a legislação 
consolidada pela vontade majoritária do povo.

Acredito, assim como Conrado Mendes (2008, p. 52), que ambas as concep-
ções padecem de certa de miopia cognitiva ou teórica. Noutras palavras, no afã 

1 Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Teoria do Estado e Direito 
Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Universi-
dade Federal de Ouro Preto. Brasil. E-mail: vsfaggion@gmail.com.
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de defender a melhor teoria disponível, constitucionalistas jurídicos e políticos 
se desconectaram um pouco da realidade e encontram dificuldade para adaptar 
suas ambições normativas na prática. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é 
apresentar uma leitura mais realista sobre a jurisdição constitucional, por acre-
ditar que nenhum dos dois modelos apresentados acima é plenamente factível.

A crítica sobre esses modelos ideais partirá de uma análise sugerida por 
Ilya Somin a respeito da ignorância política do eleitorado. Por meio de uma 
série de evidências empíricas, Somin (2013) conclui que a ignorância política é 
um fenômeno sabidamente indesejado, mas persistente em praticamente todas 
as sociedades democráticas. É generalizado o fato de que cidadãos não se sentem 
suficientemente motivados em adquirir conhecimento político (problema dos 
incentivos). Essas conclusões sobre o eleitorado indicam, não apenas que ele nem 
sempre escolherá representantes políticos mais aptos à tomar boas decisões go-
vernamentais, como também pode não estar em alerta para questionar políticas 
incompatíveis com a vontade geral.

Se estiverem corretas, essas evidências contrariam o retrato róseo do legisla-
tivo, pois questionam sua capacidade de ser o fórum responsável por tomar boas 
decisões sobre direitos constitucionais. Isso ocorre porque esse retrato da supre-
macia legislativa parte de premissas que não se concretizam na prática: primeiro, 
o fato das leis promulgadas refletirem a vontade do eleitorado; e, segundo, que o 
eleitorado tem conhecimento necessário para controlar o que seus representantes 
fazem (SOMIN, 2013, p. 156).

Em reação a esses dados concretos, indicarei uma defesa do judicial review 
que penso ser mais realista e moderada, sugerindo que a Suprema Corte pode 
legitimamente apresentar questões definitivas sobre direitos constitucionais. Ela 
será moderada, pois não assumirei que juízes estão sempre epistemicamente me-
lhor situados para interpretar a constituição – apesar de crer que o judiciário 
presumivelmente seria melhor qualificado que o legislativo na maioria das hipó-
teses. Também será moderada, pois não endossará um argumento puro de supre-
macia. Em seu lugar, será mostrado como uma variante do judicial review forte 
pode ser saudável à democracia, já que algumas decisões que põem termo sobre 
questões constitucionais reduzem o fardo deliberativo colocado sobre o legislati-
vo e o povo. Com um contingente menor de temas legais e políticos, a vontade 
geral terá de lidar com um número reduzido de problemas. Isso proporciona 
um ambiente mais favorável à aquisição de conhecimento bem-informado sobre 
algumas questões de direitos e, consequentemente, maior será a oportunidade 
para a tomada de decisões democráticas sensatas. 
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Vitor Sousa Bizerril1

O artigo a ser desenvolvido tem por escopo precípuo articular operadores 
conceituais espinosanos, notadamente, afetos e potência com o fito de analisar o 
direito sobre outro possível prisma teórico-filosófico. Consoante Espinosa, olvi-
dar, quiçá menosprezar a dinâmica ou o circuito dos afetos, significaria cogitar 
os conceitos de direito e de política deslocados da realidade. 

A crítica à concepção de homem “como um império num império”, não 
determinado por nada senão por si mesmo, bem como ao tom pejorativo com 
o qual os afetos são reputados pelos filósofos, à medida que estes sobrelevam a 
razão em detrimento dos afetos, não apenas aparecem logo na abertura do Trata-
do Político, como se tornam o mote ou alicerce da filosofia política espinosana. 

Espinosa então assevera que os filósofos concebem os homens não como 
são, mas como gostariam que eles fossem, razão pela qual chega a afirmar que, 
na maioria das vezes, “tenham escrito sátira em vez de ética e que nunca tenham 
concebido política que possa ser posta em aplicação, mas sim política que é tida 
por quimera ou só poderia instituir-se na utopia ou naquele século de ouro dos 
poetas, onde sem dúvida não seria minimamente necessária”.2 

Neste diapasão, Espinosa afirma que não nos carece na filosofia “homens 
eminentes (a cujo trabalho e engenho muito devemos), que têm escrito muitas 
e excelentes coisas sobre o correto modo de vida e dado, aos mortais, conselhos 
plenos de prudência”, filósofos estes que preferem abominar ou ridicularizar 
os afetos e as ações do homem.3 Em sentido contrário, Espinosa assevera que 
os afetos admitem causas precisas, as quais nos permitem entende-los, tal como 
possuem propriedades específicas, “tão dignas de conhecimento quanto as pro-
priedades de todas as outras coisas cuja mera contemplação nos causa prazer”.4

1 Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Mestre em Ordem Jurídica Constitucional 
pela Universidade Federal do Cerará (PPGD/UFC). Brasil. E-mail: vitorbizerril@hotmail.com.

2 SPINOZA, Benedictus de. Tratado político. Tradução, introdução e notas Diogo Pires Aurélio. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2009, p. 5-6.

3 SPINOZA, Benedictus de. Ética. 3.ed.bilingue [latim/português]. Tradução e notas de Tomaz Tadeu. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 161.

4 SPINOZA, Ibid., p. 161-163.
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Reavendo sua afirmação de que os homens são conduzidos mais pelos afe-
tos que pela razão, Espinosa aduz, contudo, que não é pela razão, mas por algum 
afeto comum que uma multidão entra em acordo.5 Prosseguindo a argumentação 
sobre este tema, Espinosa propugna, ademais, que os direitos sejam resguardados 
também pelo afeto comum dos homens, sob pena de se tornarem fracos e serem 
vencidos facilmente.6 

Segundo Aurélio, afeto comum não corresponde a gênero universal de afe-
to, mas, na verdade, consiste em um afeto compartilhado, de forma concreta, 
por um grupo específico de homens, em determinadas circunstâncias e por um 
intervalo de tempo relativamente estendido. Desta feita, Aurélio argui que afeto 
comum constitui uma relação intersubjetiva situada de modo inequívoco, sendo 
possível identificar os que partilham e os que não partilham este afeto, bem 
como consiste numa relação entre o grupo estabelecido desta forma e quaisquer 
outras situações exteriores.7

Conforme Aurélio, a teoria da imitação dos afetos8 explicita, de maneira 
mais clara, a questão do afeto comum, pois se torna possível compreende-lo 
referente a diferentes indivíduos, embora sem reduzir ou modificar a indivi-
dualidade de cada um deles. Tal mimetismo afetivo, segundo Aurélio, ao passo 
que se apresenta como um fator precípuo de socialização – ou de coesão social 
ainda que precária –, o qual causa a homogeneidade a partir da diversidade, 
estabelecendo hábitos coletivos; também se apresenta como causa de conflitos, 
notadamente, quando concerne ao desejo.9

A potência comum da multidão, por sua vez, não é assim denominada – 
prossegue Aurélio – porquanto oriunda de uma hipotética unanimidade – ou 
maioria – das vontades individuais, mas, na verdade, é reputada potência comum 
por reunir em si força suficiente para se impor, de modo comum, a todos, sendo 
a potência comum ou da multidão, portanto, a resultante de toda multiplicidade 
de potências e impotências individuais.

Logo, Espinosa conclui que o direito do estado é, na verdade, o próprio 
direito de natureza determinado pela potência não mais de cada um, mas pela 
potência da multidão, estendendo-se o direito, portanto, até onde se estende a 
potência da multidão.

5 SPINOZA, 2009, p. 47.
6 Cf. SPINOZA, 2009, p. 135.
7 Cf. AURÉLIO, Diogo Pires. O mais natural dos regimes: Espinosa e a Democracia. Lisboa: Círculo de 

Leitores e Temas e Debates, 2014, p. 226.
8 Ética, Parte III, proposição 27: “Por imaginarmos que uma coisa semelhante a nós e que não nos provocou 

nenhum afeto é afetada de algum afeto, seremos, em razão desta imaginação, afetados de um afeto semelhan-
te”. In: SPINOZA, 2013, p. 195.

9 AURÉLIO, Ibid., p. 231.
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Wallace Corbo1

O trabalho questiona, inicialmente, se a contribuição das teorias do reco-
nhecimento para o direito constitucional limita-se à afirmação de direitos especí-
ficos de proteção ao multiculturalismo ou combate às discriminações ou se, pelo 
contrário, essas teorias podem contribuir de maneira mais profunda para que se 
repense o próprio fenômeno do constitucionalismo, no sentido de um Direito 
Constitucional do reconhecimento.

Para desenvolver esta hipótese, em primeiro lugar, deve-se analisar o que se 
entende por teoria do reconhecimento. Apesar da recorrente alusão às obras de 
Charles Taylor, Nancy Fraser e Axel Honneth como representativas dessa teoria, 
uma análise aprofundada de seu pensamento revela que seu tratamento do concei-
to de reconhecimento como estruturante das sociedades contemporâneas diverge 
substancialmente. Para Charles Taylor, o reconhecimento intersubjetivo funciona 
como um instrumento de concretização da máxima de que todos devem poder de-
senvolver suas identidades, dentro de uma sociedade e em diálogo com outros indi-
víduos para que possam ser autênticos e verdadeiros consigo mesmos (o chamado 
ideal de autenticidade).  Esta abordagem é distinta daquela trazida por Nancy Fra-
ser, que afirma o reconhecimento como instrumental à promoção de um ideal de 
igualdade de participação entre os grupos sociais. Para a autora, o reconhecimento 
serve a um modelo de ruptura com desigualdades de status (fundadas em estereóti-
pos e preconceitos) em direção ao ideal de democracia participativa.

Enquanto as teorias de Fraser e Taylor parecem adequadas à promoção de 
direitos ao reconhecimento, sua contribuição para uma concepção mais ampla 
do fenômeno constitucional parece limitada se comparada com a abordagem 
trazida por Axel Honneth. Para Honneth, o reconhecimento não é propriamen-
te um instrumento de promoção de direitos, mas uma gramática que explica os 

1 Doutorando e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor 
substituto de Direito Constitucional e Administrativo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Brasil. E-mail: wallacecorbo@hotmail.com.
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conflitos sociais e as lutas por direitos e valorização de formas de vida distintas, 
em direção a um ideal de emancipação social. Ao distinguir entre as três esferas 
de reconhecimento intersubjetivo – o Amor, o Direito e a Solidariedade –o autor 
fornece um instrumental capaz de fundamentar um verdadeiro constitucionalis-
mo do reconhecimento. Para o autor, o Direito exerce relevante função na pro-
moção da emancipação social, na medida em que a lutas por igualdade jurídica 
pressionam os limites do Direito vigente no sentido de uma expansão que se dá 
em dois níveis: uma expansão social, pela qual indivíduos previamente excluídos 
passam a ser abrigados pela proteção jurídica; e uma expansão objetiva, pela qual 
novas demandas passam a ser resguardadas juridicamente como condição para o 
reconhecimento da autonomia moral dos indivíduos. O Direito apresenta, ainda, 
um potencial emancipatório único, fixando limitações normativas às relações pri-
márias e às relações de solidariedade social. Pense-se, por exemplo, na forma pela 
qual a Lei Maria da Penha buscou empoderar mulheres, em suas relações primárias, 
contra a gravíssima realidade da violência doméstica. Ou como a proteção cons-
titucional a comunidades tradicionais e povos indígenas transfere para o Direito 
a função de estabelecer horizontes de valores compartilhados, promovendo uma 
solidariedade social e respeito à diversidade. Para além do reconhecimento destes 
direitos específicos, no entanto, esse potencial emancipatório permite repensar o 
próprio fenômeno constitucional, concebendo um constitucionalismo do reconhe-
cimento que percebe a Constituição – seu conteúdo, a interpretação de suas normas 
e sua aplicação – como um espaço de luta contra as mais diversas formas de desres-
peito, privação de direitos e degradação individual ou coletiva.

Partindo desta abordagem, pretendo sustentar que pensar o fenômeno do 
constitucionalismo a partir da teoria do reconhecimento, como formulada por 
Axel Honneth, implica pensar a Constituição como ponto de partida das lutas 
sociais, como mecanismo das lutas sociais e como ponto de chegada das lutas so-
ciais. No primeiro sentido, a Constituição é ponto de partida no sentido de que 
o ordenamento constitucional gera expectativas normativas a partir das quais os 
indivíduos passam a reivindicar um determinado reconhecimento negado. No 
segundo sentido, significa dizer que os grupos sociais marginalizados podem 
se apropriar (e por vezes se apropriam) da Constituição buscando conformar a 
realidade ao significado que atribuem ao texto constitucional. Por fim, a ideia de 
Constituição como ponto de chegada das lutas sociais implica afirmar que é a al-
teração do sentido da Constituição – e, portanto, o deslocamento dos limites do 
Direito – que determina o sucesso de uma determinada luta por reconhecimento.

A interpretação da Constituição nos termos aqui mencionados tem efei-
tos práticos imediatos: se a Constituição passa a ser pensada como núcleo gra-
vitacional de parcela das transformações sociais, isso implica a necessidade de 
avançar para o debate sobre que mecanismos são necessários para potencializar 
estas transformações, tornando a Constituição permeável às reivindicações dos 
movimentos sociais por direitos e, enfim, por reconhecimento.
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TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS A LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988
A CONTRIBUIÇÃO DE FLÁVIA PIOVESAN 

À CONVENÇÃO QUE VERSA SOBRE 
ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER

Adriana Celia Palheta de Andrade Maia Monteiro1

Ao tratar das temáticas: Direitos humanos2, Internacionais e Constitucio-
nais, grande contribuição é atribuída a Flávia Piovesan3, cujo extenso e rico currí-
culo na área, justifica a escolha referencial.  A Constituição Federal de 1988 – CF 
situa-se como marco jurídico da transição democrática e da institucionalização 
dos direitos humanos no Brasil. Referida Carta em seu Art. 4º estabeleceu novos 
princípios a reger as relações do Brasil no contexto internacional, conferindo 
tratamento especial e privilegiado aos direitos internacionais, explicitando a pre-
valência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso 
da humanidade; tal iniciativa inseriu o Brasil no sistema normativo de proteção 
internacional dos direitos humanos, conforme se depreende do teor do §3º do 
Art. 5º da CF: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emen-
das constitucionais”. Percebe-se o posicionamento constitucional e institucional 
em viabilizar a inserção de tratados internacionais sobre direitos humanos com 
status de norma constitucional pátria.  Em 1979 as Nações Unidas aprovaram 
a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 
Mulher, o governo brasileiro desde a década de 80, vem ratificando com reservas 

1 Graduada em Direito pela Universidade da Amazônia. Especialista em Gestão e docência no Ensino Su-
perior - ESMAC. Mestranda em Ciências Criminológicas - UCES - Argentina. Professora de Direito nos 
Cursos de Bacharelado em  Direito, Administração e Ciências Contábeis da Escola Superior Madre Celeste 
– ESMAC/PA. Endereço eletrônico: dra.adrianamaia@gmail.com   

2 Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida hu-
mana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os essenciais e indispensáveis à 
vida digna. Cf. RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017.

3 Flávia Piovesan possui Graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC, onde é professora doutora nos programas de Graduação e Pós Graduação em Direito; Mem-
bro Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Atua principalmente nos seguintes temas: direitos 
humanos, Direito Constitucional, Direito Internacional, proteção internacional e proteção constitucional.
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tal Convenção; em 1994, retirou as reservas, e desde 2002, referida Convenção 
está inserida ao nosso ordenamento por meio do Decreto Federal n.º 4.377/2002. 
Nos termos do art. 1º da Convenção, a discriminação contra a mulher significa 
“toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto 
ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mu-
lher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem 
e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos 
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo”. Segun-
do Piovesan4 (2013, pg.165) “A Convenção proíbe tanto a discriminação direta, 
quanto a discriminação indireta. Na primeira, há a intenção e o propósito de 
discriminar; ao passo que, na segunda, a discriminação é um resultado de ações 
aparentemente neutras que impactam desfavoravelmente as mulheres.” A con-
tribuição da renomada jurista repousa na minuciosa análise da recepção desta 
Convenção pelos Estados-partes com reservas relativas a costumes e ritos reli-
giosos, ressaltando que a mesma obteve ampla adesão de 187 Estados-partes até 
dezembro de 2012. Concluiu a jurista, que a Convenção se fundamenta na dupla 
obrigação de eliminar a discriminação e de assegurar a igualdade, objetivando 
não só erradicar a discriminação contra a mulher e suas causas, como também 
estimular estratégias de promoção da igualdade por meio de ações afirmativas, 
à guisa de exemplo, conforme previsto no Art. 4º da Convenção em comento. 

4 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14ª ed.- São Paulo: Sarai-
va, 2013.
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Ana Carolina Lopes Olsen1

Katya Kozicki2

O sistema internacional de direitos humanos, criado após a II Guerra 
Mundial, apesar de significativos avanços, não conseguiu garantir efetividade 
às normas protetoras dos direitos da pessoa humana ao redor do globo, seja 
porque se impõe a partir de um modelo ocidental focado em um homem 
abstrato, seja porque seu discurso foi cooptado pelos Estados, não como ins-
trumento de proteção dos cidadãos, mas, notadamente, como mecanismo de 
imposição de interesses, ora majoritária ora autoritariamente. Nessa linha, 
necessária uma revisão dos direitos humanos universais que mascaram de-
sigualdades do sistema mundial, a fim de possibilitar o reconhecimento de 
personalidades transnacionais a partir de uma reconstrução intercultural das 
instituições internacionais como as Cortes, para que recobrem sua legitimida-
de como instrumento de proteção e afirmação das pessoas e dos povos. Nesse 
contexto, decisões judiciais internacionais podem funcionar também como 
espaço de diálogo e construção de sentidos para os direitos humanos, para 
reconhecer outros sistemas jurídicos, direitos e existências, abertas aos valores 
internos de cada sociedade, a fim de fundamentar a implementação de direitos 
humanos a partir de uma vertente plural. A doutrina da margem nacional de 
apreciação, surgida em julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, es-
tabelece que em certas situações a decisão judicial possa ser deferente aos Esta-
dos, concedendo-lhes espaço de atuação legítima na construção do sentido dos 
direitos humanos, bem como na definição dos meios mais adequados à sua 
implementação. Por ser “margem”, ela é necessariamente limitada, de modo 
que convive paralelamente com uma margem supranacional de controle, que 

1 Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na linha de pesquisa Justiça, Demo-
cracia e Direitos Humanos; Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná; professora de 
Direitos Humanos da Faculdade Cenecista de Joinville, SC, Brasil. anac.olsen@gmail.com 

2 Mestrado em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em 
Direito, Política e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora titular da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná e professora associada da Universidade Federal do Paraná, programas de 
graduação e pós-graduação em Direito. Pesquisadora do CNPq. Brasil. kkozicki@uol.com.br 
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permite a harmonização do direito, com vista à construção de um direito 
comum capaz de gerar compatibilidades plurais. Diante desse quadro, a partir 
do método dedutivo e mediante pesquisa bibliográfica, este estudo procurou 
verificar se a margem de apreciação pode representar um instrumento de diá-
logo na construção dos direitos humanos, fornecendo maior legitimidade às 
Cortes Internacionais no sentido de torna-las mais abertas às contribuições 
das instâncias domésticas, tanto para fins de definição quanto de efetividade 
dos direitos humanos. De um lado, a margem de apreciação implica uma 
cessão de espaço normativo e administrativo para autoridades estatais, repre-
sentando respeito aos valores nacionais e mesmo à cultura institucional de 
cada Estado. O caráter impositivo do sistema internacional flexibiliza-se em 
uma alternativa dialógica aberta a influências culturais diversas, ampliando 
as vozes a serem ouvidas. De outro, há que se cuidar para que a margem de 
apreciação não comprometa em demasia a proteção internacional dos direi-
tos humanos, erodindo o sistema e retirando-lhe o lugar conquistado com 
decisões acertadas na proteção de indivíduos e povos contra grupos sociais 
que ocupam posições de poder dentro dos Estados, especialmente em casos 
de crimes contra a humanidade. Foi possível compreender que a margem na-
cional de apreciação permite a compatibilização e harmonização entre direito 
interno e internacional, em sentido substantivo ao dar espaço para desacordos 
culturais, e procedimental na medida em que autoriza as Cortes Internacio-
nais a cederem diante da atuação das autoridades domésticas, para que elas 
densifiquem as normas de direitos humanos a partir de seus valores e arranjos 
institucionais. Essa deferência parte da compreensão de que os Estados ainda 
são atores essenciais na defesa, promoção e proteção dos direitos humanos. 
Dessa forma, a margem de apreciação permite equilibrar o pluralismo jurídico 
com a emergência de um direito internacional comum, evitando o arbítrio 
tanto proveniente do direito doméstico quanto do direito internacional.

Palavras-chave: Direitos humanos. Margem de apreciação. Pluralismo. 
Corte Internacional. Legitimidade.
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Ana Carolina Silva Domingues1

O século XXI é marcado por uma crise humanitária, considerando que 
desde a Segunda Guerra Mundial o número de deslocados nunca foi tão extre-
mado. A terminologia “deslocado” utilizada neste artigo tem natureza ampla, 
na medida em que trata não apenas de um fenômeno específico, como refúgio, 
mas todas as manifestações que dão origem ao deslocamento. O termo refugia-
do, segundo a Convenção de Cartagena de 1984, diz respeito a todo aquele que 
tem “a vida, liberdade e segurança em razão de violência generalizada, agressão 
estrangeira, conflitos internos e violações de direitos humanos que tenham per-
turbado gravemente a ordem” (RAMOS, 2011, p. 77) sendo, portanto, atrelado a 
um caráter subjetivo. Os refugiados recebem proteção no meio internacional por 
meio da concessão de direitos mínimos, como gozar de direitos semelhantes aos 
nacionais no tocante à saúde, à educação, à liberdade religiosa e de manifestação, 
à possibilidade de ter trabalho e de ter documentos disponibilizados, inclusive 
para deslocamento -emissão de passaporte, o respeito ao  non-refoulement, impe-
dimento de ser devolvido ao local de onde foge; o in dubio pro refugiado, Diz-se 
mínimos, porque nada impediria os Estados de conferir mais direitos, proteções 
ou garantias a estes (PACÍFICO; PINHEIRO, 2013, p. 110-112). No entanto, se 
antes, as principais causas para deslocamento estavam atreladas à perseguição de 
caráter subjetivo; hoje, cada vez mais, estão ligadas ao caráter objetivo, como a 
situação das pessoas que abandonam seu habitat natural em razão de desastres 
ambientais de origem antrópica ou natural, estimando-se que podem chegar em 
2050 ao número de 250 milhões a 1 bilhão de pessoas. A divergência de prospec-
ção é justificada pelo fato de muito dos danos poderem ser evitados se o homem 
se comprometer em zelar pelo meio ambiente; bem como pela impossibilidade 
de se prever o exato local em que um desastre ambiental natural irá ocorrer, prin-
cipalmente, durante um lapso temporal tão grande. Ainda que assim o seja, os 
números e a estimativa não deixam de ser preocupantes.  É imperioso observar 
que, em que pese não haja dúvidas quanto à abrangência, à vulnerabilidade e à 

1 Graduada em Direito pela UFPR e Processos Ambientais pela UTFPR. Especialista em Direito Público e 
Processo Civil. Mestranda em Direito pela UFPR, Curitiba-PR, Brasil. Email: dominguesanac@gmail.com
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necessidade de amparo em virtude da universalidade dos Direitos Humanos, há 
uma resistência em tratar o grupo dos deslocados ambientais como refugiados 
nos termos do Direito Internacional dos Refugiados. Assim, o objetivo deste 
artigo é verificar, então, se é aceita a categoria de refugiados ambientais e se estes 
são protegidos de alguma forma no cenário internacional, regional e nacional, 
tecendo-se comentários acerca da efetividade desta proteção. Como resultado, 
observa-se que sequer a nomenclatura de refugiado ambiental é aceita de forma 
consensual internacionalmente, havendo aqueles que preferem denominá-los mi-
grante ambiental, de ecomigrantes, migrante, forçado, entre outros termos que 
tentam esconder o caráter e a necessidade de proteção de tais pessoas. Ainda que 
assim o seja, este artigo abordará a denominação de refugiados ambientais, por se 
entender que a terminologia convencional não é taxativa, de forma a ser possível 
ampliá-la para abranger os obrigados a migrar temporária ou permanentemente 
de suas residências habituais por estarem em situação de vulnerabilidade, em 
razão de efeitos ambientais, de causas naturais ou antropogênicas, com início 
lento ou progressivo. Sobre a proteção, observa-se a existência de uma proteção 
indireta, por meio de tratados ou de princípios gerais como non-refoulement, 
solidariedade e responsabilidade comum, mas diferenciada, entre outros, embora 
seja diretamente protegido na legislação nacional de alguns países. Acerca da efe-
tividade da proteção, constatou-se, por meio da exemplificação de casos notórios, 
que existem falhas que impedem os refugiados de serem amparados e protegidos 
de forma digna. Por isso, ao final foram tecidos apontamentos para melhorar o 
amparo aos refugiados ambientais, como a regulação por meio de lei específica 
internacional e a instituição de um sistema de controle. 

Palavras-chave: Refugiados; Meio Ambiente; Proteção Jurídica.



Caderno de resumos596

Ana Paula de Oliveira Mazoni Vanzela Paiva1

Mércia Miranda Vasconcellos Cunha2

Tendo em vista que os direitos humanos se traduzem em consenso ideo-
lógico e jurídico em nosso tempo e que são garantia da Humanidade para a 
própria Humanidade, não havendo muitos questionamentos a respeito de sua 
necessidade e operacionalidade no meio jurídico, não obstante a manutenção 
de violências e opressão – a par do que as prerrogativas lançadas e direitos re-
conhecidos possam denotar -, sua prática também precisa de cuidados e mais 
efetividade. Nesse sentido, embora se possa reconhecer que a preocupação de 
Norberto Bobbio quanto à operacionalidade prática dos direitos humanos para 
além da filosofia é coerente com a realidade fática de normatização dos direi-
tos humanos, é imperioso que também se reconheça que as fundamentações 
atualmente postas a respeito do tema se mostram insuficientes ou pouco claras 
a respeito dos sujeitos de direito que possuem as prerrogativas para a aplicação 
de tais direitos, bem como as reais motivações de criação e manutenção dos 
direitos humanos. A questão não nos parece ser apenas de prática e política, 
mas também – e principalmente – de fundamentação filosófica. E, certamente, 
se os direitos humanos ocupam lugar cativo no estudo do direito interno (e não 
apenas sob a ótica do direito internacional, como antes) e se são eles a esperança 
de uma nova realidade para a maioria da Humanidade que passa por diversas 
privações e negatividades, é impossível evitar a busca por quais são as verdadeiras 
intenções ou as facetas mais bem maquiadas desses direitos, bem como qual(is) 
das humanidades visam proteger. Nesse sentido, é preciso registrar que uma das 
maiores falácias da modernidade é fazer-se crer que os direitos humanos são uma 
invenção ocidental e moderna (como denotado nas apreensões obtidas nos mar-
cos iniciais dos direitos humanos) e que a Europa e América do Norte são as de-
tentoras e fomentadores principais dos direitos e garantias hoje tão vangloriados, 
merecendo imitação e reprodução cegas. A proposta que apresentamos se insere 
nas teorizações críticas do direito que, a propósito, tem o papel de produzir um 

1 Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, Email: anapaula.ompaiva@gmail.com
2 Doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, vinculada (coordenado-

ra do curso de Direito) à Faculdade do Norte Pioneiro (FANORPI), Brasil, Email: merciamva@yahoo.com.br

DESCORTINANDO OS DIREITOS HUMANOS 
A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA
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contra discurso capaz de influir no pensamento jurídico e na produção científica 
tradicional, de modo que – expondo-se suas contradições e fraquezas – novos pa-
radigmas sejam criados, superando-se a opressão operada pela ciência tradicional 
e pela racionalização do mundo a partir da cultura liberal-burguesa e expansão 
material do capitalismo. Por sua vez, a noção carrega em si a insurgência pelas 
formas tradicionais de produção do direito e de ciência, e se manifesta através da 
necessidade de deslegitimação dos atuais saberes dogmáticos e lógicos-práticos, 
para a busca por uma nova legitimação pautada por pressupostos críticos, que 
emancipe, liberte e transforme a realidade vivente. Nesse sentido, é imperioso 
que se reconheça que o exercício teórico crítico deve vir acompanhado (como 
pressuposto e como consequência) da prática crítica que efetivamente modifique 
a realidade. Isso porque a teorização, embora determinante no processo de critici-
dade, não pode ser isolada e transformada em discursos vazios e sem significado 
ativo, mas deve ser também autocrítica ou crítica a partir de dentro. E quando 
nos referimos à crítica e aos questionamentos dos fundamentos tradicionais que 
legitimam os direitos humanos, fazemos o mesmo: através desse artigo se bus-
cará descontruir e descortinar os elementos justificadores, para transformar a 
realidade presente de tais direitos e, a partir de uma nova fundamentação que 
liberte e emancipe, dar mais efetividade prática aos mesmos. Assim, também a 
interpretação das Declarações supramencionadas deve passar por uma releitura a 
partir de um processo crítico-transformador, tal como um saber estratégico que 
se aprofunde nos discursos apresentados e os interpreta de maneira concreta, ma-
terial e crítica. Ao tratarmos, especificamente, dos direitos humanos na América 
Latina, é importante que não percamos de vista a realidade histórica perpassada 
por democracias (constitucionais) que reproduzem desde seus nascedouros rela-
ções e lógicas de poder, império e opressão, até porque quaisquer fundamenta-
ções que partam da América Latina – se não fulcradas em elementos jurídicos e 
filosóficos críticos – acabam por repetir e inserir em suas linhas de pensamento 
(de forma consciente ou inconsciente) as mesmas lógicas que buscam suprimir. 
Opta-se, assim, por partir de uma noção de direitos humanos que se insere em 
processos constantes de luta por posicionamentos e reconhecimento, haja vista 
as assimetrias sociais determinantes que se encontram encobertas pela concepção 
atual de direitos humanos e pelas próprias estruturas sociais que dilaceram ainda 
mais aqueles que sofrem alguma negatividade da vida.
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Ananda Hadah Rodrigues Puchta1

Gustavo Bussmann Ferreira2

O presente trabalho tem como objetivo abordar os casos Atala Riffo vs. 
Chile e Taddeucci vs. Itália na luta pelo reconhecimento dos direitos dos LGBTI 
e indicar possíveis e esperadas mudanças políticas e jurídicas no Brasil com base 
na jurisprudência que se formou. Tanto pela importância dos diálogos inter cor-
tes quanto pela importância da expansão dos direitos e da proteção a cidadãos 
em situação de vulnerabilidade (cumprindo assim, um papel contra majoritário 
das cortes na efetivação dos ideais democráticos e constitucionais), pretende-
-se apresentar motivos jurídicos e teórico filosóficos para que as decisões sejam 
incorporadas na realidade jurídica e política nacional e promovam expansão da 
proteção dos indivíduos.

A partir do relato dos casos serão debatidos temas como a não discrimi-
nação por orientação sexual e a necessidade de reconhecimento da diversidade 
sexual ante as autoridades estatais - bem como o direito da população de ter 
garantido pelo Estado seus direitos de existir sem medo e viver sua sexualidade 
de forma livre. Sendo um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
e outro da Corte Europeia de Direitos Humanos, propõe-se orientar e subsidiar 
o direito pátrio na proteção da população vulnerabilidade em virtude de sua 
orientação sexual e identidade de gênero.   

Sobre a importância dos diálogos jurisdicionais na luta por efetivação de 
direitos e a apreciação complexa dos casos concretos pelas cortes internacionais, 
salienta-se que vêm se mostrando uma ferramenta indispensável para concretização 

1 Especialista em Direito Constitucional pela ABDConst (2015), integra o Núcleo de Pesquisa Constitucio-
nalismo e Democracia e o Núcleo de Estudos de Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do 
Paraná. Advogada. Membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/PR. Coordenadora 
Jurídica do Grupo Dignidade – ananda.hadah.rp@gmail.com.

2 Doutorando em Direitos Humanos e Democracia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 
do Paraná. Pesquisador bolsista pela CAPES. Mestre em Direitos Humanos e Democracia pela mesma insti-
tuição (2015). Advogado. Membro da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB/PR. Pesquisador 
na Universidade de Leiden, Holanda (2016) e do Departamento de Teoria Política da Birkbeck University of 
London (2017). E-mail: gus.bussmann@gmail.com.  
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de direitos de minorias vulneráveis - dentre elas no recorte proposto que concerne à 
comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersex (LGBTI)3. 
No entanto, não há como se falar em diálogos sem se considerar a necessidade de 
um código comum, isto é, a interpretação das violações a partir da aplicabilidade 
da norma que melhor irá proteger o indivíduo, seja ela constitucional ou interna-
cional. Para isso, o Estado deve acolher em seu ordenamento jurídico interno tra-
tados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, para então 
mostrar-se efetivamente comprometido com a normativa recepcionada, por meio 
de políticas públicas, normas internas e decisões judiciais4. 

Os casos Atala Riffo vs. Chile5 e Taddeucci and McCall vs. Itália6 são esco-
lhidos devido a sua relevância na luta pela efetivação dos direitos LGBTI; guar-
dadas as suas especificidades fáticas, ambos se ancoram no princípio da não dis-
criminação por orientação sexual. A escolha dos casos se propôs na medida em 
que o caso Atala Riffo foi o primeiro decidido por uma corte internacional fora 
da Europa na temática de proteção à comunidade LGBTI. Além da proximidade 
latino-americana, o caso guarda similitudes à realidade enfrentada no Brasil prin-
cipalmente no que concerne à necessidade de se pensar em ‘papeis sociais’ ainda 
arraigada em nosso ordenamento. No mesmo sentido, pensar o caso Taddeucci 
and McCall, o caso mais atual decidido pela Corte Europeia, permite considerar 
as questões referentes a casamento, imigração e homossexualidade no cenário 
global - bem como  a forma que a corte decidiu para evitar um enfraquecimento 
do direito internacional naquele continente. 

3 Opção aqui se faz pela terminologia para compreender toda a população de Orientação Sexual e Identidade 
de Gênero (SOGI) diversas, de modo a tentar englobar direitos de homossexuais (gays e lésbicas), bisse-
xuais, transexuais, transgêneros, dentre outros. A proposta, portanto, para aumentar o escopo de siglas muito 
extensas e deveras categorizantes, se faz no sentido de compreensão aberta e fluída, de modo a abarcar todos 
aqueles que não se encaixam nas possibilidades binárias que a sociedade oferece. Da mesma forma, o termo 
SOGI foi também a opção do Alto Comissariado das Nações Unidas.

4 Em especial, no que toca ao ordenamento pátrio, importa lembrar da Constituição Federal e sua recepção 
de tratados concernentes a direitos humanos, bem como a já consolidada jurisprudência da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, que sublinha a necessidade de respeito aos precedentes internacionais para 
julgamentos internos no sentido da maior proteção possível ao cidadão. 

5 Disponível em: <http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf>. Acesso em setembro de 2016.
6 Disponível em: <http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5423083-6789932>. Acesso em setembro de 2016. 
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No sistema jurídico brasileiro, percebe-se que a concorrência é um valor 
atribuído ou instrumental que está à disposição da defesa do consumidor, 
direito fundamental cuja implementação, em um sistema econômico capitalista, 
demanda um quadro em que exista a chamada concorrência eficaz, que significa 
uma proteção avant la lettre do consumidor, sempre que não se esteja diante de 
situações que envolvam falhas de mercado e que demandem, por isso, a aplicação 
do Direito Regulatório.

O artigo verifica que as normas concorrenciais, presentes sobretudo na Con-
stituição Federal de 1988 (CRFB/88) e na Lei no 12.529/2011 (lei concorrencial 
brasileira), que reprime o abuso do poder econômico, protegem diversos bens 
jurídicos, inter alia a defesa do consumidor. A partir disso, analisa a confluência 
entre o Direito da Concorrência e do Consumidor e suas políticas públicas cor-
relatas a fim de compreender a defesa do consumidor em seu viés concorrencial, 
além do papel do consumidor no “devido processo econômico”. 

A partir da constatação de que a proposta do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor (CDC) é multiplicar a proteção conferida ao consumidor e 
de que seu argumento é o pluralismo, a coexistência de instrumentos legislati-
vos passíveis de ampliar, complementar, integrar e, por isso mesmo, fortalecer 
a defesa do consumidor, é plausível. Assim, uma leitura pari passu da Lei no 

12.529/2011 com o sentido e o alcance dos valores e fins constitucionais (inter-
pretação sistemática, teleológica e conforme à Constituição), tendo em vista a 
unidade do sistema jurídico (e a ideia dworkiana do Direito como integridade2), 
permite verificar que ela protege o consumidor direta e indiretamente, de três 
formas, a saber: (i) como parte da coletividade, que é a titular dos bens jurídi-
cos protegidos pela Lei no 12.529/2011 (artigo 1o, parágrafo único), (ii) como 
“prejudicado” por uma infração da ordem econômica (artigo 36) e (iii) como 
“beneficiário” de parte relevante de benefícios decorrentes de uma concentração 
autorizada pelo CADE (artigo 88, § 6o).

1 Doutora em Direito pela UFRGS. Professora no IFRS, Brasil. E-mail: andressa.schneider@osorio.ifrs.edu.br.
2 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Edição em e-book. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
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Torna-se, então, necessário transpor o paradigma atual, em que o consumidor 
tem participação ainda tímida no “devido processo econômico”, para pensar a 
possibilidade de ampliar a participação consumerista no plano concorrencial, pelo 
esclarecimento das modalidades protetivas oferecidas pelas normas concorrenciais 
e pelo eventual reconhecimento de um direito fundamental à concorrência.

Assim, considerando (i) que a defesa do consumidor, expressão do super-
princípio da dignidade da pessoa humana, constitui um direito fundamental e 
um princípio constitucional cuja realização depende da instituição concorren-
cial, que contribui de forma proeminente para assegurar o exercício do direito à 
escolha e para a própria realização do ato de consumo, ato que encerra o ciclo 
econômico de um produto ou de um serviço, soma algo à vida de alguém, aper-
feiçoa a sua existência, contribui para a realização da vida boa outrora referida 
pelos clássicos, (ii) que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, pretende assegurar a todos uma existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, (iii) que os direitos fundamentais – na 
condição de garantias institucionais – protegem o núcleo essencial de determina-
dos institutos jurídico-privados e instituições jurídico-públicas, entre as quais se 
insere a concorrência como garantia institucional e constitucional e, por fim, (iv) 
que ter um direito é ter uma necessidade cuja satisfação é exigida pelas normas 
do sistema jurídico3, o trabalho reconhece a existência de um “direito à concor-
rência”, que é claramente um direito fundamental.

3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 
2004, p. 48.
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Introduzindo o do presente trabalho, qual tem o objetivo mostrar que a 
liberdade de expressão nas redes sociais pode se tornar crime. Com isso, o sis-
tema brasileiro traz, por meio de leis como o Código penal brasileiro e a Lei 
n°13.185/2015, restrições para assegurar que não haja violação de direitos. 

Não raro, toma-se conhecimento de pessoas que foram condenadas a pa-
gamento de danos morais após terem agredido verbalmente a imagem ou vida 
íntima de alguém no âmbito das redes sociais por uso inadequado da liberdade 
de expressão. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, assegura o direito à Liberdade 
de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. A censura foi muito comum na 
época do governo militar, mais precisamente durante a vigência da Constituição 
Brasileira de 1967. Assim, a nossa atual Constituição, garantiu, em seu artigo 5°, 
inciso IV, a livre manifestação do pensamento, qual diz que é vedado o anonima-
to da pessoa que manifesta sua opinião. Também garantiu em seu art. 220, que 
não sofrerão restrição qualquer forma de manifestação. 

É importante ressaltar que A Declaração Universal do Direitos Humanos, de 
10 de dezembro de 1948, assinada pelo Brasil na mesma data, em seu artigo 19, diz 
“Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito incluiu 
a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

O uso da internet nas necessidades do dia a dia é comum na vida de várias 
pessoas, com isso foi preciso estabelecer regras e princípios, sendo assim, criada a 
Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como “O Marco Civil da Internet”. 

A lei n° 12.965/2014, estabelece princípios, garantias e deveres para o uso 
da Internet no Brasil, e precisamente em seu art. 2°, traz a liberdade de expressão 
como fundamento ao uso da internet no Brasil. 

Existe uma linha tênue entre a liberdade de expressão e crime. A irrespon-
sabilidade de fazer comentários em redes sociais pode passar de liberdade de 

1 Acadêmica do 4° ano do Curso de Direito. Instituição: União Latino-Americana de Tecnologia, Faculdade 
de Jaguariaíva. Paraná, Brasil. E-mail: barbarabrolezi@gmail.com
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expressão para crime contra honra, previsto no Código Penal Brasileiro, capítulo 
V, por exemplo. 

Na era digital também é comum o Cyberbullying (Intimidação Sistemáti-
ca – bullying – na internet) e para isso a Lei n° 13.185, de 6 de novembro de 
2015, que instituiu o Programa de combate à Intimidação Sistemática (Bullying) 
deixa explícito quais são as ações na internet que caracteriza esses crimes. Na Lei 
n°13.185/2015, em seu art. 2°, parágrafo único, diz que “Há intimidação sistemá-
tica na rede mundial de computadores (cyberbullying), quando se usarem os ins-
trumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos 
e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial”. 

Pontando, como exposto acima, existem legislações que protegem a liber-
dade de expressão de uma pessoa, assim como sua liberdade de pensamento e 
opinião, mas isso não significa que não há restrições, principalmente na internet. 
Como dito, a linha tênue entre a liberdade de expressão e o crime é muito fina. 
Por mais que haja legislação para a proteção da liberdade de expressão não quer 
dizer que as pessoas possam falar tudo o que pensam. Difamar, caluniar, injuriar 
ou praticar o cyberbullying com uma pessoa é crime. Por isso tem que ter cuida-
do e responsabilidade ao manifestar-se contra alguém, pois, sim, existe o direito 
de liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é restringida quando o 
direito de outrem é violado.  

Palavras-chaves: liberdade de expressão; restrições; redes sociais.
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O objetivo do presente trabalho é demonstrar e identificar a liberdade reli-
giosa que a Constituição Federal de 1988 traz, e a importância do princípio da 
dignidade da pessoa humana assegurando esse direito. 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu texto, que é direito do ser 
humano ter sua própria religião sem sofrer qualquer meio de punição por isso. 
Também abrange como liberdade religiosa, o direito de não acreditar ou profes-
sar nenhuma fé, devendo a todas o respeito. 

O artigo 5° da Constituição Federal de 1988 afirma que “é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias” (inciso VI) e, discorre que “ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei” (inciso VIII).

Nos dois incisos descritos, percebe-se que a Constituição Federal de 1988 
protege o cidadão a possuir a liberdade de escolha de uma religião e também exer-
cer no seu dia a dia sua determinada crença. Todavia, o texto magno não permite 
que uma pessoa use a religião como meio de fraudar sua obrigação, imposta a 
todos os brasileiros. É importante tecer que a liberdade religiosa não pode ser 
imposta de uma pessoa a outra, isto é, não pode um cidadão ou uma religião 
coagir outras pessoas a participar simplesmente pelo fanatismo e intolerância. 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5°, inciso VI, assegura 03 (três) 
direitos, quais sejam: o direito a liberdade de consciência, a liberdade de crença e 
a liberdade dos cultos religiosos. Ainda, consagra a liberdade religiosa como um 
direito fundamental, deixando claro que o Brasil é um Estado laico. 

Alexandre de Moraes, em seu livro Direito Constitucional, consigna que:

1 Acadêmica do 4° ano do Curso de Direito. Instituição: União Latino-Americana de Tecnologia, Faculdade 
de Jaguariaíva. Paraná, Brasil. E-mail: barbarabrolezi@gmail.com

2 Professora de Direito. ULT-Fajar. Brasil.
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[...]A evocação à “proteção de Deus” no preâmbulo da Constituição Federal re-
força a laicidade do Estado, afastando qualquer ingerência estatal arbitrária ou 
abusiva nas diversas religiões e garantindo tanto a ampla liberdade de crença e 
cultos religiosos, como também ampla proteção jurídica aos agnósticos e ateus, 
que não poderão sofrer quaisquer discriminações pelo fato de não professarem 
uma fé.  (MORAES, 2014, pg. 47)

O princípio da dignidade da pessoa humana se encontra previsto expressa-
mente no texto constitucional, mais especificamente em seu artigo 1°, inciso III, 
onde informa que a República Federativa do Brasil, constituindo-se como um Es-
tado Democrático de Direito, o possui como um de seus fundamentos basilares.

Assim, evidencia-se que o referido princípio nem sempre foi tratado como 
essencial para existência de uma sociedade, passando por diversas evoluções his-
tóricas, as quais hodiernamente ainda são discutidas. 

O princípio constitucional da dignidade humana tem grande relação com 
a religião. O homem, em sua virtude de pessoa humana, independente de algo 
ou motivo, é titular de seus próprios direitos e esses devem ser reconhecidos e 
respeitados por todos e principalmente pelo Estado. 

A dignidade da pessoa humana é importante para o conhecimento da qua-
lidade intrínseca e distintiva que cada ser humano possui. Tal qualidade outorga 
o merecimento e consideração por parte do Estado e da comunidade, garantindo 
a todos o direito a uma vida sem atos desumanos ou que atentem a vida saudável 
e a sua própria liberdade, sem medo da opressão social. 

Portanto, cabe ao princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto di-
reito fundamental, garantir que o ser humano tenha o poder de escolha sobre 
sua própria religião. A religião é uma crença íntima de cada um e, enquanto tal, 
não pode ser imposto a outrem como também não pode ser reprimido. Ao ser 
assegurado o direito a liberdade religiosa, evita-se que uma pessoa fique à mercê 
do Estado, o que pode desencadear grande insegurança social e jurídica. 

Palavras-chaves: Liberdade Religiosa; Religião; Direitos fundamentais.   
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Objetiva-se perquirir os limites da incidência do princípio ético da auto-
nomia reprodutiva quando se trata do tema da esterilização de mulheres com 
deficiência, em especial daquelas consideradas portadoras de impedimentos nas 
funções intelectuais ou mentais. Nessa tessitura, analisam-se os enquadramentos 
teóricos, normativos e jurisprudenciais dos direitos à conservação da fertilidade e 
ao exercício da maternidade e investigam-se os conflitos de interesses que podem 
atravessar a tutela desses direitos. Considerando que a autonomia e o perfil social 
dos direitos são valores prezados tanto por discursos feministas de direitos hu-
manos quanto pelo modelo social de deficiência consagrado na Convenção sobre 
os Direitos e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD – Lei nº 13.146/2015), 
pretende-se, de partida, contextualizar referidas perspectivas teóricas para, mais 
adiante, colocar à prova suas contribuições e limites na abordagem do recorte 
temático deste artigo. O modelo social vai ao encontro dos marcos teóricos fe-
ministas eleitos no presente trabalho, na medida em que proclama o respeito à 
autonomia reprodutiva, acentua a responsabilidade do Estado e da comunidade 
pela desconstrução das barreiras que cerceiam o exercício igualitário dos direitos 
reprodutivos e, ademais, reconhece o contexto de dupla – por vezes, múltiplas 
– vulnerabilidade(s) em que se encontram as mulheres com deficiências. Não 
obstante, essas diretrizes comuns, mesmo quando consideradas em suas con-
tribuições mútuas, são insuficientes para a afirmação de respostas suficientes 
a respeito da possibilidade jurídica de esterilização compulsória de mulheres 
consideradas portadoras de impedimentos mentais ou intelectuais. Embora o 
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da matéria de Teoria Crítica de Direitos Humanos do Mestrado em Direito da Universidade Federal do 
Paraná. Assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná. Brasil, endereço eletrônico: camila-
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EPD vede expressamente a esterilização compulsória de pessoa com deficiência, 
sabe-se que a medida é frequentemente cogitada por familiares, curadores e agen-
tes públicos. Além do mais, nota-se que as mulheres consideradas portadoras de 
impedimentos mentais ou intelectuais são especialmente suscetíveis a serem sub-
metidas ao regime de incapacidade civil relativa. Embora esse fator não devesse 
repercutir em restrição da autonomia reprodutiva dessas pessoas, constatou-se 
que há brecha para que a sua manifestação de vontade para realização de inter-
venção cirúrgica eletiva seja suprida por representantes legais ou pelo Estado-
-juiz. Considerando que nenhuma liberdade constitucionalmente resguardada 
é absoluta e que o direito ao planejamento familiar é orientado pelo princípio 
da parentalidade responsável (CF, art. 226), os direitos à conservação da fertili-
dade e ao exercício da maternidade podem ser enquadrados numa perspectiva 
de conflito com outros interesses da própria pessoa com deficiência e/ou com 
interesses lhe são externos. A análise dos fundamentos dos acórdãos levantados 
em pesquisa jurisprudencial indica que a decisão pela esterilização compulsória 
é frequentemente pautada em preconceitos historicamente arraigados quanto à 
deficiência e ao gênero. A definição do conteúdo do direito à parentalidade 
funda-se em padrões sociais da maternidade e feminilidade, de acordo com os 
quais as mulheres com impedimentos mentais ou intelectuais são consideradas 
menos racionais e mais dependentes, incapazes de cuidar de si mesmas e, conse-
quentemente, inaptas a cumprir as responsabilidades inerentes ao poder familiar. 
Nessa linha de raciocínio, a dupla vulnerabilidade das mulheres com deficiências 
é lida como dupla fragilidade, o que ensejaria maior grau de intervenção social 
e jurídica em seus corpos e projetos existenciais. Nesse passo, a fertilidade e o 
exercício da maternidade da mulher com deficiência são restringidos em nome 
da necessidade de proteção contra si mesma, bem como de supostos interesses da 
sociedade, da prole e dos familiares, pois se supõe que eventuais filhos deixariam 
de receber cuidados adequados e, por conseguinte, os familiares poderiam vir a 
ser chamados a prestar considerável auxílio ou mesmo assumir a responsabili-
dade pelos cuidados com a criança, cenário que possivelmente ensejaria a movi-
mentação de mecanismos institucionais assistenciais, com seus respectivos gastos 
públicos. À medida que o princípio da parentalidade responsável é regido pelo 
critério da responsabilidade individual, muitas vezes a resposta que o Estado-juiz 
tem a oferecer é a esterilização compulsória da mulher com deficiência, em vez 
da desconstrução das barreiras sociais decisivas para que ela exista na condição de 
deficiência ou mesmo do reconhecimento da responsabilidade comunitária pela 
construção de instituições e redes de relações de apoio ao exercício da maternida-
de capazes de contemplar a experiência dessas mulheres. 

Palavras-chave: Direitos reprodutivos; autonomia; deficiência; gênero, 
esterilização.
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O termo clínico Disorder of Sex Development (DSD) se refere às múltiplas 
condições congênitas atípicas do desenvolvimento do sexo cromossômico, go-
nadal ou anatômico. O ativismo político descreve a intersexualidade como uma 
variedade de genitais que não correspondem aos estereótipos sociais, culturais e 
políticos atuais. Na interface do debate entre o saber médico e as ciências sociais 
surge a questão: “no Brasil contemporâneo, de que maneira a ênfase na norma-
lização da genitália - e seu consequente enquadramento no binarismo de gênero 
(masculino/ feminino) - interfere nos direitos fundamentais da criança interse-
xual e na noção de dignidade humana?”. O artigo “Nem menino nem menina” 
trata dos direitos humanos das crianças intersexo apresentando reflexões sobre a 
normalização do corpo intersexual e sua relação com os direitos fundamentais 
no Brasil contemporâneo. Visa explicar as interferências do regime de verdade 
estabelecido sobre os gêneros e da estratégia de correção da genitália considerada 
ambígua no acesso e fruição dos direitos fundamentais das/os intersexuais. De 
modo específico, se propõe a avaliar como a predominância do discurso biopo-
lítico da diferenciação binária sexual e a atuação de biopoderes na normalização 
dos genitais que divergem do padrão masculino/feminino afetam diretamente o 
direito à diferença e à diversidade dos/as intersexos. Trata-se de um contributo 
para a promoção da transversalização dos estudos de gêneros e sexualidades no 
saber jurídico da atualidade e para a visibilização da influência deste saber-poder 
na constituição, reconhecimento e afirmação dos direitos humanos das/os inter-
sexuais. O estudo pode ser considerado uma colaboração para o esclarecimento 
sobre alguns aspectos da dimensão jurídica da situação da população intersexo 
no Brasil, além de uma proposta de discussão acerca do Direito em pontos de 
intersecção com saberes contemporâneos sobre corporalidades, sexos e gêneros. 
O texto sonda incessantemente se o não reconhecimento da existência de órgãos 
genitais divergentes do padrão binário de diferenciação sexual (homem/mulher) 

1 Pós-graduada em Direito Constitucional (Universidade Candido Mendes - 2017). Especialista em Metodo-
logia e Didática do Ensino Superior (Fundação Visconde de Cairú - Camargo Gestão Educacional Ltda. - 
2014). Bel.ª em Direito (Faculdade Dom Pedro II - 2012). Policial Militar do Estado da Bahia (CFSd 2005). 
Brasil. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2201643701953742. E-mail: cau3c@hotmail.com.
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conduz à necessidade de reprodução de discursos e práticas que tentem corrigir 
esta “anomalia” em pessoas intersexo, afetando a capacidade de autodetermi-
nação sobre o próprio corpo e o desenvolvimento de uma identidade social, 
interferindo em sua dignidade. É uma abordagem fenomenológica, em que a 
invisibilidade das/os intersexuais é considerada a partir da exclusão destas pes-
soas do domínio da normalidade por meio dos significados atribuídos aos seus 
corpos. Revelada por intermédio de análise interpretativa da realidade jurídica 
atual da intersexualidade no Brasil, a investigação se caracteriza como explicati-
va, pois apresenta uma compreensão sobre a razão biopolítica que estabelece o 
sexo como um dispositivo de regulação da vida social, reclamante da atuação de 
biopoderes específicos sobre a sexualidade dos indivíduos. Os dados subsidiá-
rios foram coletados de forma transversal, a fim de promover a avaliação inter-
-relacional do discurso biomédico contemporâneo, que infere a intersexualidade 
como uma anomalia da diferenciação sexual, com o (não) reconhecimento das 
pessoas sob tal condição como sujeitos de direitos. Recorreu-se ao levantamento 
bibliográfico em livros impressos e teses disponíveis em sites de Internet para 
abordar a ênfase na normalização da genitália e sua influência na capacidade de 
autodeterminação sobre o corpo intersexo e prováveis violações nos direitos fun-
damentais infantis. Ao final desta investigação, dentre outras constatações, o/a 
leitor/a poderá compreender que: a) as cirurgias corretivas revelam o biopoder 
que legitima o padrão dicotômico de sexos e gêneros; b) tais intervenções, quan-
do realizadas sem o consentimento informado, afetam a capacidade de autode-
terminação sobre o próprio corpo; e c) via alteração legislativa, é possível incluir 
socialmente e dotar os/as intersexuais de legitimidade jurídica, permitindo-lhes 
a autodefinição de gênero.

Palavras-chave: Autodeterminação. Direitos Fundamentais. Igualdade. In-
tersexo. Diferença.
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A sociedade contemporânea vem cada vez mais se tornando permeáveis às in-
fluências estrangeiras, em todas as esferas, e o mundo jurídico, tomado como rele-
vante partícipe do mundo social, acompanha esses macro processos de globalização.

Dentro desse amplo debate, a presente pesquisa destaca como espaço de in-
vestigação verificar como o Supremo Tribunal Federal, por meio das decisões de 
seus ministros, utiliza o direito comparado como em matéria de direitos sociais.

Há que se de destacar também – sobretudo em períodos de flexibilização,  
precarização e terceirização cada vez mais constante – os esforços para manuten-
ção e efetividade dos direitos sociais fundamentais relacionados ao trabalho, que 
na presente pesquisa se constitui a partir da investigação na corte, através de seus 
julgados mais relevantes, dos preceitos do artigo 7º da Constituição Federal e a 
utilização de direito comparado em matéria de direitos sociais.

Dessa forma, tem-se como ponto de partida para a observação, verificar se a 
classificação acerca de direito constitucional comparado formulada por Ran Hirschl, 
desenvolvida na publicação “The question of case selection in comparative constitutio-
nal law”3 (2005) pode ser aplicada como hipótese do objeto desta pesquisa.

Trata-se de uma análise que pretende verificar qual é estágio em que se 
encontra a utilização de direito estrangeiro pela Corte, levando em conta a clas-
sificação sistematizada por Ran Hirschl. 

Pretende verificar se essa hipótese corresponde à realidade, e para que possa 
cumprir com seu objetivo, a pesquisa está subsidiada em autores de relevância 
interdisciplinar, os quais sustentam a fundamentação teórica e contribuem para 
entendimento da temática.

1 Mestranda em Direito no Centro Universitário Internacional UNINTER (Brasil). carolinadequadros@gmail.com 
2 Professora Doutora na Universidade Federal do Paraná (Brasil) e no programa de Mestrado em Direito do 
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Nesse sentido, o primeiro momento da pesquisa perpassa pelos aspectos 
históricos vinculados ao direito comparado de forma ampla, através dos ensi-
namentos principalmente de Mark Tushet, além de buscar indicar existência 
tanto de pontos positivos quanto negativos, tudo com a finalidade de trazer a 
contextualização do tema.

Partindo desse contexto, é abordada a importância da teoria e metodologia 
acerca do tema, discorrendo neste item, sob a perspectiva de variados autores de 
renome no assunto, especialmente sobre a classificação de Ran Hirschl quanto 
ao tema e a seleção de casos em direito comparado.

Diante desse panorama sobre direito comparado, verifica-se que se trata de 
um campo em franco crescimento científico e de inegável importância para a 
compreensão da sociedade e do direito.

A partir desse subsidio teórico e metodológico, a análise do direito compa-
rado a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 7º da Cons-
tituição Federal. Os julgados analisados foram selecionados a partir da obra “A 
Constituição e o Supremo”, que é de divulgação do próprio Supremo Tribunal 
Federal, a obra tem como critério de seleção pertinência diretamente verificada 
entre decisão (monocrática e acórdão), com os dispositivos constitucionais.

Dentro do recorte proposto, pretende-se verificar se a utilização de direito 
comparado não passou da autorreflexão, ou seja, está nos primeiros estágios da 
sistematização indicada.   
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Caroline Leite Silva1

A partir da concepção bidimensional da justiça desenvolvida por FRASER 
(2001, p. 55/56)2, conjugando seus aspetos de reconhecimento e redistribuição, 
é possível fazer uma análise da importância da Lei nº. 12.990/2014, que versa 
sobre a reserva de vagas aos candidatos negros, no montante de 20% (vinte por 
cento), nos concursos públicos realizados para provimento de cargos efetivos e 
empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista controladas pela União, no que tange a proporção de reconhecimento da 
população negra. 

Inúmeras decisões de primeiro e segundo grau deixavam de aplicar o refe-
rido diploma legal sob a alegação de que era inconstitucional. Para dirimir as 
controvérsias geradas, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em 2016, propôs uma Ação Direta de Constitucionalidade, que foi julgada em 
junho deste ano, e considerou a Lei 12.990/2014, constitucional. 

Trata-se de ação afirmativa concretizada por meio das chamadas “cotas 
raciais”. Tal política é caracterizada por beneficiar grupos sociais vulneráveis, 
propiciando a aceleração do processo de estabelecimento da igualdade, em seu 
aspecto material, entendido por PIOVESAN3 como aquele correspondente ao 
ideal de justiça como reconhecimento de identidades.  

Todavia, os benefícios propiciados pelas políticas positivas estatais são tem-
porários, vez que estabelecidos por determinado período apenas com o intuito 
de fomentar a inclusão dos grupos abarcados por tal medida. 

Sabe-se que a maioria da população brasileira é negra, de acordo com os 
resultados obtidos no Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística em 2010. Entretanto, o questionamento que se faz é: se a 

1 Graduanda do 5º ano de direito, da Faculdade de Direito de Franca; Brasil. carolineleitesilva@hotmail.com 
2 FRASER, N. Redistribución, reconocimiento y participación: hacia un concepto integrado de la justicia. In: 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CUL-
TURA. Informe mundial sobre la cultura: 2000-2001, pg.55/56.

3 PIOVESAN, Flávia. Ações Afirmativas da perspectiva dos Direitos Humanos. Cadernos de Pesquisa, v. 35, 
n. 124, jan./abr. 2005, pg. 47.
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maioria da população brasileira é negra, onde estão essas pessoas? Dificilmente as 
encontramos no serviço público ou no serviço privado, e quando encontramos, 
elas estão ocupando cargos relativos a manutenção física do local, ou, cargos 
hierarquicamente inferiores. 

Tomemos o exemplo da Faculdade de Direito de Franca, que possui cerca 
de 35 (trinta e cinco) professores em seu corpo docente e nenhum deles é negro, 
ou então, o Fórum da Comarca de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, em 
que os únicos funcionários negros são contratados por empresa terceirizada para 
cuidar da limpeza do local. 

A importância da inserção dessas pessoas no serviço público está no fato 
de que elas precisam se encontrar ali, se identificar naquele local, saber que os 
espaços de trabalho público também estão abertos a elas. É preciso incutir no 
pensamento e na realidade das pessoas negras que elas também podem fazer parte 
da máquina administrativa brasileira, ocupando seus espaços, deixando de ter em 
mente que aquele local é sinônimo de uma soberania branca. 

É nesse ponto que se encontra a concretização do princípio da igualdade, 
na sua premissa “tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais”. 
Uma vez que é oferecido a um grupo vulnerável subsídios para alcançar e partir 
do mesmo ponto que os demais indivíduos, é gerada uma sensação de igualdade. 

Inúmeras decisões de primeiro e segundo grau deixavam de aplicar o refe-
rido diploma legal sob a alegação de que era inconstitucional. Para dirimir as 
controvérsias geradas, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em 2016, propôs uma Ação Direta de Constitucionalidade, que foi julgada em 
junho deste ano, e considerou a Lei 12.990/2014, constitucional. 
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Caroline Godoi de Castro Oliveira1

O presente trabalho versa acerca dos direitos de titularidade dos imigrantes 
que se encontram em território nacional. Contudo, a análise do arcabouço nor-
mativo é feita sob a ótica da concepção contemporânea e da teoria crítica dos di-
reitos humanos, com o intuito de avaliar até que ponto os direitos proclamados 
efetivamente logram proporcionar seu pleno exercício.

O objetivo do estudo é traçar os contornos que delimitam o tratamento 
que a legislação pátria dispensa às pessoas em situação de migração forçada, aqui 
compreendida como os processos migratórios que não resultam de uma livre 
escolha dos sujeitos, mas de uma busca por condições de vida digna, em razão de 
pobreza, desastres ambientais, perseguição, grave e massiva violação de direitos 
humanos, entre outros motivos que inserem aquele que migra em uma situação 
de vulnerabilidade. Abrange-se neste conceito, para fins de recorte metodológico, 
tanto os migrantes como os refugiados. 

Ao conjunto normativo que se apresenta, contrapõem-se fatos que revelam 
o contexto da realidade, avaliando-se aspectos de inclusões abstratas e exclusões 
concretas, à luz da dignidade humana e dos princípios de universalidade, indivi-
sibilidade e interdependência, os quais orientam, ou ao menos deveriam orientar, 
a proteção e promoção dos direitos humanos. 

Uma vez que a concepção contemporânea dos direitos humanos se origi-
na em um contexto de reconstrução desses direitos e tendo em vista que este 
processo está em constante formulação, o marco teórico basilar que se adota é 
o de Joaquin Herrera Flores, que define os direitos humanos como a abertura 
de espaços de luta pela dignidade2. A partir deste conceito, e tendo em vista que 
a instituição de direitos por meio de normas jurídicas não é suficiente para ga-
rantir sua efetividade, busca-se avaliar as discrepâncias existentes entre a teoria e 
prática dos direitos dos migrantes no contexto nacional, aferindo-se a medida da 
concretude das normas com a régua da realidade.

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. País: Brasil. E-mail: caroli-
negcastro@gmail.com 

2 FLORES, Joaquin Herrera. A (re)invenção dos Direitos Humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2009. P. 20.
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É no paradoxo entre teoria e prática que se pretende investigar as aproxima-
ções e distanciamentos entre as formulações jurídicas atinentes aos direitos dos 
migrantes e seu efetivo exercício.

Algumas aproximações são encontradas no texto constitucional, que prevê 
a equiparação de direitos entre nacionais e estrangeiros. Apesar de fazer remissão 
expressa ao termo “estrangeiros residentes”, esta concepção restritiva é aplacada 
pela própria função interpretativa do princípio da universalidade, segundo a 
qual existe presunção de titularidade de direitos fundamentais por todas as pes-
soas3. Portanto, existe uma garantia fundamental formal que confere aos migran-
tes o acesso aos direitos sociais constitucionalmente elencados.

Há ainda as normas que versam especificamente sobre imigrantes e refugia-
dos. Esta última, o Estatuto do Refugiado (Lei n.º 9474/1997) incorporou os prin-
cípios das declarações internacionais atinentes à matéria, a saber: a Convenção de 
1951, a Declaração de Cartagena de 1984, e a Declaração de São José de 19944.

Foi também sancionada em maio do corrente ano a Nova Lei de Migrações 
(Lei n.º 13.445/2017). A questão era regulamentada pelo Estatuto do Estrangeiro 
(Lei 6.815/1980), promulgada no contexto da ditadura militar. Por esta razão, 
sua premissa fundamental era a segurança nacional, e o estrangeiro, em certa me-
dida, visto como uma ameaça. A Nova Lei, de modo oposto, pretende atribuir à 
questão o viés dos direitos humanos, e trouxe alguns importantes avanços. 

Entretanto, mesmo diante de tais mecanismos de proteção de direitos, o 
contexto brasileiro não demonstra sinais claros de um efetivo acolhimento e 
exercício das garantias proclamadas. Isso porque algumas das garantias e mudan-
ças normativas no que tange aos direitos dos migrantes pouco repercutem dentro 
de uma noção da teoria crítica dos direitos humanos.

Deste modo, o campo normativo se revela insuficiente para efetiva e mate-
rialmente proporcionar a devida aproximação entre teoria e prática dos direitos 
humanos. Impende ampliar o alcance da concretização de garantias, não apenas 
pelo reconhecimento formal de direitos, mas também pela busca de espaços de 
reconhecimento para além de instâncias abstratas, posto ser a prática humana 
o instrumento mais eficaz para atribuir conteúdo aos direitos humanos – a luta 
somada à ação social deve ser sua primeira e maior expressão, pois o reconheci-
mento e efetividade jurídica são meras consequências da ação humana.

3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamen-
tais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. P. 209. 

4 CHUEIRI, Vera Karam de, e CÂMARA, Heloisa. Direitos humanos em movimento: migração, refúgio, 
saudade e hospitalidade. Revista Direito, Estado e Sociedade, n.36, jan/jun 2010. P. 168-169.
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Cátia Rejane Mainardi Liczbinski1

Alessandra Brustolin2

A proteção ambiental é tema relevante na atualidade. Embora exista a pre-
visão nas legislações dos Estados e Tratados Internacionais, estas carecem de con-
cretização em razão da globalização com a perspectiva liberal, em uma análise 
individualista por parte dos cidadãos e Estados. 

A sustentabilidade global é uma busca constante. No ano de 1972 do século 
XX, foi realizada a Conferência de Estocolmo com o objetivo de conscientizar a 
sociedade a melhorar a relação com o meio ambiente e atender as necessidades 
presentes sem comprometer as gerações futuras. Entre seus objetivos estava e 
ainda existe a preocupação com o consumismo exagerado.

Outros momentos foram a Convenção sobre as Mudanças Climáticas em 
1992 no Rio de Janeiro -ECO-92- e o Protocolo de Kyoto em 1997, que discu-
tiram às metas para o conjunto dos países mais industrializados diminuírem a 
emissão de gases de dióxido de carbono.

A Constituição Federal Brasileira de 1988, pautada no desenvolvimento 
sustentável, inclui no artigo 225 referente ao meio ambiente as ideias da Agenda 
21 e uma preocupação com a preservação da atmosfera e oceanos.

No ano de 2002, em Johannesburgo, Rio+10 foram assinados a Declaração 
Política da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, com objetivo de 
pedir anistia das dívidas adquiridas pelos países pobres, pois muitas vezes as desi-
gualdades são provenientes dos esforços em pagar os débitos, o que impossibilita 
a implantação do desenvolvimento sustentável.

Às metas resultantes dos Tratados e Acordos Internacionais discutiram a 
contínua emissão de gases poluentes por países como EUA e China, mas a falta 
de um organismo internacional específico para denúncias e políticas mundiais 

1 Doutora em Ciências Sociais pela UNISINOS. Graduação em Direito UNIJUI - RS, especialização em Di-
reito Privado, mestrado em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania. Professora da FURB – Universidade de 
Blumenau, Direito. Coordenadora de Grupos de Pesquisa. País: Brasil. E-mail: catia_sarreta@hotmail.com.

2 Pós-graduanda em Advocacia Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC 
Minas. País: Brasil. E-mail: alessandra@bedadvogados.com.br.
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de proteção ambiental inexiste. Nesse aspecto a globalização neoliberal continua 
sobressaindo-se.

A globalização para Ulrich Beck (2002) são processos que interferem 
nos andamentos os Estados nacionais que veem a sua soberania, identidade, 
suas chances de poder e suas orientações sofreram a interferência cruzada de 
atores transnacionais.

A crise mundialmente apresentada necessita ser repensada sob outra pers-
pectiva, um novo paradigma como o comunitarismo global.

Dentre as preocupações comunitaristas, apontadas por Kymlicka (2007), 
pode-se colocar: a) Como manter laços de solidariedade moral e de comunida-
de política em uma era de direitos individuais e diversidade cultural; b) Como 
construir uma identidade nacional sem suprimir a diversidade étnica e religiosa; 
c) Como promover sentimentos de confiança e solidariedade em sociedades de 
massa onde as pessoas compartilham pouco em comum. 

Segundo Ost vive-se a crise do vínculo e a crise do limite: uma crise de pa-
radigma, sem dúvida, a nossa época perdeu, pelo menos depois da modernidade, 
o sentido do vínculo e do limite das suas relações com a natureza, o homem não 
se sente como parte (1995). 

A sociedade de risco revela-se como algo que marca a “falência” da moder-
nidade, na medida em que as ameaças produzidas ao longo da sociedade indus-
trial começam a tomar forma. A sociedade de risco é uma cena onde os riscos 
são produzidos pela própria sociedade através de suas técnicas, alcançando um 
número enorme de pessoas.

Trata-se de uma crise de paradigma, própria da época em que se vive. Esta 
torna, inválida ou dificultosa a tentativa do homem pós-moderno no sentido de 
antecipar por previsões os riscos e os desafios a que se submete o meio ambiente 
no século XXI.

A única certeza é a necessidade da união global para a formação de um 
constitucionalismo global. Para tanto os princípios do comunitarismo são fun-
damentais, propondo que o indivíduo seja considerado membro inserido numa 
comunidade política de iguais, e que seja essa comunidade a global. E, para que 
exista um aperfeiçoamento da vida política na democracia, se exija uma coope-
ração social, um empenhamento público e participação política, isto é, formas 
de comportamento que ajudem ao enobrecimento da vida comunitária. Conse-
quentemente, o indivíduo tem obrigações éticas para com a finalidade social, 
deve buscar o bem comum. 

Portanto, o direito humano fundamental de toda a humanidade a um am-
biente sustentável, o ideal de um constitucionalismo global ambiental deverá 
suplantar e rever os princípios do liberalismo, encaminhando-se para uma con-
cepção comunitarista. O individualismo é, sem dúvida, o grande óbice à obten-
ção da cidadania plena. 
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Daize Fernanda Wagner1

Edielson de Souza Silva2

O presente trabalho tem por objetivo discutir a não concretização dos direi-
tos previstos aos indígenas no artigo 231 da Constituição da República Federativa 
do Brasil (CR/88) em virtude da atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Mais 
especificamente, visa analisar a aplicação da condicionante n. 17, que veda a am-
pliação de terra indígena já demarcada, fixada pelo STF no julgamento da demarca-
ção da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS), a casos que lhe são posteriores. 

O julgamento da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no 
estado de Roraima, é considerado um marco na interpretação realizada pelo STF 
acerca dos direitos assegurados aos indígenas pela CR/88. A partir de seu julga-
mento, ocorrido entre os anos de 2008 e 2009, as discussões sobre a demarcação 
de outras terras indígenas têm sido influenciadas por aquela decisão. Assim, o 
presente artigo discute o modo como as condicionantes estabelecidas pelo STF 
naquele julgado, apreciado através da Petição (Pet.) n. 3388, implicam em enten-
dimento que limita o direito dos indígenas à posse permanente das terras que tra-
dicionalmente ocupam, previsto no parágrafo primeiro do artigo 231 da CR/88. 
Nomeadamente, objetiva analisar a condicionante n. 17, que veda a ampliação 
de terra indígena já demarcada. 

Partindo desses objetivos, o problema que se pretende enfrentar é: a condi-
cionante n. 17 não representa uma afronta ao disposto no parágrafo primeiro do 
artigo 231 da CR/88, que estabelece que “são terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios (...) as necessárias a sua reprodução física e cultural”? Em acréscimo, 
a vedação da ampliação de terras indígenas já demarcadas, firmada no julgamento 
da Pet. n. 3388, está repercutindo e sendo aplicada a casos que lhe são posteriores? 

1 Professora Adjunta no curso de Direito da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Doutora em Direito 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Direito pela Lud-
wig Maximilian Universität (LMU) Munique/Alemanha. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Brasil. E-mail: daizefernandawagner@gmail.com.

2 Professor na Universidade Estadual do Amapá (UEAP), Licenciado em Letras pela Universidade Federal 
do Amapá (UNIFAP), Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa (IESAP). Brasil.  E-mail: 
edielson.ssilva@gmail.com.

a Vedação de aMpliação de 
terras indÍgenas deMarCadas e 
a desConsideração dos direitos 

ConstituCionais indÍgenas no brasil



Caderno de resumos620

O questionamento se justifica, pois ao julgar embargos declaratórios inter-
postos contra a Pet. n. 3388, ficou estabelecido que a natureza jurídica da ação 
proposta – ação popular – não possibilita que se confira eficácia vinculante, em 
sentido técnico, à decisão proferida. Portanto, os fundamentos adotados pelo 
STF na decisão não se estendem automaticamente a outros processos que discu-
tam matéria semelhante. Todavia, também restou consignado que aquela decisão 
ostenta “a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, 
do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em que se cogite da 
superação de suas razões”, conforme asseverou o Ministro relator dos embargos. 
O que isso significa na prática? Como deve ser interpretada essa decisão quanto 
aos efeitos que produz sobre outros casos posteriores? 

A despeito de toda a polêmica envolvida, a hipótese firmada indica que sim: 
a condicionante está repercutindo sobre casos julgados posteriormente pelo STF. 
O julgamento do Recurso em Mandado de Segurança (RMS) n. 29.542, no qual 
se discute a ampliação da Terra Indígena Porquinhos dos Canela–Apãnjekra, no 
Maranhão, é exemplo da aplicação direta da condicionante n. 17. Consequente-
mente, houve uma limitação daquele direito à terra previsto constitucionalmente 
em decorrência da atuação do STF. 

Ocorre que o direito à terra que os indígenas tradicionalmente ocupam, 
previsto pelo parágrafo primeiro do artigo 231, implica em reconhecer que os 
usos, costumes e tradições dos indígenas podem não coincidir com aqueles es-
tabelecidos pelos não-índios. Apesar de seu reconhecimento ser condição para a 
concretização desse dispositivo constitucional, o julgamento do RMS n. 29.542 
dá mostras de que esse aspecto do direito à terra tradicionalmente ocupada pelos 
indígenas tem sido desconsiderado na apreciação do STF.

Para a análise, utiliza-se como referencial teórico os estudos antropológicos 
acerca das fronteiras dos grupos étnicos e da identidade étnica indígena. Esses 
estudos, a exemplo daqueles conduzidos por Fredrik Barth e, no Brasil, por Ro-
berto Cardoso de Oliveira, demonstraram que a cultura não é o traço distintivo 
da identidade étnica. Contribuíram para o entendimento de que a identidade 
étnica indígena emerge da auto-identificação individual e grupal dos próprios in-
dígenas, e não na ostentação desta ou daquela característica cultural estabelecida 
pela sociedade envolvente, não-indígena. A Convenção 169 da OIT já traz essa 
previsão. Todavia, há resistência em sua aplicação na interpretação dos direitos 
constitucionais indígenas.

A pesquisa aqui proposta se insere na vertente jurídico-sociológica, na medida 
em que discute a realização concreta de dispositivos da CR/88 e sua relação com 
outras normas contidas no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73) e na Convenção 
169 da OIT. Segue o tipo metodológico jurídico-exploratório, através da análise da 
identidade étnica indígena, sua relação com o exercício de direitos e seu reconheci-
mento pelo STF. Também adota o tipo jurídico-propositivo, pois parte do questio-
namento de normas jurídicas e sua interpretação pelo STF e, daí, procura propor 
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mudança no entendimento firmado. No que se refere às técnicas de análise de 
conteúdo, é pesquisa teórica, que analisa conteúdos de textos legislativos, jurispru-
denciais e doutrinários sobre o tema, com análise de um julgado exemplificativo. 

Palavras-chave: Indígenas; Direitos constitucionais; Pet 3388; condicionan-
tes; vedação de ampliação de terras indígenas.
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O trabalho apresenta um novo enquadramento teórico para o debate sobre 
diversidade de gênero no Judiciário. A partir de dados produzidos pelo Conse-
lho Nacional de Justiça, percebe-se um número desproporcional de mulheres e 
homens nos diferentes níveis do sistema judicial brasileiro, o que é um indício 
da existência de filtros seletivos com viés de gênero. Buscamos desenvolver con-
ceitualmente a importância dessa questão. Em essência, o problema investigado 
diz respeito às diferentes formulações teóricas que buscam dar respostas a três 
perguntas fundamentais: (i) por que a presença de mulheres em tribunais é rele-
vante?; (ii) qual deve ser o propósito de mais mulheres em tribunais?; e (iii) como 
institucionalizar um Judiciário mais diverso sob o ponto de vista de gênero? A 
partir da literatura estrangeira e nacional, enquadramos em três tipos os argu-
mentos que endereçam tais questões. O argumento simbólico avança sobre a 
importância de mais mulheres em posições valorizadas socialmente como parte 
de um processo de empoderamento que muitas vezes é associado com ideias 
de justiça social e legitimidade. O argumento material busca estabelecer uma 
correlação entre diversidade de gênero em tribunais e a concretização de uma 
pauta decisória mais positiva para os direitos das mulheres. Já o argumento pro-
cedimental trabalha a ideia de diversidade como um valor que apresenta ganhos 
qualitativos ao processo deliberativo de tribunais, ainda que isso não se reflita 
necessariamente sobre o conteúdo das decisões judiciais. 

O argumento simbólico oferece um tipo de resposta externo aos problemas 
singulares da atividade judicante relacionados com a natureza do direito. Evita 
obstáculos teóricos particulares do tribunal. Isso porque a defesa de maior par-
ticipação de mulheres em tribunais por razões simbólicas não é dependente do 
escrutínio da noção de imparcialidade na adjudicação, podendo orientar-se pelos 
mesmos fundamentos que justificam a presença de mulheres em outras posições 

1 Mestrando em Ciência Política na Universidade de Brasília. Mestre em Direito do Estado pela Universidade 
de São Paulo. E-mail: danielvbs@gmail.com

2 Pesquisadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Mestre em Direito do Estado 
pela Universidade de São Paulo. E-mail: livia_guimaraes@yahoo.com.br

MULHERES NO JUDICIÁRIO: 
ENQUADRANDO UM DEBATE  

TEÓRICO ADORMECIDO
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sociais de poder e compreendendo o simbolismo dessa ascensão funcional como 
instrumentalmente relevante para o combate às desigualdades de gênero e aos 
estigmas sociais próprios de uma sociedade influenciada por raízes patriarcais. 
Por isso, abre caminho para uma justificativa que se opera em um plano teórico 
abstrato mais consensual. O argumento material busca correlações e/ou cau-
salidades entre a identidade e as experiências de vida de juízes e o teor de suas 
decisões. Assume, assim, um ônus empírico acentuado, visto que a teoria possui 
caráter fortemente contextual e dependente de demonstração factual confirman-
do ou rejeitando a hipótese de que a identidade de juízes exerce influência não 
desprezível sobre o teor de suas decisões. O argumento procedimental, por sua 
vez, oferece bases para se pensar a pauta da diversidade de gênero a partir das 
singularidades do processo decisional de tribunais, aliando a noção de igualdade 
de gênero à qualidade da adjudicação e colocando em xeque a contraposição 
entre diversidade e mérito na composição de colegiados. De outro lado, padece 
de obstáculos relacionados à uma possível essencialização de gênero, além de 
oferecer dificuldades de operacionalização empírica para se comprovar o ganho 
qualitativo promovido pela diversidade. 

Cada argumento responde diferentemente às três perguntas-guia. Assim, o 
desafio de aumentar a presença das mulheres muda de contornos a partir da pers-
pectiva adotada e a junção impensada dos três argumentos sem mediações pode 
gerar distorções. Defendemos que há um inevitável trade-off que possui reflexos 
sobre a questão de como devemos institucionalizar um Judiciário mais diverso. 
Concluímos com um exercício de aplicação dessa questão ao caso brasileiro, 
analisando como táticas que podem envolver o estabelecimento de uma política 
de cotas, o exercício de pressão social (advocacy), ou mudanças mais estruturais 
no modelo de seleção de juízes para tribunais, podem responder de forma mais 
ou menos satisfatória o problema de desigualdade de gênero em nossos tribunais.
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Débora Dossiatti de Lima1

Em resposta às atrocidades cometidas pela humanidade em seus últimos 
anos e após diversas reuniões dos Estados, em 24 de outubro de 1945 entra ofi-
cialmente em vigor a Carta das Nações Unidas após ser ratificada por 2/3 dos 51 
Estados fundadores.

É o momento de consolidação do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos e a superação de que a forma como o Estado tratava seus nacionais 
seria um problema de jurisdição doméstica, restrito ao domínio reservado ao 
Estado, decorrente de sua soberania, autonomia e liberdade2.

No ano de 1948 é adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
que teria sido “reconhecida pela comunidade internacional e baseada na digni-
dade e na igualdade de todos os membros da família humana”3 e inaugurado a 
concepção contemporânea de direitos humanos4.

Foram 48 Estados que a ratificaram e 8 que se abstiveram, sendo eles: Bielo-
-Rússia, Checoslováquia, Polônia, Arábia Saudita, Ucrânia, URSS, África do Sul e 
Iugoslávia. Há os que consideram que a suposta inexistência de qualquer questio-
namento ou reserva feita pelos Estados quanto à Declaração teria lhe conferido 
“o significado de um código e plataforma comum de ação. A Declaração conso-
lida a afirmação de uma ética universal ao consagrar um consenso sobre valores 
de cunho universal a serem seguidos pelos Estados”5.

Contudo, aquele dia 10 de dezembro em Paris foi muito mais conturbado 
do que se imagina e que deixou a marca indelével na Declaração Universal. No 
primeiro artigo de seu projeto final ficou estabelecida a igualdade em direitos 
em relação a todos os seres humanos “Todos os seres humanos nascem livres e 

1 Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Brasil. Endereço 
eletrônico: dossiatti@gmail.com.

2 HENKIN, Louis. The age of rights. New York: Columbia University Press, 1990, p. 7-9.
3 ANNAN, Kofi. Prefácio. In: CASTRO, Reginaldo Oscar (Coord.). Direitos humanos: consquistas e desa-

fios. Brasília: Letraviva, 1999, p. 8.
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. ed. rev. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p; 203.
5 Idem.

QueM ousaria Falar Mal dos direitos 
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iguais em dignidade e direitos [...]”. Em seu segundo artigo solidifica tal regra ao 
proscrever toda forma de discriminação:

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idio-
ma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

O grande problema se encontra no artigo terceiro do projeto. É oportuno 
lembrar que a DUDH foi proclamada durante a vigência de regimes coloniais 
e “mesmo após subscreverem, a Carta de São Francisco e a declaração de 48, 
as velhas metrópoles colonialistas continuaram remetendo tropas e armas para 
tentar esmagar as lutas de libertação” e que só se retiraram quando derrotadas 
por estes povos6.

O que torna tudo ainda mais nebuloso é que não existe volume com os 
trabalhos preparatórios de Declaração Universal, nem mesmo por iniciativa das 
Nações Unidas7. As nações que se abstiveram da assinatura da Declaração são jus-
tamente os que se posicionaram de maneira veementemente contrária à cláusula 
colonial - que acabou sendo incorporada à DUDH - tentando até mesmo promo-
ver a descolonialização e sendo fortemente reprimidos pelos países imperialistas.

Embora a redação apresente que nenhuma distinção será feita, nem mesmo em 
relação a “território a que pertença uma pessoa quer se trate de um território inde-
pendente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania” seus efeitos foram nefastos no desenrolar da história das Nações Unidas.

Dessa forma, Claveró faz um questionamento pertinente quando diante de 
tais constatações: “os direitos humanos, portanto, não têm por que necessitar de 
uma história própria. Ou necessitam?”8.

É necessário ter a triste consciência de que clássica e tradicionalmente consi-
derados como parte da essência humana, os direitos humanos são reduzidos, por 
um lado, à mera retórica conservadora - ou evangelizadora – que serve mais para 
justificar o injustificável que para resolver os problemas concretos da humanidade9.

Assim, o problema que o trabalho pretende enfrentar é: quais os reflexos 
da cláusula colonial presente na DUDH nos demais documentos promovidas 
no âmbito das Nações Unidas? A hipótese é a de que ela foi utilizada por países 
como meio de justificar a não implementação de direitos humanos e até mesmo 
a sua violação.

6 TRINDADE, José Damião de Lima. Anotações sobre a história social dos direitos humanos. In: Direitos 
humanos, construção da liberdade e da igualdade. Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado: São 
Paulo, 1998, p. 160.

7 CLAVERÓ, Bartolomé. Constitucionalismo global: por uma história verossímil dos direitos humanos. 
Goiânia: Palavrear Livros, 2017, nota de rodapé 14, p. 29.

8 Ibidem, p. 17.
9 FLORES< Joaquín Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2009, p. 20.
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Diego Nogueira1

Vera Keram2

Seguindo o movimento de democratizar a gestão da segurança pública, 
a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública de Curitiba foi pro-
posta por iniciativa do vereador Tico Kuzma (PROS) - projeto de lei ordinária 
005.00052, de janeiro de 2013. 

Na comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal, a rela-
toria ficou a cargo do vereador Pier Petruzziello (PTB). Petruzziello considerou 
que o projeto contrariava o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. 

Para o relator, o projeto do Legislativo municipal previa delegar função ao Poder 
Executivo, o que lhe é vedado. O parecer do relator opinou pela devolução do projeto 
ao autor para que fosse encaminhado como uma sugestão ao Chefe do Executivo3.

Em resposta, o gabinete do vereador municipal argumentou que o projeto 
não delegava uma atribuição ao Poder Executivo e, mais importante, estava de 
acordo com o artigo 79 da Lei Orgânica, que estipula que os conselhos devem 
atuar “de forma independente da Administração Municipal. A resposta cita tam-
bém como exemplos a criação pela mesma casa legislativa do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Alimentar e Nutricional (2003), do Conselho Municipal 
da Juventude (2004), do Conselho Municipal da Cultura (2006), do Conselho 
Municipal de Turismo e do Conselho Histórico e Geográfico de Curitiba (2006).

A contra argumentação destacou, ainda, que a criação do Conselho Munici-
pal de Segurança tem apoio no decreto da Presidência da República 7413/2010. 
O decreto determina que o Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP)4 

1 Doutorando em Políticas Públicas e Pesquisador do Núcleo de Investigações Constitucionais (UFPR); Ofi-
cial de Polícia e Docente na Academia do Guatupê (PMPR).

2 Professora do programa de pós-graduação em direito da UFPR, pesquisadora PQ do CNPq, diretora da 
Faculdade de Direito da UFPR. Brasil. E-mail: vkchueiri@gmail.com.

3 Pesquisa realizada no Sistema de Proposições Legislativas. Disponível em <http://www.cmc.pr. gov.br/
wspl/system/MainMenu.jsp>.

4 A formação de um Conselho Nacional (CONASP) iniciou-se após a Constituição Federal (25/08/1989), de 
natureza consultiva e composto apenas por especialistas indicados pelo próprio Ministro da Justiça. Atual-
mente o CONASP segue o modelo tripartite, composto por membros da sociedade civil, gestores e trabalha-
dores da área de segurança pública. O Decreto nº. 98.936 de 1990 aprovou o Protocolo de Intenções que ins-
titucionalizou o CONASP.  Nova regulamentação foi feita com o Decreto nº. 2.169 de 1997, o qual dispôs, 
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apoie, sistematicamente, os Conselhos de Segurança Pública dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, com vistas à formulação de diretrizes básicas comuns 
e à potencialização do exercício das suas atribuições legais e regulamentares.

No dia 21 de novembro de 2013, porém, o Prefeito Municipal encaminhou à 
Câmara projeto para criar o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança 
(projeto 005.00458.2013). O parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação 
sugeriu a anexação dos projetos para deliberação da casa. Foi criado um grupo de tra-
balho na Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública 
do Legislativo, que apresentou um substitutivo, a proposição 031.00064.2013.

O tema só voltou à pauta do legislativo em 2015, quando o substitutivo 
geral foi arquivado (em 21 de setembro de 2015), sendo dado parecer favorável ao 
projeto de lei ordinária 005.00052.2013 do vereador da casa. O projeto foi então 
votado e aprovado em 09 de outubro de 2015.

O prefeito Gustavo Fruet sancionou a lei que criou o conselho, de número 
14.739, em 23 de outubro de 2015, tendo sido publicada no diário oficial em 
27 de outubro de 2015. Embora a instituição ainda não tenha sido implemen-
tada, já que resta pendente a realização da Conferência Municipal, seu desenho 
institucional já se encontra delineado. O desenho em si é tanto condicionante 
das etapas seguintes da política pública quanto resultante parcial da disputa de 
poderes que recaem sobre a mesma (Olsen, 1997). Logo, o próprio desenho é 
objeto importante de análise (Goodin, 1996). 
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Elizabeth Novais Pereira1

Daisy Rafaela da Silva2

O presente estudo trata da situação da democracia brasileira diante de um 
Estado em crise. Com a política brasileira envolta a corrupção somada a crise social 
e econômica, passamos do avanço socioeconômico para o atual governo de aus-
teridade, que causa uma série de retrocessos, principalmente nos Direitos Sociais. 

Em uma realidade de crise social, política e econômica, tem-se desconstruído 
um conjunto de políticas estruturais e os instrumentos que sustentavam os Direitos. 
Passou-se do Estado indutor do crescimento e promotor das políticas sociais para 
uma outra realidade, a da redução e supressão de Direitos, dentre eles, os sociais. 

A metodologia utilizada é a análise crítica da doutrina, através de pesquisa 
bibliográfica e análise de documentos e jurisprudências.A pesquisa integra os es-
tudos desenvolvidos junto ao Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos”, cadastra-
do junto ao CNPq, no Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitá-
rio Salesiano UNISAL-São Paulo, que tem se dedicado ao Direito Constitucional 
(Direitos Fundamentais), Direitos Sociais e temas como pobreza, desigualdades, 
exclusão, proibição ao retrocesso social.

A concepção democrática corre sérios riscos de submergir no embate dos 
conflitos e das crises. O Brasil tem se demonstrado inepto em consonância com os 
valores da democracia pois, o modelo político democrático não funciona de forma 
estável sem perigar a ordem, a liberdade, a justiça, a segurança e o desenvolvimento.

A democracia segundo Huntington, não significa que os problemas serão 
resolvidos; significa que os governantes podem ser removidos, e a essência do 
comportamento democrático é fazer essa última coisa, porque a primeira é im-
possível. HUNTINGTON (p. 257).

1 Pesquisadora, integra o Grupo de Estudos em Direitos Humanos – UNISAL – Lorena-SP
2 Doutora em Direito. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Professora Titular do Programa de Mestra-

do em Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), de Lorena/ SP e nos Cursos 
de Graduação e Pós-Graduaçao. Professora e Pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito do Cen-
tro UNISAL de Lorena - SP. Professora Doutora III da EEL USP, onde ministra Legislação Ambiental e 
Direito aplicado à Engenharia. Pesquisadora dos Grupos de Estudos “Ética e Meio Ambiente”, “Direito 
das Minorias” e do Observatório de Violências nas Escolas UCB/UNESCO/ UNISAL. Coordenadora do 
Núcleo de Estudos de Direitos Humanos do UNISAL - Lorena-SP Líder do Grupo de Pesquisa “Direitos 
Humanos”cadastrado junto ao CNPq.Email: daisyrafa1@hotmail.com
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As democracias se consolidam quando as pessoas aprendem que a Demo-
cracia é uma solução para o problema da tirania, mas não necessariamente para 
qualquer outro problema. Entretanto o que se tem constatado é que parte da po-
pulação brasileira tem recusado a democracia pois há uma confusão generalizada 
ao que se refere a ordem e poder não democrático para resgatar o país da mão de 
usurpadores de verbas públicas. 

Assim, os fatos que envolvem membros dos três poderes do Estado, investiga-
dos pela Polícia Federal, com ações do Ministério Público Federal, e decisões da Justi-
ça Federal, repercute e a sociedade apresenta como solução, a extinção da democracia.

Nos últimos dois anos, diversos direitos sociais foram flexibilizados ou supri-
midos, a exemplo: nova legislação trabalhista; redução de proteções pelas leis ambien-
tais; a PEC do fim do mundo, dentre outros. Tudo isso faz gerar um descrédito que 
coloca em xeque a democracia. Entretanto, o Estado é a representação política do 
povo, sendo a democracia fundamental para a manutenção da dignidade humana. 

Faz-se urgente a manutenção da democracia num contexto de segurança 
jurídica e permanência dos Direitos Fundamentais, dentre eles os Sociais, consi-
derando que a moralidade e a eficiência são pilares para um Estado fortalecido. 
E somente com o fortalecimento será possível trilhar um caminho para a supera-
ção da crise socioeconômica e política que se encontra o país.

Palavras-chave: Democracia. Estado em Crise. Direitos Sociais. Justiça.
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Eric Vinicius Lopes Costa Monte-Alto1

Lugan Thierry Fernandes da Costa2

A presente investigação visa analisar os usos da tecnologia do drone, desig-
nação usual de veículos, independente da modalidade e do grau de autonomia, 
que são telecomandados. Primeiramente, é preciso encontrar em qual intersecção 
dos campos da tecnologia e da política esse objeto se inscreve. Para isso, parte-se 
da noção polissêmica de dispositivo, a qual institui, dentro de um certo léxico 
tecnológico, um mecanismo guiado para resolução autônoma de demandas de 
um usuário; e, ao mesmo tempo, remete a conceito da filosofia política para 
tentar descrever a dinâmica do poder. Constrói-se um debate prolífico entre as 
teorizações de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Antonio Negri e Giorgio Agam-
ben no sentido de pensar o dispositivo enquanto uma rede dinâmica, funcional e 
posicional, que se estabelece um conjunto heterogêneo de elementos, discursivos 
e não-discursivos, interagindo sinuosamente por meio de linhas, resultando em 
um devir. Genealogicamente derivado da laicização do governo do mundo e da 
história dos homens, o dispositivo é aquilo que já criou quando do corpo a cor-
po com os seres viventes, mas a tendência inesgotável de captura da vida levou 
à fragmentação desse processo em dessubjetivação sem constituição de sujeitos. 
Desse modo, indica-se que o drone é também um dispositivo enquanto capaz de 
dispor o exercício do poder nesses termos. Ainda, continua-se nessa tradição filo-
sófica para pensar o quanto esse exercício de poder está voltado para o controle 
de processos biológicos da população e normatização dos corpos individuais. 
Nesse momento, segue-se principalmente com Foucault, retomando as noções de 
disciplina e biopolítica. A disciplina é uma tecnologia de poder anterior que se 
ocupa dos corpos individuais, na racionalização da distribuição e organização, 
enquanto a biopolítica atingiria o corpo social nas instâncias próprias da vida, 
como o nascimento e a morte, buscando promover uma homeostase, otimiza-
ção da vida populacionalmente construída. O drone, então, na sua função de 

1 Acadêmico do curso de Direito – Universidade Federal do Paraná (UFPR). Curitiba – PR. Email: eri-
cv2000@gmail.com

2 Acadêmico do curso de Direito – Universidade Federal do Paraná (UFPR). Curitiba – PR. Email: lugan-
thierry@hotmail.com 
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polícia internacional, resume a um só tempo um dispositivo de disciplina e de 
biopolítica. Então, para vigiar o inimigo e eliminá-lo quando for conveniente, 
os países hegemônicos e, principalmente, os Estados Unidos passaram a usar 
ostensivamente a tecnologia do drone, tendo como marco o combate ao terroris-
mo, sobretudo, no território do Oriente Médio. Afeganistão, Iêmen, Paquistão e 
Somália são países onde há registros de mortes, inclusive de civis – isto é, pessoas 
que não constavam na kill list de procurados internacionais. O drone cria uma 
guerra assimétrica, onde apenas um dos lados está passível de morrer, enquanto 
a decisão é tomada a milhas de distância. Assim, o direito não tem previsão de 
regular o drone, mesmo nos limites do direito de guerra. Portanto, restrito a 
ordenamentos jurídicos nacionais e a legalidade, uma ordem internacional de 
polícia-política avança. É a investigação desse modelo de uso do drone, com os 
dados disponíveis, que se desenvolverá esse trabalho, que pretende dispor das 
mais variadas fontes, lidas criticamente a partir do paradigma do poder. Por 
fim, é preciso seguir, objetivando desvendar uma possibilidade de desativar o 
projeto de sujeição desencadeado pelo dispositivo do drone. Agamben anteverá a 
possibilidade de criação de um anti-dispositivo, que não se limita ao bom uso ou 
eliminação do dispositivo, mas uma profanação. Profanação seria uma maneira 
de desativar o dispositivo, isto é, retirá-lo da esfera de exclusividade e devolvê-lo 
ao uso comum. Com isso, visa-se iniciar a concepção de uma estratégia de profa-
nação que promova o retorno do lúdico e supere o outro sentido de dispositivo, 
com a ideia de domínio do homem sobre a máquina. 

Palavras-chave: Drones, Dispositivo, Biopolítica, Disciplina, Terrorismo.
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Erick Kiyoshi Nakamura1

Há, nas democracias, permanente tensão acerca de conflitos entre direi-
tos fundamentais consagrados nas Constituições. Busca-se, com esta pesquisa, 
investigar a questão da vaquejada, que vigora, no Brasil, na pauta das diversas 
instituições de poder.

Em síntese, a vaquejada consiste em uma prática histórica e cultural, co-
mum no Nordeste, na qual uma dupla de vaqueiros, montada em cavalos distin-
tos, derruba um touro, em uma área delimitada, ao puxá-lo pelo rabo. Atualmen-
te, o evento tem grande relevância econômica para diversas cidades da região, 
movimentando anualmente milhões de reais.

 Em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julga-
mento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4983. Trata-se de ação pro-
posta pelo Procurador-Geral da República (PGR), em 2013, em que se pugnava 
pela inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, por regu-
lamentar a prática da vaquejada como uma atividade desportiva e cultural. 

O conflito entre a proteção conferida às manifestações culturais (art. 215, ca-
put, § 1º, da CR) e à preservação do meio ambiente (art. 225, § 1º, VII, da CR), que 
compreende o bem-estar dos animais, no caso, foi alvo de debates no plenário do 
STF. Por apertada maioria, a Corte firmou o entendimento de que a prática é dota-
da de uma crueldade intrínseca aos bovinos, obstando-se qualquer regulamentação 
que buscasse impedir o sofrimento dos animais. Na oportunidade, o Ministro 
Roberto Barroso afirmou que essa consistia em uma mutação ética do processo ci-
vilizatório, que repudiava qualquer crueldade contra animais para entretenimento. 

Em sentido contrário, a divergência sustentava que a vaquejada, segundo o 
Ministro Edson Fachin, consiste no modo de criar, fazer e viver da população ser-
taneja, possuindo assento constitucional. Nesse sentido, deveria ser regulamentada 
a fim de inibir, nas palavras do Ministro Teori Zavascki, uma vaquejada cruel. 

O julgamento da Corte foi criticado por ter-se fundamentado em um uni-
versalismo alheio a um efetivo diálogo com os participantes dos eventos. Nesse 

1 Graduando do curso de direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Brasil. E-mail: erick.k.nakamura@
gmail.com
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ponto, se ressalta a ausência de audiências públicas com os sertanejos, a despeito 
de ter-se admitido o ingresso no processo, na condição de amici curiae, da Asso-
ciação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ). 

No mesmo mês do julgamento da ADI nº 4983, apresentou-se a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 50/2016, ao Senado Federal, pugnando-se pelo 
acréscimo do §7º ao art. 225 da Constituição, a fim de que as manifestações culturais 
registradas como patrimônio cultural brasileiro não sejam consideradas cruéis, desde 
que não atentem ao bem-estar dos animais. O primeiro signatário da proposta, Se-
nador Otto Alencar, afirmava que se a vaquejada for reconhecida como patrimônio 
cultural brasileiro nos moldes do Decreto nº 3.551/2000 e estiver devidamente regu-
lamentada, garantindo a integridade dos animais envolvidos e não descaracterizando 
a prática, ela atenderá aos “mandamentos exarados pelo Tribunal Constitucional”. 

A proposta foi aprovada, em dois turnos, pelo Senado Federal, no dia 14 
de fevereiro de 2017. Remetida à Câmara dos Deputados, converteu-se na PEC 
nº 304/2017 e também foi aprovada, em dois turnos, pelo Plenário da Casa 
Legislativa. Em junho de 2017, foi promulgada como a Emenda Constitucional 
(EC) nº 96/2017.

Cabe ressaltar que, a despeito do Senador Alencar ter declarado que a pro-
posta atendia ao entendimento do STF, a posição majoritária da Corte era de 
que a vaquejada era intrinsecamente cruel aos bovinos- sem possibilidade de 
regulamentação que impedisse o sofrimento dos animais e não a descaracterizas-
se. Assim, inobstante falta de declaração expressa, há, nesse aspecto, divergência 
entre o Congresso Nacional e o entendimento exarado pela Corte.

Em verdade, tais conflitos são próprios da vida cotidiana do constitucionalis-
mo. Conforme sustenta Miguel Godoy, na obra Devolver a constituição ao povo: 
crítica à supremacia judicial e diálogos institucionais, há uma redefinição diária da 
Constituição e dos direitos fundamentais pelo povo e por diversos atores do Estado.

Novamente, o STF foi chamado a proclamar seu entendimento sobre a ma-
téria. Isso porque o PGR, em setembro de 2017, ajuizou a ADI nº 5772, arguindo 
a inconstitucionalidade da EC nº 96 de 2017 e de outros dispositivos infracons-
titucionais que regulam a vaquejada. 

Em síntese, sustenta, no tocante à EC nº 96, que há violação à limitação 
material do poder constituinte reformador (art. 60, § 4º, IV, da CR), passível de 
controle judicial, pois a norma colide com o direito à preservação do meio am-
biente, especialmente na vedação à submissão dos animais à crueldade. 

Partindo-se da discussão da plausibilidade jurídica do controle judicial de 
EC e, independentemente do resultado do julgamento- imperioso que o STF pro-
mova profunda reflexão, consoante leciona Godoy, de suas capacidades e limites 
institucionais. Ademais, que não se vislumbre como um agente único da muta-
ção ética do processo civilizatório, mas como um Tribunal que promova salutar 
diálogo entre as instituições e entre aqueles que serão afetados por suas decisões.
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Fernanda Dias de Ornelas1

Jonatha Rafael Pandolfo2

O Código de Processo Civil de 2015 positivou a hipótese de intervenção de 
terceiro na modalidade amicus curiae (conforme art. 138), figura que já existia 
antes na prática jurídica brasileira, mas à qual foi dada maior importância e visi-
bilidade após a promulgação da nova lei processual civil.

A doutrina converge no sentido de compreender tal instituto como uma sig-
nificativa forma de concretizar e promover a efetivação de direitos constitucionais 
fundamentais tais como a garantia de acesso à justiça, a busca por uma sociedade 
mais livre, justa, igual e solidária e o direito a decisão justa. Nesse sentido, inclusive 
o judiciário já há tempo concorda, em regra, que essa intervenção tem finalidade de 
somar no processo, aportando novos argumentos, pontos de vista e dessa forma en-
riquecendo o debate. Preceitua-se a promoção do debate pela remoção das barreiras 
à participação de setores da sociedade com interesse na solução da controversa.

Ademais, é imprescindível destacar a democratização do processo que o 
amicus curiae promove. A partir do momento que se abre a possibilidade de 
diálogo com outras fontes e outros sujeitos que não só as partes do processo, o 
judiciário passa a exercer mais efetivamente os objetivos da república e, logo, sua 
própria Constituição. Nesse sentido, ainda, resta claro que o exercício jurisdicio-
nal deve se adequar ao espírito do novo CPC, que traz em seu âmago uma ideia 
muito forte de cooperação e democracia, conforme traz seu art. 6º: “Todos os su-
jeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva”. Nessa linha, a intervenção amicus curiae tem 
muito para oferecer à jurisdição.

Conforme traz o art. 138, do CPC, cabe tal intervenção em casos de grande 
repercussão social ou de temática muito específica. Justamente nesse sentido, as 

1 Acadêmica do quinto ano do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, Brasil. E-mail: fernanda-
diornelas@gmail.com.

2 Acadêmico do curso de Mestrado em Direito do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade 
Federal do Paraná, Brasil. E-mail: pandolfo.jonatha@gmail.com.
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Universidades são sujeitos que podem trazer um aporte teórico e inclusive práti-
co muito grande aos processos. 

Embora com previsão expressa no CPC, nota-se um possível despreparo 
do Judiciário ao se deparar com essa forma de participação nos processos. Há, 
ainda, um certo estranhamento e resistência em admitir atores sociais que não se 
enquadram no conceito clássico de parte processual, que acabam por limitar o 
instituto do amicus curiae.

A fim de analisar tal questão mais pontualmente e comprovar essa hipóte-
se, a metodologia do trabalho consiste em analisar empiricamente a Ação Civil 
Pública nº 0000127-37.2017.5.09.0657, que tramita atualmente, perante a 1ª Vara 
do Trabalho de Colombo. Tal processo, proposto pelo Ministério Público do 
Trabalho, objetiva, entre outros, o banimento do amianto, especialmente tendo 
em vista a fábrica da cidade de Colombo/PR.

Em tal processo, houve pedido de intervenção amici curiae por parte de 
dois núcleos da Universidade Federal do Paraná. Tal pedido se fundamenta pelo 
fato promover uma ampliação de diálogo entre a Universidade e a sociedade 
acerca de um tema de interesse público o tratado pela ACP, com grande reper-
cussão em áreas dos direitos fundamentais – tais quais direito a vida, saúde, 
integridade física e meio ambiente do trabalho adequado.

A UFPR, através de seus Núcleos, efetivamente busca, com tal pedido, apre-
sentar novos argumentos e discussões, trazendo questões da filosofia e dogmática 
constitucional. Visa-se, especialmente, à proteção e à concretização de direitos 
fundamentais, acentuando, assim, o respaldo social e democrático da jurisdição 
exercida pela Justiça do Trabalho. No fundo, o que se almeja com a intervenção 
é contribuir e cooperar efetivamente para a construção de uma decisão justa e 
constitucionalmente adequada.

Nessa toada, é muito importante destacar que a UFPR conta com Projeto 
de Extensão focado no estudo do uso do amianto e seus danos, além de possuir 
Núcleo de Prática Jurídica atuando junto a diversas vítimas do uso de tal produto. 
Assim, não se trata de uma atuação meramente acadêmica, na medida em que resta 
evidente a compreensão inclusive prática sobre o tema e suas repercussões sociais.

As Universidades, em atuação amici curiae, têm uma capacidade gritante 
de contribuir e enriquecer debates que parecem somente jurídicos, mas são tam-
bém sociais, políticos e econômicos. Tratam-se de locais de fervente produção de 
conhecimento, e negar o acesso e a participação delas é ignorar a busca por um 
processo democrático e por uma decisão justa. É, igualmente, violar a Constitui-
ção da República e o Código de Processo Civil.

Finalmente, através de uma análise teórica da figura do amicus curiae e do 
estudo do papel social das Universidades, alinhados à análise de um caso real, de-
monstrar-se-á que uma abertura democrática do processo passa pela constituição de 
um processo de intérpretes e de sujeitos cooperativos, em que a Universidade pública 
é um ator da sociedade civil, e deve ser ouvida em casos conforme previsão legal.
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As audiências públicas são um importante instrumento na busca de uma maior 
abertura do Judiciário à sociedade civil organizada; especialmente relevante é sua 
utilização no âmbito das cortes constitucionais, cujos temas em debate são altamente 
complexos, as partes interessadas inúmeras e heterogêneas. As audiências públicas, 
assim, emergem como um meio apto a ampliar os argumentos trazidos a este debate 
e até mesmo promover a aproximação entre os juizes e as partes envolvidas. 

Entretanto entre sua concepção teórica e desenvolvimento prático, verifica-
-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Isso pode ser comprovado 
a partir de uma breve análise empírica das audiências públicas conduzidas, prin-
cipalmente, no Supremo Tribunal Federal do Brasil. 

Constata-se que, em regra, poucos ministros participam – geralmente só o 
relator, não há um debate entre os expositores e muito menos um embate entre 
diferentes pontos de vista; ademais, os argumentos levantados na audiência difi-
cilmente são mencionados nas sentenças dos ministros. 

Parece, portanto, que as audiências públicas não são um fórum aberto e 
democrático; ao contrário, parecerm funcionar mais como um instrumento que 
visa conferir legitimidade democrática aos juízes para decidir o caso; torna-se 
mero argumento utilizado na fundamentação de decisões. Entretanto, para além 
da palavra, o Direito pode ser expresso e compreendido de outras formas, seja 
através da literatura, do cinema, da arte, da arquitetura e do próprio espaço em 
que se desenvolve sua prática cotidiana. 

Assim, a partir do reconhecimento da espacialidade do Direito e das inter-
-relações entre o espaço em que ele se desenvolve, a cultura e os próprios procedi-
mentos que são eleitos em cada caso, é possível analisar em que medida o espaço 
em que ocorrem as audiências públicas influencia em sua efetividade. Constata-se 
que a grande maioria ocorreu na Sala se Sessões do STF, ambiente amplo, com 
diversos assentos e uma tribuna voltada aos ministros, muito semelhante com 
diversas salas de sessões de julgamento dos tribunais do Brasil. 

1 Doutoranda e Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Endere-
ço eletrônico: fernanda.fujiwara@gmail.com.
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Entretanto, questiona-se até que ponto este espaço seria o adequado para o 
desenvolvimento de uma audiência pública? Este espaço seria capaz de incentivar 
o diálogo? Fomentaria o debate de ideias? Buscaria incluir os participantes do 
debate? Ou refletiria exatamente ao que este instituto foi reduzido: um meio de 
informação para a Corte, voltado exclusivamente aos ministros? 

Neste sentido parece que a escultura da Justiça posicionada em frente ao 
prédio que abriga o Supremo Tribunal Federal reflete muito sobre a configura-
ção da própria corte constitucional. No medievo o “bom governo” se realizava 
com a justiça acompanhada da sabedoria, da temperança, da paz e de outros 
valores, porém, ao longo da história tal papel foi se concentrando unicamente na 
justiça. Do mesmo modo, parece que também a entidade que confere significado 
aos valores constitucionais foi se reduzindo. 

De uma pluralidade originária na interpretação da Constituição paulatina-
mente este papel foi sendo concentrado nas Cortes e este protagonismo extre-
mo muitas vezes reduz significativamente a participação da sociedade como um 
todo. Isto verifica-se tanto de uma maneira mais ampla, da restrição do diálogo 
com os representantes eleitos do povo, como de uma maneira mais restrita, como 
é o caso da participação nas audiências públicas nos processos constitucionais. 

O Judiciário, assim, acaba reduzindo a pluralidade da sociedade e os pró-
prios diálogos em torno do significado da Constituição ao invés de utilizar as 
audiências públicas para promover a diversidade e se aproximar da sociedade.
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O presente artigo tem por objetivo apresentar a cidade como o cenário em 
que se revelam diferentes identidades, seres plurais, conviventes no mesmo espa-
ço público, constituindo uma perfeita paisagem democrática. Para tanto, recor-
rerá ao pensamento político de Hannah Arendt, bem como ao desenvolvimento 
do conceito de paisagem, a partir da Convenção de Paisagem Europeia de 2000, 
para analisar a constituição democrática que forma a paisagem da cidade.  

Nesse sentido, a paisagem se descortina como resultado do processo de 
construção social e cultural e histórica, onde o sujeito político e seus pares, 
podem se reconhecer no espaço público por eles construído em suas relações e 
se sentem pertencentes a ele. Assim, a paisagem da cidade é um cenário cultural 
resultante das relações político-sociais estabelecidas em seu bojo, historicamente 
construída, por sujeitos livres, em verdadeira isonomia (igualdade perante a nor-
ma), fundada na isegoria (igual direito de fala).

Dessa forma, justufica-se a importancia do estudo do tema, pois, pensar 
a cidade sob a perspectiva de sua paisagem democrática é perceber, de forma 
concreta, a concepção aredtiana de que o mundo é habitado pelos homens 
e não pelo homem, ou seja, por seres igualmente diferentes, que, assim, des-
cobrem a necessidade da política no entre-os-homens, que convivem num 
espaço público.

Neste ensejo, é imperioso observar que a política nasce no contexto de 
uma cidade, na polis grega, que teve em sua ágora (praça), o ambiente propício 
para o livre diálogo comprometido. Assim, a cidade é o cenário da pluralidade. 
Seu todo é o resultado dessa pluralidade convivente em seu espaço. Portanto, a 

1 Advogado. Mestrando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom 
Helder Câmara. Bacharel em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, pesquisador do grupo de 
pesquisa MAPE: Meio-Ambiente, Paisagem e Energia. E-mail: fernando_barotti@hotmail.com

2 Advogado. Licenciado em Filosofia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino e Bacharel em Direito pela Es-
cola Superior Dom Helder Câmara. Cursa especialização em Direito do Trabalho na Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Pesquisador do grupo de pesquisa “Pensar a cidade: seus aspectos ambientais, 
jurídicos e sociais”. E-mail: gusfilgueiras@gmail.com
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cidade, enquanto complexidade identitária plural, é perfeita paisagem da demo-
cracia daqueles que são seus cidadãos.

O próprio conceito de cidadão, enquanto sentido político do povo de um 
Estado, traz em sua etimologia a cidade.  Dessa forma, cidadão é o habitante da 
cidade, no uso de seus direitos e deveres civis e políticos, comprometidos com 
a vida em comum. Portanto, a proposta deste artigo se torna fundamental para 
repensar, em tempos de crise sistêmica das instituições, a participação democrá-
tica na construção da paisagem da cidade, que é, em última instância, conforme 
Arendt, verdadeira ação política.

Assim, percebe-se semelhante inteiração do cidadão no espaço político e da 
paisagem. Expressando similitude pelo dinamismo, pois suas construções polí-
ticas e paisagísticas se modificaram ao longo do tempo; inter-relacionais, pois 
se relacionam com seu entorno e geracionais uma vez que as decisões tomadas 
sobre aquele espaço refletiram no futuro. 

O espaço político, bem como o cenário paisagístico, representam a cultura 
ou as diversas formatações de culturais presentes naquele local. De forma que 
essa diversidade esteja democraticamente representada no diálogo político e na 
construção da paisagem, assegurando que os viventes ali se encontrem representa-
dos, pertencentes e inseridos no espaço, não excluindo também opiniões e visões 
que possam vir a existir futuramente. Promovendo uma cidade com qualidade de 
vida, experiências e respeito à diversidade existente na cidade para quem reside, 
ou de alguma forma, se relacione.

Por fim, trata-se de uma pesquisa qualitativa, empregando o método de-
dutivo, visto que se realizará por meio de análise da teoria de diversos autores 
pesquisados. Assim, o trabalho apresentará a temática proposta em três tópicos 
estruturais, a saber: cidade e paisagem, cidade, pluralidade e política e cidade 
como paisagem da democracia.
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Francisco Cláudio Araújo de Castro da Paz¹
Francisco Eduardo Araújo de Castro da Paz²

Passados mais de 500 anos de uma colonização pautada pela escravidão, 
violência, exploração econômica e inversão religiosa, o dilema das populações 
indígenas no Brasil vem gerando repercussão nos diversos setores da sociedade, 
em especial, na seara jurídica. Marcada por transformações econômicas, políti-
cas e culturais, a realidade desses povos começa a se modificar substancialmen-
te, assinalando a pungente necessidade de se pensar em um modelo legal de 
proteção jurídica que os reconheça como legítimos cidadãos de plenos direitos. 
Nesse prisma, a dimensão dos Direitos Humanos do Povos Indígenas extrapola 
a lógica de constitucionalização do direito, isto é, a consagração dos direitos 
humanos enquanto direitos fundamentais, mas, prescinde de reconhecimento e 
afirmação em âmbito internacional: e assim aconteceu. Neste enleio, ainda que 
o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), os artigos 231 e 232 da Constituição Federal 
de 1988 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) re-
presentem um progresso nos Direitos dos Povos Indígenas, foi com a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas que estes viram suas 
reivindicações atuais em todo o mundo acerca da melhoria de suas relações com 
os Estados nacionais alcançarem status universal de direitos. 

Entretanto, pretende-se neste ensaio compreender a instabilidade na preser-
vação e garantia dos direitos humanos fundamentais dos povos indígenas, vis-
to que apesar da Lei Maior ter estabelecido um novo paradigma sobre os direitos 
dos povos originários do Brasil - rompendo com a perspectiva tutelar e integra-
cionista - “a efetivação dessa ruptura ainda é um processo em curso que tem 
gerado grande repercussão no cenário brasileiro.”³  

No compasso dessa estatística, os frequentes ataques às populações indí-
genas da tribo Gamela, registrados em maio de 2017, no Maranhão; as ope-
rações que atentam contra a permanência das florestas e dos recursos hídri-
cos da Amazônia - estimuladas por acordos macroeconômicos e pelo aumento do 
agronegócio - ; e a exploração de recursos energéticos e minerais, reforçam, como 
amostra, o recuo que o Estado brasileiro vem dando face ao cumprimento e à 
implementação de políticas públicas que efetivem os direitos destes povos. 

a Crise dos direitos huManos dos 
poVos indÍgenas no brasil À luz do 

ConstituCionalisMo plural
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Nesse contexto, considerada um dos entraves burocráticos mais recor-
rentes que o Poder Público vem enfrentando hodiernamente, a demarcação de 
terras indígenas vem sendo o pivô de muitas disputas por território no país, 
tendo como um reflexo desse fenômeno a criação do Projeto de Emenda Consti-
tucional n.º 215, que visa transferir ao Congresso Nacional a competência exclu-
siva para demarcar terras indígenas, alterando o texto constitucional na tentativa 
de beneficiar o lobby ruralista que paira sob a política brasileira. 

Por conseguinte, é inexorável a análise dos motivos, circunstâncias e refle-
xos da atual crise dos Direitos Humanos dos povos indígenas no Brasil sob a égide 
do pluralismo constitucional, intentando compreender a persistência do proble-
ma. Isto posto, faz-se imperioso frisar que superar a perspectiva monocultu-
ral eurocêntrica é o primeiro passo na concretização dessas garantias, uma vez 
que apesar de o Brasil se caracterizar como um país de grande diversidade ét-
nica, o imbróglio político indígena é um dos fatores que tem ganhado grande 
repercussão no cenário internacional, evidenciando a emergente “necessidade 
de legitimação da pluralidade da condição humana,”(ARENDT, Hannah, 1991), 
comandada pela ação e estruturada pela lei.

Nessa toada, questiona-se a despeito dos limites da doutrina dos direitos 
humanos, considerando que mesmo avançando em diversos aspectos, aduz a for-
ma moderna de Estado estruturada a partir da construção de um “modelo de 
vida, de Estado, de constituição de matriz europeia”(FERNANDES, Bernar-
do Gonçalves, 2015), que se contrapõe a um novo modelo de constitucionalis-
mo plural, assentado numa legitimidade plural, que tem um impacto profun-
do  em países marcados por práticas políticas de centralização e concentração de 
poderes, problemas econômicos e instabilidade política, como o Brasil. 

Destarte, a ideia de pluralismo “não se restringe à diversidade das concep-
ções individuais sobre a vida digna que caracteriza a sociedade modernidade. 
A pluralidade possui outra dimensão, que está associada não à diversidade das 
concepções individuais sobre o bem, mas à existência de uma pluralidade de 
identidades sociais, que são específicas culturalmente e únicas do ponto de vis-
ta histórico” (CITTADINO, Gisele, 2013, p. 85). 

À vista disso, o constitucionalismo plural, se contrapondo ao modelo ho-
mogêneo e uniformizador europeu destaca-se como um modelo de constitucio-
nalização que advoga uma transformação radical nos modos de ver, pensar, 
trabalhar e aplicar o direito. Desta forma, torna-se insuficiente tratar o indivíduo 
de forma genérica, geral e abstrata (PIOVESAN, Flávia, 2014, p. 338). Como sa-
lienta Nancy Fraser, a justiça exige o reconhecimento de identidades, sendo 
assim, é preciso rediscutir o princípio de direitos humanos a partir de uma 
concepção renovada que contemple um olhar plural da dignidade da pessoa hu-
mana - em especial dos povos indígenas - como paradigma ético a orientar à or-
dem internacional contemporânea. 
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Gabriel Gualano de Godoy1 

INTRODUÇÃO 

A mobilização em prol dos direitos humanos dos refugiados no Brasil encontra 
um limite que começa no vocabulário dos atores que integram o sistema de asilo e 
culmina na possibilidade de criminalização dos solicitantes de refúgio e atores cole-
tivos que defendem esta causa. O presente artigo buscará delimitar o problema e o 
contexto anunciados dividindo o texto em quatro partes. Primeiramente será discu-
tido o objeto de estudo, destacando-se o modo de exclusão do lugar dos refugiados. 
Em seguida, será explicitada uma metodologia de análise crítica que leve em conta o 
ponto de vista dos refugiados. Em terceiro lugar, propõe-se uma interpretação dessa 
violência simbólica e do que representam os corpos refugiados que podem morrer 
sem perturbar a ordem jurídica. Por fim, essa hipótese ganha contornos reais com 
um exemplo concreto de criminalização do movimento social de estrangeiros no 
Brasil no projeto de novo código penal. Tal análise oferece duas contribuições prin-
cipais. Primeiramente uma interpretação que serve de ferramenta crítica da aplicação 
do Direito Internacional dos Refugiados, que por vezes constrange o direito humano 
fundamental ao asilo. Em segundo lugar, o presente artigo articula a fundamentação 
de novas estratégias de resistência e afirmação dos refugiados como sujeitos políticos 
da luta pela afirmação de seus direitos em uma nova comunidade. Contra o título 
XV do PLS 236 deve-se afirmar: aqueles que estão aqui são daqui.

OBJETO E PONTO DE PARTIDA DO ESTUDO

Em uma interpretação sistemática, a Constituição da República de 1988 
reconhece o direito geral de asilo. No artigo 4°, X, o texto constitucional prevê 
que a concessão de asilo político é um dos princípios regentes das relações inter-
nacionais do país. 

1 Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Master of Science em Direito e 
Antropologia pela London School of Economics and Political Science (LSE); Doutor em Teoria e Filosofia 
do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Brasileiro. Atualmente ocupa o cargo de 
Oficial de Proteção do escritório do ACNUR em Brasília. E-mail: gabrielgualano@gmail.com  

DIREITO AO ASILO, VIOLÊNCIA E 
CRIMINALIZAÇÃO DA HOSPITALIDADE
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Em verdade, todo pedido de asilo é um pedido político, assim como sua deci-
são. Por isso a Constituição não está limitada ao asilo político, mas reconhece como 
tarefa política do processo de redemocratização do país o compromisso com o di-
reito geral de asilo, tanto internamente quanto perante a comunidade internacional.

O sistema brasileiro de asilo consagrado pela Lei 9474/1997 reitera um com-
promisso com os direitos humanos e se coloca como um sistema tripartite2, que 
inclui como atores o Estado, a comunidade internacional (representada pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), e a sociedade civil organizada. 
Mas há um desencontro entre o discurso em favor de um sistema tripartite de 
proteção e os refugiados. Ora, a pergunta básica é a seguinte: e onde se encontram 
os próprios refugiados nesse discurso? É claro que o sistema dito tripartite é uma 
conquista importante. Mas, se os refugiados não estão presentes na narrativa sobre 
o modelo brasileiro de hospitalidade, se aparecem somente como coadjuvantes, 
como objeto, será o próprio discurso dominante no campo do Direito dos Refugia-
dos que produz esse sujeito como corpo fora de lugar, fora da própria linguagem 
que o descreve e articula sua proteção. É preciso pensar os coletivos em prol dos 
refugiados, mas especialmente os próprios refugiados como sujeitos. 

O QUE REPRESENTAM OS CORPOS REFUGIADOS? 

A violência é a marca do nosso tempo. O regime internacional de proteção 
aos refugiados é uma equação para lidar com a violência que impôs movimentos 
forçados transfronteiriços no contexto da Segunda Guerra Mundial. Hoje pode-
-se dizer que a violência que provoca novos exílios tem três sentidos principais: 
violência do mercado, violência da guerra, violência do outro. O refugiado típico 
representa a figura paradigmática do nosso tempo porque incorpora o medo 
dessas três formas de violência. 

O direito ao asilo é uma figura central nesse contexto para trazer equilíbrio 
global ao domínio da política contemporânea e assim oferecer uma resposta aos 
casos extremos de violência, aquela violência sacrificial que expulsou o indivíduo 
da vida social, fazendo do cidadão o resto de um povo, um corpo fora de lugar. 
Num momento em que as relações internacionais são crescentemente pautadas 
pela economia neoliberal e políticas antiterrorismo, o medo do mercado (sem-
pre em crise), o medo da guerra (multiplicada em conflitos que não cessam) e o 
medo do outro (cada vez mais próximo) orientam os discursos políticos e mar-
cam a governamentalidade contemporânea.

2 BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (Org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu 
impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 19. 
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Gabriel Vargas Ribeiro da Fonseca1

A população indígena no Brasil, de acordo com o Censo Demográfico 
realizado pelo IBGE em 2010, contava com a estimativa de 896 mil pessoas na-
quele ano. Em decorrência desse número considerável, ao legislador foi atribuída 
a tarefa de lidar sobre essa parcela social, buscando conciliar a comunhão entre 
a população indígena e população não indígena.

Se analisado o aparato histórico legislativo, notório que as primeiras consti-
tuições brasileiras visavam inserir o indígena à sociedade. A leitura feita do texto 
constitucional atual por meio de seu artigo 231, entretanto, é completamente dife-
rente, sendo possível notar que atualmente existe um tratamento que reconhece o 
indígena, bem como sua identidade cultural, com organização social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições individuais e próprias, sendo inexigível do indígena sua in-
tegração social para que seja reconhecido pela lei. No mesmo sentido, frisa-se que a 
proteção jurídica da população indígena é constitucionalmente conferida, de modo 
que num mesmo território há garantias constitucionais completamente distintas 
dada a existência da polaridade social assistida entre indígenas e não indígenas. 

De todo modo, cumpre ressaltar que de acordo com o que prevê o ‘contrato 
social’ ensinado por Rousseau, devem existir regras favoráveis ao bem comum 
– o que, por sua vez, acaba sendo adstrito à população não indígena, de acordo 
com o que foi exposto. Em que pese os indígenas diretamente não tenham “ade-
rido” ao ‘contrato social’, nota-se que cotidianamente essa parcela da população 
convive com a de civilizados, de modo que constantemente ambos firmam rela-
ções jurídicas entre si – lícitas ou não – mas em que apenas a parcela civilizada é 
levada a cumprir com suas obrigações. Neste ponto, fica claro que vez ou outra, 
por questão cultural, social, econômica e antropológica, a população indígena 
não tem responsabilidade alguma pelos atos que pratica – afirmação que em 
nada tem a ver com a moralidade subjetiva do indígena, mas sim com o fato de 
que não há justificativa para simplesmente “eximir” uma parcela da sociedade de 
cumprir uma série de regras sociais. 

1 Mestrando em Direito no Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil; Especialista em Direito 
Imobiliário pela Universidade Positivo; brasileiro; gabriel@ribeirodafonseca.com.br. 

A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 
FUNAI POR ATOS DE INDÍGENAS ANTE AO 

DIREITO DE EFETIVA INDENIZAÇÃO 
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Embora exista a responsabilidade civil e criminal sobre o indígena – em me-
nor escala – o Estatuto do Índio e a FUNAI dispõem de prerrogativas que levam 
à inefetividade da responsabilização em certos casos. Um grande exemplo disso é 
a possibilidade do indígena, em matéria criminal, cumprir sua pena de detenção 
num regime especial de semiliberdade, ou o fato de que o indígena, em matéria 
civil, muitas vezes não possa ser responsabilizado por não possuir endereço ou 
patrimônio capaz de adimplir as dívidas contraídas. 

Levanta-se, então, diante da polêmica retratada, uma grande questão: 
como responsabilizar os indígenas e ao mesmo tempo respeitar sua identidade 
cultural assegurada constitucionalmente? A resposta a esta indagação liga-se 
diretamente à FUNAI. 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 232, em congruência ao que dis-
põe o ‘Princípio Constitucional de Acesso à Justiça’, a possibilidade do indígena 
ingressar com ações em defesa de seus interesses, desde que haja a intervenção do 
Ministério Público em todos os atos processuais.

Frisa-se, no entanto, que ingressar, segundo o dicionário, significa ‘entrar’, 
‘principiar’ e ‘começar’, de modo que a corrente majoritária jurisprudencial apli-
ca o sentido literal da lei para sugerir que o indígena jamais possa estar no polo 
passivo das demandas. Essa hipótese, segundo os julgados, exigiria sua represen-
tação pela FUNAI, uma vez que as disposições previstas no Estatuto do Índio 
– que nunca foi revogado – são justamente com o condão de conferir proteção 
ao indígena, jamais desrespeitando as regras sociais do meio que vive (não social).

Inobstante, a leitura do mesmo dispositivo pode ser no sentido do que pre-
vê o art. 7º do Código de Processo Civil, que conferiria a possibilidade de o pró-
prio indígena compor tanto polos ativos quanto passivos de eventuais demandas.

A importância deste trabalho é destacar as razões da corrente majoritária 
jurisprudencial por conta da sua falta de unanimidade – até o momento –, em 
prol de uma verdadeira segurança justiça neste aspecto. 
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Gabrielle Stricker do Valle1

Gustavo Trento Christoffoli2

Este artigo pretende analisar e criticar uma narrativa sobre os direitos hu-
manos que se constitui hegemônica. Essa narrativa se manifesta na tendência de 
privilegiar em grande medida o discurso jurídico (ou juridicizante), formalista 
e abstrato, em uma visão que tende a ver o direito em si próprio, sem conferir 
atenção às influências históricas, econômicas, sociais, e se contenta com o trato 
dos direitos humanos simplesmente com aplicação de pura lógica jurídica. Uma 
das graves consequências desse modo de pensar é a de negar-se o seu caráter emi-
nentemente político (latu sensu), de vinculações necessárias com determinados 
interesses sociais, além de ocultar os diversos sujeitos que atuaram em função 
deles para seu reconhecimento. Questiona-se, inclusive, se há algum potencial a 
ser aproveitado pelos direitos humanos, vez que uma das primeiras controvérsias 
que se estabelece no terreno das teorias críticas aos direitos humanos é aquela 
referente à possibilidade real dos direitos humanos serem hasteados como ban-
deira dos “povos oprimidos”. Para tanto, ancoramo-nos em autores e autoras que 
possuem o denominador comum de serem críticos àquela narrativa hegemônica 
juridicizante, com foco em Karl Marx e Michel Foucault. Esclarece-se que, não 
obstante os autores não convirjam claramente em suas posições, opinamos no 
sentido de que também não colidem, traçando o que poderia chamar-se de cami-
nhos paralelos. Em relação aos autores marxistas, foi estabelecida uma distinção 
entre i) críticas que simplesmente introduzem o momento da luta de classes na 
criação, desenvolvimento e aplicação na atualidade do(s) direito(s) (humanos), e 
ii) as críticas que vão à raiz da forma jurídica em si, ou seja, que não questionam 
apenas a se o conteúdo do direito é positivo ou negativo para as lutas sociais, mas 
investigam se o direito em si (e portanto os direitos humanos, com sua igualda-
de e liberdade como núcleos fundantes) constitui uma forma necessária para a 

1 Bacharela e Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pesquisadora bolsista pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Brasileira. Contato: <stricker-
gv@gmail.com>.

2 Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pesquisador bolsista pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Brasileiro. Contato: <gustavo_trento@hotmail.com>.

PERSPECTIVAS CRÍTICAS À  
TEORIA DOS DIREITOS HUMANOS
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constituição e desenvolvimento do capitalismo. Em relação à teoria de Foucault, 
buscou-se investigar a possibilidade de que as ideias possam ser esboçadas para 
além da teoria do Estado – através de uma perspectiva do poder jurídico ou 
poder do direito – que extrapolaria a noção de relações de um sujeito de direito 
e entraria no estudo específico do direito em relação às estratégias específicas de 
normalização. Em suma, investiga-se como os sujeitos sofrem as opressões das 
normalizações e em muitos casos o direito as reforça ou atua como o braço que 
impõe a normalização a determinados grupos. Ao mesmo tempo, entretanto, por 
não ser o mecanismo em si que a institui, o poder jurídico não dispõe de instru-
mentos para identificar quais são os regramentos preenchidos de normalizações 
e muito menos de salvar os indivíduos dessa sujeição. Já em uma perspectiva 
eminentemente histórica, Lynn Hunt investigou a forma com que os direitos 
humanos se constituíram como tais – aceitos como “verdades autoevidentes” e 
cuja violação provocava horror e não era mais aceitável a partir de meados do 
século XVIII. Buscou-se, em suma, através de revisão bibliográfica, propor um pa-
norama de autores e autores críticas que apontassem para outro horizonte – para 
um mundo em que os direitos humanos, seja como rótulo ou como essência de 
dignidade, pudessem ter, enfim, existência efetiva. 

Palavras-chave: Teoria Crítica; Karl Marx; Michel Foucault; cidadania; fas-
cismo; capitalismo.
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Giovanny Padovam Ferreira1

Constituições como a brasileira operam pela aproximação de ordem nacio-
nais e internacionais, de forma que as distinções alegadas existentes entre direitos 
fundamentais e direitos humanos desaparecem. Todos eles se revelam direitos de 
proteção da dignidade pessoa humana e, assim, de mesma categoria na ordem cons-
titucional pátria, em especial à luz do art. 1º, III, art. 4º, II e art. 5º, §2º de nossa 
Carta Magna2. Por isso, impõe-se uma confluência de ordens nacionais e interna-
cionais, em um constitucionalismo multinível, ao qual uma postura dialológica é 
afeita. Nessa esteira, as decisões de organismos internacionais quando respeitadas 
e incorporadas no constitucionalismo pátrio podem resultar em efeitos práticos 
diretos em prol do respeito aos direitos humanos e de densificação da democracia. 

A análise do status de cumprimento das medidas de reparação aprovadas pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) nos relatórios de casos 
não submetidos à Corte Interamericana e nos acordos de solução amistosa3 entoa-
-se nesse diapasão. Ao contrário das sentenças da Corte, os relatórios de mérito da 
Comissão não possuem força vinculante consagrada nos documentos do Sistema 
Interamericano4. Por esse prisma, a investigação proposta oferece subsídios para 
se avaliar a postura do Brasil perante os relatórios da CIDH e, desse modo, com 
o fortalecimento do sistema e do Estado democrático: fortalecimento do sistema, 
pois o cumprimento das decisões pode refletir o grau de comprometimento dos 
Estados para com ele e é tal grau de comprometimento que sustenta a existência 
do sistema regional5. Robustecimento do Estado democrático, pois os sistemas de 

1 Graduando em Direito pela Faculdade de Direito da UFPR; Membro do Núcleo Constitucionalismo e Demo-
cracia da Faculdade de Direito da UFPR; Brasil; giopadovam@gmail.com

2 FACHIN, Melina Girardi. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais: do discurso à prática efetiva: um 
olhar por meio da literatura. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2007, passim

3 Emitidos sob os arts. 48 e segs. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
4 Recorda-se que há debate acerca da força vinculante (“garras e dentes”) dos relatórios da CIDH, pois não há 

dispositivo no ordenamento interamericano que a consagre, em que pese hoje se defenda a vinculatividade 
(RAMOS, André de Carvalho de. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012. 
pp. 175 et seq.)

5 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, passim
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proteção são espaços de salvaguarda de direitos humanos e, por isso, instrumen-
tos de reforço de democracias. Afinal, a compreensão de democracia substancial6 
guarda relação próxima com a proteção de direitos humanos, os quais, além de 
consagrarem direitos políticos inerentes ao regime democrático, podem ser vistos 
sob a perspectiva de Dworkin como trunfos que advogam contra a suficiência do 
puro critério majoritário7. 

Nessa toada, estabelecendo-se referenciais próximos a partir de uma análise 
comparativa em relação ao cumprimento de recomendações e de acordos de 
solução amistosa por Argentina e Chile8, pode-se delinear com mais clareza a 
postura que o Estado brasileiro adota no Sistema Interamericano. Nesse exercí-
cio, além dos relatórios de mérito da CIDH e dos acordos de solução amistosa, 
a apreciação do estado de cumprimento de medidas de reparação que a CIDH 
lançou mão em seus Relatórios Anuais a partir de 20039 é importante substrato. 
Baseando-se na classificação de cumprimento total, parcial e pendência de cum-
primento, nota-se que, dentre os três, o Brasil é o país com menor número de 
medidas cujo cumprimento total atingido – fato correlacionado à baixa adesão 
do Estado brasileiro às soluções amistosas. Ainda, somam-se na análise a investi-
gação do feitio das medidas executadas em casos de parcial e total cumprimento, 
além da frequência de comunicação estatal com a Comissão – uma postura de 
deferência –, cenários em que novamente os Relatórios Anuais da CIDH desde 
2003 são postos sob holofote. Novamente, o Brasil se comunica com menos fre-
quência do que Argentina e Chile para reportar-se à CIDH sobre o cumprimento 
das medidas de reparação. 

Ao todo, revela-se a postura do Brasil no tema e evidenciam-se pontos de 
melhoria a partir dos exemplos em comparação, de forma a se fortalecer o Siste-
ma Interamericano e avigorar a democracia brasileira.

6 Parece ser essa a concepção de democracia admitido no constitucionalismo substantivo brasileiro, como alude-
-se em KOZICKI, Katya; BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional brasileira: entre 
Constitucionalismo e Democracia.Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, 2010. pp. 151-176.

7 DWORKIN, Ronald. Rights as trumps. In: KAVANAGH, Aileen; OBERDIEK, Jhon (Org.). Arguing about 
the Law. Reino Unido: Routledge, 1981. p. 335. 

8 Selecionados como parâmetros por serem importantes economias sul-americanas e países com número de 
casos próximo ou superior ao do Brasil. 

9 Na pesquisa, foram utilizados os Relatórios anuais de 2003 a 2016 (este concluído em 30/12/2016).
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Giulia Fontana Bolzani1

Empresas multinacionais, enquanto poderosos atores do direito internacio-
nal2, ao lado dos Estados, figuram como ameaça à efetiva tutela dos direitos huma-
nos. No entanto, enquanto o processo dinâmico dos direitos humanos3 se adequou 
à necessidade de responsabilização dos Estados por violações cometidas e confe-
rindo aos indivíduos status de sujeitos do direito internacional a fim de garantir a 
tutela da dignidade humana, tal processo não ocorreu em relação às empresas, que 
permanecem impunes frente a violações perpetradas por suas atividades. 

O direito internacional dos direitos humanos encontra-se amarrado ao 
paradigma estatocêntrico, impedindo que empresas transnacionais sejam dire-
tamente responsabilizadas por danos causados decorrentes de suas atividades. 
No entanto, o atual cenário de crise da soberania estatal definido por Bauman 
e Ferrajoli4 contribui para o aumento do poder das empresas e para a crescente 
dificuldade do controle da atividade empresarial por parte dos Estados. 

Tendo em vista, portanto, os novos desafios impostos pela nova (des)ordem 
global decorrente da globalização, o presente trabalho pretende aprofundar os 
instrumentos existentes e os desafios ainda impostos no que diz respeito à res-
ponsabilização direta de empresas por violações a direitos humanos. No entanto, 
percebe-se que não há, no âmbito internacional, mecanismo efetivo consolidado 
para colocar as transnacionais no banco dos réus. Embora as iniciativas sejam 
crescentes nesse sentido, principalmente no âmbito global dos direitos humanos 

1 Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Membro do Núcleo de Estudos em Sistemas 
Internacionais de Direitos Humanos; Brasil; giulia.bolzani@gmail.com.  

2 A título exemplificativo sobre o poder das empresas, cita-se dados que constam que em 2014, das 100 
maiores receitas anuais do mundo, 63 eram empresas e apenas 37 eram Estados. KHANNA, Parag e FRAN-
CIS, David. These 25 Companies are More Powerful Than Many Countries. Disponível em: http://
foreignpolicy.com/2016/03/15/these-25-companies-are-more-powerful-than-many-countries-multinational-
-corporate-wealth-power/. Acesso em 20/092017.

3 “[os direitos humanos] São processos dinâmicos que permitem a abertura e a conseguinte consolidação e ga-
rantia de espaços de luta pela dignidade humana”. FLORES, Joaquim Herrera. A (re)invenção dos direitos 
humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 161.

4 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2002, p. 41 e BAU-
MAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1999, p. 66
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e especificamente na Organização das Nações Unidas, o principal e mais recente 
instrumento na matéria trata-se de Princípios Orientadores, mecanismo volunta-
rista e não vinculante que, embora comprove grande avanço, permanece arraigado 
ao dever de proteger dos Estados. 

Constata-se, no entanto, que a preocupação de que os direitos fundamentais 
estariam sendo violados também por atores privados, e não somente por for-
ças estatais, surge no âmbito interno anteriormente à preocupação internacional 
com a temática. Assim, a experiência constitucional dos Estados e as teorias de-
senvolvidas, tais quais a teoria da eficácia horizontal direta e indireta, bem como 
a teoria do statecentered approach permitem lançar luzes à responsabilização in-
ternacional de empresas por violações a direitos humanos.

Portanto, se partirá de uma análise das teorias constitucionais desenvol-
vidas sobre a eficácia dos direitos fundamentais a atores privados e da maneira 
pela qual os Tribunais nacionais enfrentaram a responsabilização de atores não 
estatais por violações a direitos fundamentais. À nível internacional, o presente 
trabalho busca, através de levantamento jurisprudencial, estudar como o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos enfrenta violações a direitos humanos co-
metidos por atores não estatais e de que maneira incorpora as teorias nacionais 
nos seus julgamentos.

Destarte, à luz do extenso debate já levado à cabo no âmbito interno sobre 
a responsabilização de terceiros, a análise das teorias desenvolvidas possibilitará 
vislumbrar sua aplicabilidade na esfera internacional quanto à vinculação de em-
presas ao respeito dos direitos humanos. Portanto, o presente trabalho se pauta 
no diálogo entre as jurisdições nacionais e internacionais, para buscar soluções 
para a responsabilização de empresas por violações a direitos humanos no con-
texto latino americano. 
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Giulia Fontana Bolzani1 

A Comissão Nacional da Verdade divulgou, no seu relatório final, lista de 
empresas que delataram funcionários e colaboraram com a ditadura militar no 
Brasil. O relatório da conta de que mais de 80 empresas, tais como Volkswagen, 
Chrysler, Ford, Kodak, Johnson & Johnson estariam envolvidas em esquemas 
de delação e espionagem, contribuindo diretamente com os direitos humanos 
violados durante os anos de chumbo. 

No entanto, principal empecilho para a concretização destes objetivos é a 
Lei da Anistia, promulgada em 1979, que perdoou os crimes cometidos durante 
os anos de 1964 a 1985. Isso porque a anistia não foi conferida somente aos que 
foram enquadrados enquanto criminosos políticos, mas se estendeu também aos 
agentes do Estado que durante a ditadura cometeram crimes contra a humani-
dade, caracterizando espécie de auto anistia2. Assim, a lei impede a reparação 
às vítimas, tendo em vista caracterizar verdadeiro obstáculo à efetiva Justiça de 
Transição, perpetuando a impunidade e impedindo a verdade. 

Nesses termos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sentença 
de mérito de 2010 no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil considerou a lei da 
Anistia inconvencional, no tocante à disposição que impede a investigação e san-
ção das graves violações a direitos humanos por violar a Convenção Americana 
de Direitos Humanos e normas de jus cogens. 

Dante de caso de conflito entre o direito interno e direito internacional, a 
decisão da Corte Interamericana não foi observada pelo Estado brasileiro. O Supre-
mo Tribunal Federal, na ADPF nº 153/2008, instado a decidir sobre a não recepção 
da lei da Anistia entendeu pela validade da lei, em desacordo com o entendimento 
da Corte internacional, mantendo o caráter amplo, geral e irrestrito. Com isso, o 
artigo 1º da Lei foi considerado compatível com a Constituição de 1988, porém 
incompatível com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 

1 Graduada em Direito pela Universidade federal do Paraná. Membro do Núcleo de Estudos em Sistemas 
Internacionais de Direitos Humanos; Brasil; giulia.bolzani@gmail.com.  

2 A expressão “autoanistia” foi utilizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do 
caso Barrios Altos vs. Peru. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barrios Al-
tos Vs. Peru. Sentença de 14 de março de 2001. Série C No. 83. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/
conteudo/arquivo/2016/04/092b2fec1ad5039b26ab 5f98 c3f92118.pdf.  
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Inobstante os obstáculos impostos pela lei da Anistia, suas disposições não 
afastam a condenação de instituições particulares, tais quais as empresas, por 
crimes cometidos durante o regime. Conforme se depreende do relatório apre-
sentado pela Comissão da Verdade, substancial foi a contribuição, não apenas 
material, mas também operacional das empresas às graves violações a direitos 
humanos cometidas. Em tal medida, objetiva o presente trabalho compreender 
de que maneira a responsabilização das empresas envolvidas possibilitaria a repa-
ração das vítimas e a colaboração à memória e à verdade. 

Em junho de 2017, uma emissora de televisão alemã apresentou um docu-
mentário intitulado “Como a Volkswagen colaborou com a Ditadura Brasileira”3, 
demonstrando como a empresa atuou em violações a direitos humanos contri-
buindo com o regime militar com espionagens, delações e prisões de funcio-
nários.  Em 2016 a própria empresa multinacional contratou um historiador 
alemão para investigar as denúncias, que concluiu pela colaboração consistente 
entre a empresa e o regime4. Em 2015, o Ministério Público de São Paulo abriu 
inquérito para apurar as responsabilidades da empresa por violações de direitos 
humanos durante a ditadura brasileira5. 

Frise-se que a temática de responsabilização de empresas por violações a 
direitos humanos tem ganhado crescente espaço nas discussões internacionais. 
No âmbito da Organização das Nações Unidas, um grupo de trabalho foi criado 
especificamente para a temática, sendo que são buscadas alternativas para a res-
ponsabilização desses poderosos atores internacionais que por vezes fazem frente 
aos próprios Estados. 

Portanto, nessa matéria, mister se faz diálogo entre o direito interna-
cional e o material desenvolvido nesse âmbito e o direito interno, principal-
mente no que diz respeito às teorias de eficácia dos direitos fundamentais em 
relação a terceiros. 

A América Latina sofreu com regimes ditatoriais de modo similar, sendo 
que mister se faz o diálogo entre as experiências constitucionais dos países da 
região buscando reparar violações que há décadas assolam as memórias daque-
les que vieram os anos e chumbo. Busca-se estudar a experiência argentina, 
por exemplo, que, para além de declarar inconstitucional as leis de anistia, 
condenou empresas por colaborarem com o regime ditatorial que durou entre 
os anos 1976 a 1983.

Nesse sentido o presente trabalho, primando-se no diálogo entre jurisdições, 
tanto no que diz respeito à responsabilização de empresas multinacionais, quan-
to em relação às experiências constitucionais latino americanas, intenta buscar 

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=feJsXRP_nYw. Acesso em 28/09/2017. 
4 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/como-a-volkswagen-cooperou-com-a ditadura-

-brasileira. Acesso em 29/09/2017. 
5 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/volkswagen-e-denunciada-no-brasil-por-crimes-da-ditad

ura,eb8468adb10ef2992462a60e64844d86or5imlbu.html. Acesso em 29/09/2017. 
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a efetiva concretização dos direitos humanos a partir da reparação das vítimas 
e seus familiares que sofreram com as atrocidades cometidas durante o regime 
militar. Assim, o Ius constitucionale commune da América Latina, demonstra o 
poder transformador do constitucionalismo da região, tratando-se de “superar 
a profunda exclusão social sob a luz da tríade direitos humanos, democracia e 
estado de direito”6. Esta abordagem transformadora, reforçando a necessidade da 
abertura dos sistemas dos direitos internos e direito internacional ao pluralismo 
dialógico e fortalecimento mútuo7, conforme pretende o presente trabalho. 

6 VON BOGDANDY, Armin. Ius Constitutionale Commune na América Latina. Uma reflexão sobre um 
constitucionalismo transformador. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 269, p. 13-
66, mai. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/
view/57594/56160>. Acesso em: 27 Set. 2017. P. 10-13

7 Idem, p. 22



Caderno de resumos656

Guilherme Scotti1

Marcos Vinícius Lustosa Queiroz2

O período do final do século XVIII e início do século XIX, marcado por 
diversas experiências revolucionárias e pela pulverização dos pleitos de liberdade 
e igualdade, é um momento crucial para a história e o surgimento dos direitos 
fundamentais. Durante o turbilhão de processos políticos que se estenderam dos 
dois lados do Atlântico, por volta da década de 1790, uma mulher negra livre 
de cor, chamada Jeanne Odo, descrita como uma pessoa com mais de cem anos, 
emergiu como liderança de uma delegação de negros livres em Paris, antes da 
Convenção Nacional em 1793, em nome das pessoas escravizadas nas colônias.

A presença de Jeanne Odo na Paris revolucionária do século XVIII, destacada 
em relatos do período e celebrada na literatura secundária como uma personali-
dade militante, não só atesta a potência e a efervescência dos debates colocados 
pelos povos da diáspora africana acerca da extensão dos direitos fundamentais 
anunciados pelo Iluminismo, como aponta para a necessidade de abertura perante 
o passado na tentativa de compreender as articulações, afirmações e silêncios entre 
raça, gênero e sexualidade no centro do surgimento e desenvolvimento do sistema 
jurídico moderno. Neste sentido, argumenta a historiadora Lorelle Semley:

As narrativas históricas sobre raça e escravidão durante a Revolução Francesa 
destacam leis e decretos, culminando com a abolição da escravidão e a emancipa-
ção dos escravos declarada pela Convenção Nacional em fevereiro de 1794. No 
entanto, a história da raça e da escravidão durante a Revolução Francesa abrangia 
necessariamente a feminilidade, a masculinidade e a sexualidade como parte da 
imagem e da retórica em torno da cidadania (2013, pp. 68-69).

O simbolismo do caso de Jeanne Odo é importante para se pensar as dinâ-
micas de apagamento, silenciamento e memória no centro das nossas concepções 
sobre a história dos direitos fundamentais. É importante também para pensar 
as vinculações entre história e teoria constitucional. Como argumenta a filósofa 

1 Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Brasil. Email: gscotti@gmail.com. 
2 Doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, Brasil. Email: marcosvlq@gmail.com.

DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO 
ABERTURA PARA O PASSADO:  

DIÁLOGOS ENTRE RONALD DWORKIN  
E TEORIA PÓS-COLONIAL



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 657

estadunidense Susan Buck-Morss, o movimento de resgatar outras histórias de 
liberdade, as quais fujam dos marcos hegemonicamente estabelecidos nos relatos 
sobre a modernidade, não é apenas um mero exercício de compromisso com 
a verdade sobre o passado. Ao se resgatar o projeto da liberdade universal das 
mãos dos homens brancos e da história dos vencedores, é possível reconstituir, 
no presente, este mesmo projeto sobre novas bases

Assumindo que todo relato histórico carrega consigo não somente uma 
pretensão descritiva, mas também normativa, é possível apontar as dimensões 
da moral subjacentes às nossas narrativas históricas. Reler o passado a partir de 
novas perspectivas é confrontar e tensionar quais são as nossas exigências hoje so-
bre os ideias de liberdade e igualdade. É preciso, portanto, liberar o passado das 
estruturas coloniais que o confinaram, pois liberando o passado, liberamos a nós 
mesmos e assim ampliamos as fronteiras da nossa imaginação moral no presente. 
Novamente como argumenta Buck-Morss, os limites das nossas concepções de 
direitos humanos precisam ser derrubados tijolo por tijolo, deixando de lado os 
arcabouços culturais que predeterminam o significado do passado em formas 
que nos tornam cativos na contemporaneidade. A luta para liberar os fatos, traje-
tórias e fluxos das narrativas hegemônicas, nas quais eles foram imersos, é expor 
e expandir a porosidade das experiências individuais e coletivas de liberdade ao 
longo da história, redimensionando o que se tem como constitucionalismo.

Diante dessas considerações inicias, o artigo pretende reestabelecer um diá-
logo inconcluso, aberto pelo giro pragmático, entre teoria do direito e a histo-
riografia pós-colonial. Assume-se, portanto, que há um pano de fundo comum, 
ainda que não assumido, experienciado por esses dois campos do conhecimento, 
que é a importância do discurso para a compreensão da realidade. Neste movi-
mento, elege-se o pensamento de Ronald Dworkin como uma porta de entra-
da propícia para se pensar as possibilidade de comunicação entre hermenêutica 
constitucional e crítica pós-colonial.

Portanto, o artigo primeiramente apresentará o papel desempenhado pe-
los direitos fundamentais como campo de abertura do direito à moral. Neste 
momento, seguindo a linha de Dworkin, será enfatizado como os conceitos ju-
rídicos são conceitos interpretativos, bem como serão expostas as vinculações 
entre verdade e justificação no âmbito do sistema jurídico. Em um segundo 
momento, explorando questionamentos abertos pelo próprio teórico estaduni-
dense, buscar-se-á estabelecer pontes entre o pensamento pós-colonial e a teoria 
da constituição. Ao tentar realizar essa comunicação, objetiva-se apontar como 
os significados de liberdade e igualdade são significados historicizados e que 
uma hermenêutica constitucional, comprometida com a democracia, deve estar 
não só atenta às relações de poder ao longo da história, mas também disposta a 
perceber a própria história como poder.
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Isabela Hümmelgen1

Este trabalho tem como objeto a análise dos votos dos ministros e ministras 
do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 192, 
com o escopo de apontar os diálogos estabelecidos entre suas considerações e os sis-
temas e mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos, sobretudo 
no que tange ao reconhecimento da desigualdade de gênero na sociedade brasileira. 
Objetiva-se, assim, apontar para os encontros e desencontros entre a decisão do 
STF, baseada nos preceitos constitucionais do ordenamento jurídico brasileiro, e 
as formulações dos compromissos internacionalmente assumidos pelo Estado de 
promoção dos direitos humanos e erradicação da violência contra a mulher3.

A ADC nº 19/DF foi proposta em 2007 pelo Presidente da República 
para que fosse declarada a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 
11.340/2006 (conhecida como Lei Maria da Penha). Em seu julgamento, que 
ocorreu no plenário do STF no dia 9 de fevereiro de 2012, a ação foi julgada 
procedente por unanimidade. Os ministros e ministras, em seus votos, pontua-
ram a realidade da violência doméstica contra a mulher na sociedade brasileira; 
adotaram, ainda, o entendimento de que essa violência constitui em grave vio-
lação de direitos humanos das mulheres, de modo a impedir o exercício de seus 
direitos fundamentais.

Nas palavras de Flávia Piovesan e Melina Girardi Fachin4, a redação da Lei 
Maria da Penha, em si, “demonstra o profícuo diálogo entre os âmbitos interno e 

1 Aluna do 4º ano de Graduação da Universidade Federal do Paraná, Brasil, endereço eletrônico: isabelahum-
melgen@gmail.com

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19/DF - Distrito Fe-
deral. Relator: Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 9 
de fevereiro de 2012. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&do-
cID=5719497 > Acesso em: 23 de setembro de 2017.

3 Dá-se destaque aqui sobretudo à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher, de 1979, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mu-
lher (Convenção Belém do Pará), de 1994.

4 PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina G. Direitos humanos das mulheres, família e violência. In: MA-
TOS, Ana Carla H,; MENEZES, Joyceane B. Direito das famílias por juristas brasileiras. São Paulo: Saraiva, 
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internacional de proteção dos direitos humanos”. Esse diálogo é possível porque 
a lei - além de ser fruto de um processo de luta pela consolidação dos direitos 
humanos das mulheres - resultou da resposta do Estado brasileiro às recomenda-
ções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da Penha 
Maia Fernandes v. Brasil5, cujo relatório foi publicado em 2001.

Com base nesse cenário, o presente artigo se concentra em observar especi-
ficamente como é tratada, pelos votos no julgamento da ADC nº 19, a questão 
da desigualdade de gênero nas famílias brasileiras, à luz do relatório da Comis-
são e dos mecanismos internacionais de proteção à mulher. Para isso, busca-se, 
nesses diplomas, bem como no parecer da Comissão, qual é o entendimento que 
adotam para o termo “desigualdade de gênero”: o que se considera gênero e de 
qual desigualdade se trata. Afinal, a partir dessa delimitação conceitual, é possível 
fazer a leitura dos votos da ADC 19/DF para averiguar se há efetivamente um 
diálogo entre eles e as proposições realizadas pelas instâncias internacionais.

Dessa análise, alguns desdobramentos são observados com mais cuidado. 
Ao se tratar de desigualdade jurídica, é patente questionar qual o sentido de 
igualdade no ordenamento que se leva em consideração. Na realidade constitu-
cional brasileira, a igualdade em sua acepção substancial é um dos núcleos do 
sistema jurídico, essencial para a garantia e promoção dos direitos fundamentais 
de todos os sujeitos. Esse é um dos aspectos, inclusive, trazidos pelos ministros 
e ministras em seus votos para fundamentar a constitucionalidade da lei Maria 
da Penha. Da mesma forma, para a garantia da igualdade e efetiva redução da 
violência de gênero, tem-se cada vez mais latente afastar a ideia de pretensa neu-
tralidade do direito, que disfarça as discriminações estruturadas socialmente e 
reforçadas pelo discurso jurídico.

Por fim, vale ressaltar que a proposta do presente trabalho não se trata de 
uma comparação entre textos jurídicos, mas sim de um vislumbre dos diálogos 
estabelecidos entre eles. A  intenção, portanto, é apontar quais os significados 
dados no sistema constitucional e no internacional à questão de desigualdade de 
gênero e da violência doméstica, realidades enraizadas nas práticas culturais do 
país. Parte-se da premissa, nesse seara, que esses diálogos não apenas são desejá-
veis e necessários, mas também obrigatórios, face aos compromissos assumidos 
internacionalmente pelo Estado brasileiro.

2013, p. 68.
5 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe nº 54/01, caso 12.051, Maria 

da Penha Maia Fernandes v. Brasil, julgado em 16/04/2001. Disponível em: < https://cidh.oas.org/annualre-
p/2000port/12051.htm > Acesso em: 28 de setembro de 2017.
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Isabela Murta de Ávila1
Ricardo José Leite de Sousa2

As novas realidades do mundo do trabalho devem ser objeto de debate, por 
demonstrarem como a sociedade tem mudado e como isto interfere no Direito, 
que deve ser sensível ao contexto em que se insere, viabilizando a extensão da 
criação normativa. 

O presente artigo busca analisar a situação de assimetria que e impõe nos 
instrumentos de negociação da forma como previsto nas expressões libertárias 
e antidemocráticas trazidas pela Reforma Trabalhista, em especial a maneira 
como ela trata a autonomia da vontade, tanto no aspecto individual, quanto 
no coletivo. 

A tese que a pesquisa a ser desenvolvida pretende confirmar que o panora-
ma da centralidade do trabalho está ruindo ante um processo de desconstrução 
cultural do primado do trabalho e do emprego no sistema capitalista. As leis 
são genéricas e abstratas por necessidade, estando impossibilitadas de cuidar dos 
detalhes da realidade, que se multiplicam ad infinitum. A vida com sua riqueza 
pode sempre mais do que o raciocínio humano em sua pobreza, razão pela qual 
a previsão normativa nunca poderá alcançar e prever toda a realidade que existe 
e existirá no futuro.

Demonstrar-se-á a importância da autonomia da vontade e suas implicações 
para o ordenamento jurídico, trazendo os conceitos que diferem a autonomia 
privada da autonomia da vontade coletiva nas relações do viver e conviver em 
sociedade. 

O presente artigo busca analisar a situação de assimetria através da negocia-
ção, por meio da autonomia da vontade e suas expressões libertárias e antidemo-
cráticas com a Reforma Trabalhista. 

O que se pretende demonstrar é o panorama da centralidade do trabalho 
na sociedade democrática e o processo de desconstrução cultural do primado do 
trabalho e do emprego no sistema capitalista. O capitalismo voraz e os danosos 

1 Isabela Murta de Ávila, Mestre em Direito do Trabalho pela UFMG, Brasil, isabelamurta2012@gmail.com
2 Ricardo José Leite de Sousa,  Doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, 

Brasil, e-mail: ricardo.sousa@loureiromaia.com.br
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efeitos por ele causados na classe operária fizeram com que o Estado adotasse 
uma nova postura, mais ativa e sensível às grandes desigualdades e injustiças que 
permeavam as relações intersubjetivas. Para tal, colocou-se em posição de regu-
lação, através de um conjunto de atos normativos, impondo limites às relações 
sociais, em especial às de trabalho. 

Nesse sentido, a presente pesquisa possui a finalidade de demonstrar a im-
portância do sindicato como peça essencial para o diálogo social em um sistema 
democrático, trazendo questionamentos profundos sobre a questão. Diante do 
caráter complementar das negociações coletivas, questiona-se se existem limites 
para poder negociar termos da relação empregatícia.

Para além do modelo legislado, a negociação coletiva se mostra como forma 
de efetivação da democracia nas relações de trabalho, expressão de flexibilização 
do ordenamento jurídico de modo a trazer o elastecimento da norma construída 
pelos seus destinatários. 

Na contemporaneidade, seria possível estabelecer qual seria a fonte mais 
apropriada para solucionar os impasses advindos de uma relação de trabalho?

Pretende-se discutir sobre a questão da prevalência do negociado sobre o legis-
lado e suas implicações de ordem legal e assintomática diante da sociedade atual. 

Ademais, questionar-se-ão as inquietações sobre o mercado transnacional de 
capitais que surgiram, buscando responder ao questionamento de possibilidade 
de controle de todas as relações pelo mercado. 
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Jacqueline Lopes Pereira1

Mariana Barsaglia Pimentel2

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 equilibra-
-se no binômio da proteção tanto universal quanto integral dos direitos humanos. 
Os direitos humanos seriam universais, na medida em que decorrem da dignidade 
humana, não se vinculando às peculiaridades sociais e culturais de determinada 
sociedade, de modo que a condição de “ser humano” seria única e suficiente para 
a titularidade de um conjunto mínimo de direitos na ordem internacional. A in-
tegralidade, por sua vez, é a afirmação da inter-relação e interdependência entre os 
direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais, projetando a 
igualdade no tratamento jurídico de ambas as categorias. A promessa da integra-
lidade, contudo, afasta-se de efetivo cumprimento. A bifurcação em, de um lado, 
direitos civis e políticos e, de outro, direitos econômicos, sociais e culturais conduz 
a um cenário que vincula a concretização destes à prestação positiva e custosa do 
Estado. O problema que se revela dessa cisão é a reiterada negligência dos direitos 
sociais sob a justificativa de escassez de recursos, sem que o Estado se atente ao fato 
de que todos os direitos humanos demandam recursos, inclusive os direitos civis 
e políticos. Nesse trilhar, o artigo realiza recorte metodológico voltado à garantia 
do direito à educação infantil, por se tratar de direito social previsto expressamente 
em tratados internacionais de direitos humanos – como nos artigos 2º, 13 e 16 
do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – e 
atingir o contingente populacional vulnerável constituído por crianças. A meto-
dologia lógico-dedutiva decorrerá de revisão bibliográfica sobre o tema e exame de 
casos submetidos aos sistemas de proteção dos direitos humanos, com destaque ao 

1 Mestranda na área de concentração em Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito das Famílias e Sucessões pela Academia Brasileira 
de Direito Constitucional – ABDConst. Integrante do Núcleo de Estudos em Direito Civil-Constitucional 
(Virada de Copérnico) e Núcleo de Direitos Humanos e Vulnerabilidades, ambos da Universidade Federal 
do Paraná. Bolsista CAPES/PROEX. Endereço eletrônico: jacqueline.lopes10@gmail.com. Curitiba- Brasil.

2 Mestranda na área de concentração em Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Integrante do Núcleo de Estudos em Direito Civil-Constitucional 
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cenário local e contemporâneo. Isso se justifica pela constatação de que a promessa 
de integralidade dos direitos humanos não se realizou na forma anunciada na 
DUDH e, por conseguinte, há atendimento deficitário do direito à educação ao, 
por exemplo, não serem providas vagas suficientes em creches para crianças meno-
res de cinco anos, sob o pretexto de limitações orçamentárias. O objeto do estudo 
é a análise do perfil de integralidade, ou indivisibilidade, dos direitos humanos 
sob a perspectiva da garantia à educação infantil nos sistemas protetivos em plano 
global, regional e local. Para isso, o trabalho se estrutura em três seções. A primeira 
seção analisa a promessa da integralidade dos direitos humanos e a sua finitude; 
a segunda verticaliza a proteção dos direitos sociais nos sistemas global e regional 
e realça o direito à educação como direito social assegurado em compromissos 
assumidos pelo Brasil; e, por fim, a terceira seção discute a garantia do direito à 
educação infantil pelo Poder Judiciário brasileiro contemporâneo. Conquanto não 
se aborde um caso específico, colhe-se da doutrina de Flávia Piovesan que o sistema 
global de proteção dos direitos humanos, principalmente a partir das decisões do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tem como parâmetro os prin-
cípios da proteção do minimum core obligation; da implementação progressiva; 
inversão de ônus probatório em benefício da parte vulnerável; da participação, 
transparência e accountability; bem como o princípio da cooperação internacio-
nal. Nesse âmbito, afere-se o enfraquecimento da indivisibilidade dos direitos hu-
manos, em decorrência da justificativa de concretização dos direitos sociais como 
eterno porvir. Em perspectiva regional, o estudo constata que a Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos (Corte IDH) enfrentou a temática do direito à educação 
infantil de modo incidental, mas não autonomamente. Em terceiro passo, analisa-
-se a conjuntura local de proteção do direito à educação, que conta com previsão 
expressa na qualidade de direito social pela Constituição Federal e em tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil. Do exame do acórdão que julgou o Recurso 
Extraordinário com Agravo n. 639.337, bem como da decisão que reconheceu a Re-
percussão Geral do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário n. 761.908, 
infere-se que a garantia de vagas em creches para crianças menores de cinco anos no 
Brasil vincula-se a escolhas políticas dos entes federativos municipais, as quais são 
questionadas pelos prejudicados posteriormente após sua judicialização. Verifica-
-se a importância da postura ativa do Poder Judiciário em assegurar os direitos 
sociais frente à argumentação falaciosa de inexistência de recursos suficientes, ou 
de compromissos de progressividade de sua garantia não levados a efeito. A mera 
enunciação da integralidade dos direitos humanos não basta para retirá-la de ho-
rizonte prospectivo. É preciso o enfrentamento e desconstrução de discursos que 
imiscuem seus principais responsáveis de concretizar direitos econômicos, sociais 
e culturais com igual prioridade aos demais direitos humanos.

Palavras-chave: Direitos humanos. Direitos sociais, econômicos e cultu-
rais. Integralidade.  Direito à educação infantil.
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Jéssica Luiza Moreira Barbosa1

Toma-se a cidade como um todo complexo e multifacetado, em que uma 
sorte infindável de vontades, conflitos, linguagens e discursos estão em tensão. O 
embate entre tantas e tão dissonantes vozes possibilita a emergência de um cor-
po, que antes de ser uma unidade, é um congregado de diferenças.  Há um devir 
permanente que transforma a dissonância em construção participada. 

E se a cidade é o locus da multiplicidade e do dinamismo, o direito que tra-
ta das cidades também o é. Ele põe em marcha o movimento de reconfiguração e 
requalificação do espaço e das identidades que nele interagem. O direito à cidade 
é inquieto, “não é um presente. Ele tem que ser tomado como um movimento 
político” (HARVEY, 2013, p.34). 

Sobre essa perspectiva, a cidade pode ser vislumbrada a partir do “plura-
lismo agonístico”, de Chantal Mouffe (2006). Dado o caráter conflitivo inerra-
dicável das relações humanas, deve-se procurar, não pela eliminação do poder e 
pela construção de consensos, mas, ao contrário, pela construção de formas de 
poder mais compatíveis com os valores democráticos. O diferente não deve ser 
percebido como inimigo a ser destruído, mas como adversário, com o qual se 
defrontam ideias diversas.

Dentre o plexo de direitos que atinem à cidade, destaca-se a moradia e 
sua não efetivação. Ilustra-se: aproximadamente 84,4% da população mora nas 
cidades (IBGE, 2010). O déficit habitacional é de cerca 6.068.061 moradias. No 
entanto, há no país, 6.07 milhões de domicílios vagos, o que superaria em mais 
de 200.000 o número de habitações que precisariam ser construídas para suprir 
o déficit habitacional (IBGE, 2010). 

Percebe-se que o tracejado da economia neoliberal globalizada se apropria 
das cidades e das políticas urbanas e habitacionais, enlaçando territórios e coloni-
zando modos de viver. As implicações desse movimento de captura são político 
territoriais e indicam o sobrelevo de uma nova dinâmica de governo nas cidades 

1 Mestranda Faculdade de Direito UFMG, Brasil, e-mail: jessicapba@hotmail.com
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(ROLNIK, 2016, p. 373). Nela, o dissenso, o conflito e as múltiplas identidades 
são ofuscados em nome de uma suposta uniformidade de discurso que favorece 
a eficiência e as tecnologias do empresariamento urbano.

Entretanto, o processo de captura da política e do dissenso na cidade não ocor-
re de maneira passiva. A negativa do espaço conduz a busca por novas formulações 
do lugar. Induz um processo criativo de reinvenção de própria sociabilidade (CA-
NETTIERI; VALLE, 2015). Exemplo disso são as ocupações urbanas por moradia.

Acredita-se que as citadas experienciações de lugar refletem-se na dinâmica 
constitucional. Explica-se: segundo Michel Rosenfeld (2003), a identidade cons-
titucional está vocacionada a se alterar com o tempo, estando imersa em uma 
teia de complexas relações cuja tessitura resulta de uma interação do passado 
dos constituintes com o presente e com o futuro. Ora, a pluralidade inerente à 
cidade é análoga a que encarna o Constitucionalismo Moderno. Assim como os 
sentidos da Constituição são incompletos e sujeitos a múltiplas interpretações, a 
cidade e seus conflitos são, também, abertos e em permanente refazimento. 

A proposta do artigo é identificar como o sujeito constitucional se movi-
menta e se (re)constrói nas ruas. Muito especialmente, espera-se investigar como 
reivindicações por moradia, através das ocupações urbanas ressignificam os di-
reitos à moradia, à propriedade e a função social da propriedade urbana previs-
tos, respectivamente nos artigos 6º, 5º, inc. XXII e 182 da Constituição Federal. 
A hipótese é que a conquista do morar urbano reveste de novos sentidos esses 
conceitos, que não se mais se restringem a uma identificação individualista, mas 
urgem por uma concepção coletivizada, atenta às diferenças e ao conflito.  

Espera-se ilustrar a reconfiguração de sentidos a partir da análise de deci-
sões processuais no bojo das Ações de Reintegração que envolvem as Ocupações 
Izidora, situadas em Belo Horizonte /MG.  Trata-se de um dos maiores conflitos 
fundiários do Brasil. Em 2013 cerca de oito mil famílias ocuparam o último 
grande vazio da capital mineira e, hoje, disputam sua permanência com os pro-
prietários. Neste conflito sócio jurídico de múltiplas nuances os sentidos de 
moradia, propriedade e função social se rearticulam a todo tempo.
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A democracia é um assunto amplamente discutido no âmbito acadêmico, 
existindo inúmeras teorizações com fim de explicar o fenômeno, procurando 
possíveis soluções aos seus impasses e buscando modelos epistemológicos capa-
zes de conferir legitimidade e eficiência. Dentro dessas discussões, surge a pro-
blemática da vinculação de direitos preestabelecidos dentro dos procedimentos, 
como meio de se auferir validade democrática a tais procedimentos. Essa inser-
ção, dará a origem a questões envolvendo a legitimidade da existência dessas vin-
culações, e, se vinculados, como se instrumentalizariam esses direitos, abarcando 
assim desde questões pertinentes ao seu surgimento até sua operacionalização. 
Tais enunciados vão trazer inúmeros desdobramentos no que se refere a teoria 
dos direitos humanos, debruçando-se o presente trabalho na visão de uma teoria 
(re) inventada ao quadro apresentado. 

Joaquin Herrera Flores (2009), a partir de sua (re) invenção dos direitos 
humanos, contesta as teorias tradicionais, que tem sua base em um universa-
lismo abstrato e na pertinência inata desses direitos à pessoa humana, negando 
os contextos sociais, econômicos, históricos, políticos e culturais dos direitos 
humanos, deixando mascarado seu caráter ideológico e reduzindo os direitos a 
normas jurídicas formalmente escritas, fazendo com que as lutas para a sua ob-
tenção sejam imobilizadas, pois, se julga como um processo pronto e acabado. A 
(re) invenção ruma em sentido contrário, na de reconhecer as práticas e relações 
sociais, a historicidade, as instituições, as forças produtivas, o espaço, os valores, 
o desenvolvimento, entre outras coisas que compõem a comunidade ou grupo 
no qual os direitos humanos estão inseridos, colocando-os em seu contexto e 
rechaçando a universalização dos direitos humanos aos valores e práticas domi-
nantes em determinada sociedade. Dessa forma, reconhece-se os direitos como 
processos, resultado sempre provisório de lutas que os seres humanos colocam 
em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida, deixando de lado as 
concepções formalistas/positivistas. Uma formação epistemológica concentrada 
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no tecnicismo, reflete no fetiche pelas documentações normativas e na criação 
de uma dogmática “sólida” de aplicação normativa, onde valores individuais de 
liberdade sobressaem sobre valores coletivos, tendo como base a propriedade 
privada e a razão de mercado na instrumentalização desses direitos. Em suma, o 
autor espanhol pensa os direitos humanos como um fenômeno presente no dia a 
dia das comunidades, onde é nas lutas cotidianas, ligadas ao contexto local e não 
ao universal, que se encontram esses direitos, rechaçando as ideias essencialistas 
como formatadoras e a documentação normativa como fim. Colocar isso de lado 
e entender a não neutralidade axiológica da teoria tradicional, é um caminho 
possível na construção uma teoria crítica, emancipadora e comprometida com 
os indivíduos e coletivos marginalizados.

A partir do momento em que se nega as teorias tradicionais e se coloca em 
jogo a (re) invenção, rumamos a outro ponto no sentindo de uma legitimação 
democrática através de direitos, pois, busca-se uma teoria realmente emancipadora 
e preocupada com o sujeito marginalizado. Direitos vinculantes a procedimentos 
que se emergirão desde abajo, não em moldes iluminados, eurocêntricos, tecnicistas 
e colonizadores. O ponto democrático, a partir dessa ótica, não se concentra mais 
em direitos humanos/fundamentais vistos em sua forma tradicional, mas sim a 
partir dessa teoria crítica agora apresentada. O processo deve se focar sempre em 
meios dialógicos, de alteridade e afundados no seio do social, encontrando dessa 
forma, como diz Herrera flores (2009) um “universalismo a posteriori”, onde direi-
tos não são algo prévio a construção de condições sociais, econômicas, políticas e 
culturais, mas sim onde todas as culturas, grupos e extratos sociais possam ficar em 
plano de igualdade e que não tenham como limite o status formal de lei.  
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Estudo realizado acerca da atuação da advocacia popular junto às comuni-
dades quilombolas do Baixo-Parnaíba maranhense como forma de ruptura ao 
direito tradicional. Examina-se o tema a partir da contextualização histórico-ju-
rídico-social dos remanescentes quilombolas no Maranhão, os quais transpõem 
características culturais, econômicas e sociais próprias, como a autodefinição, 
quesito pouco atentado em questões tais como conflitos possessórios. Situa-se, 
ademais, o trabalho das instituições de justiça no estado, tais como a advocacia 
popular, sendo seus membros, em suma, o Centro de Cultura Negra – CCN, 
Fórum em Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense, Sociedade Maranhen-
se de Direitos Humanos – SMDH, Diocese do Município de Brejo, Comissão 
Pastoral da Terra – CPT, Associação das Comunidades Negras Rurais Quilom-
bolas do Maranhão – ACONERUQ e Movimento Quilombola do Maranhão, 
pontuando a articulação das mesmas com as comunidades do Baixo-Parnaíba e, 
ademais, ponderando a atuação destas dentro do contexto de conflitos de terra 
na região, de modo a melhor compreender a luta local por identidade e a colabo-
ração destes setores para com a reformulação do direito no estado e consequente 
ruptura do direito tradicional. Preleciona-se que o judiciário maranhense atua 
desconforme a identidade dos quilombos, preconizando decisões que fortale-
cem a dominação do Direito, sendo a advocacia popular aliada a contracultura 
judicial, de forma a colaborar para a salvaguarda dos direitos dos povos tradi-
cionais. Identifica-se, ainda, a inegável precariedade no trato dos direitos das 
comunidades tradicionais maranhenses, as quais, embora possuam um modo 
peculiar de se relacionar com a terra, têm suas condições de vida afetadas direta-

1 Graduanda em Direito, Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB, Brasil. E-mail: jordanadallag-
nol@hotmail.com.

2 Doutorando em Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba - UFPB; Mestre em Direito e Instituições 
do Sistema de Justiça, Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Brasil. E-mail: ruandidier@gmail.com.
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mente pela linguagem jurídica abarcada, onde não só se produz um ambiente de 
incerteza criteriológica ao destituir a concepção da autodefinição como critério 
fundamental de reconhecimento quilombola e demarcação de terras, como tam-
bém se engaja e reforça noções formalistas do direito, que trata a propriedade 
não com o ideal de sua formulação constitucional de moradia, mas, sim, com 
a concepção de controle dos meios de produção, onde a Lei passa a servir ao 
poder político e econômico e pouco – ou quase nada – aos grupos étnicos.  
Nesse sentido, permeia um dever da advocacia popular em representar tais co-
munidades para além da judicialização de conflitos, de forma a intervir nas 
circunstâncias percebidas, onde se possa discutir e provocar o Ministério Público 
Federal, por exemplo, através de denúncias, colaborando para a viabilização das 
políticas públicas e, ademais, para a própria regularização de terras por parte do 
INCRA e Instituto de Colonização e Terra do Maranhão – ITERMA, sobretudo, 
para a proteção possessória das comunidades em conflitos e, além disso, para a 
própria busca por reforma agrária e respeito à composição dos povoados exis-
tentes. Parte-se, por isso, de uma exploração que contorna diversas concepções 
pré-prontas, concebendo familiarização com a temática por meio do estudo das 
comunidades quilombolas maranhenses e das instituições supramencionadas, 
através de levantamento de bibliografias relevantes, o qual aborda áreas como o 
Direito, Antropologia e Sociologia, bem como legislações pertinentes. Utiliza-se, 
ainda, pesquisas documentais e de campo, a fim de entender os procedimentos 
existentes no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e no Institu-
to de Terras do Maranhão para o acesso à terra pelos remanescentes, analisando, 
ainda, o direito como fenômeno social e cultural, ao se questionar os institutos 
existente no ordenamento brasileiro por meio de postura crítico-metodológica, 
que, embora vislumbre as demandas de transformação da realidade, limita-se ao 
âmbito teórico. 

Palavras-chaves: Advocacia popular. Comunidades quilombolas. Baixo-
-Parnaíba maranhense.
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Leonardo Cabral1

O fenômeno denominado backlash2 tem sido observado com frequência no 
Brasil e em demais países em que Cortes Constitucionais têm julgado questões 
de caráter notoriamente moral e político, dando azo a importantes estudos a res-
peito da expansão do judicial review e da resposta dada pelas demais esferas da 
sociedade às decisões proferidas por tais tribunais, levantando a sempre presente 
discussão sobre última palavra no desenho institucional democrático.

O presente trabalho propõe uma análise do efeito backlash especificamente 
nos casos relativos à chamada “questão de gênero”3 e no que se refere aos direitos 
humanos e fundamentais das pessoas LGBTI4. 

Para isso, objetiva-se, inicialmente, uma análise das origens do fenômeno da 
expansão do judicial review e do backlash e de casos paradigmáticos (brasileiros e 
estrangeiros) da tensa relação entre o constitucionalismo e a atividade da arena po-
lítica, bem como das posições dos principais e mais atuais marcos teóricos do tema.

Assim, empreende-se uma análise conjuntural da conquista mais repercuti-
da – seja pelos meios midiáticos, pelos debates parlamentares ou pela sociedade 
civil – desta população em matéria de direitos civis e litigância judicial, qual seja, 
a união entre pessoas do mesmo sexo. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 3300, embora arquivada em 2006 por perda de objeto, teve importante pa-
pel ao incitar a discussão no Supremo Tribunal Federal. Em 2008, foi proposta a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 e, em 2009, 

1 Graduando em Direito pela UFPR. Integrante dos núcleos “Constitucionalismo e Democracia: Filosofia 
e Dogmática Constitucional Contemporâneas” e “Direitos Humanos e Vulnerabilidades”, vinculados ao 
PPGD/UFPR. Bolsista do PID/UFPR e pesquisador voluntário do PIBIC-Af/UFPR. Brasil. E-mail: leonar-
docabral97@gmail.com.

2 O conceito de backlash aqui referenciado diz respeito à intensa reação às decisões judiciais proferidas pelas 
Cortes Supremas. No mais das vezes, concretiza-se com propostas legislativas, impulsionadas por grupos 
de interesse e bancadas parlamentares específicas, que objetivam superar formalmente o entendimento dado 
pelos tribunais sobre determinada pauta.

3 Ora entendida como tudo aquilo que refere a esta construção social que confere características diferenciadoras 
para homens e mulheres com base no sexo biológico e, também, à identidade de gênero e orientação sexual.

4 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais. Utiliza-se esta expressão por ser ela a mais adotada por 
diversos países e autores, sem, no entanto, ter-se a convicção de que seja suficiente para a representação da 
totalidade de identidades possíveis.

as QuestÕes de gÊnero e o eFeito 
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a ADI 4277, ambas visando à equiparação da união estável entre pessoas do mes-
mo sexo à entidade familiar, nos termos do Código Civil. Por unanimidade de 
votos, o STF reconheceu em 2011 a constitucionalidade da união homoafetiva, 
embora não seja possível notar uma linha de fundamentação uniforme entre os 
ministros. Já em 2013, visando solidificar tal entendimento, o Conselho Nacio-
nal de Justiça emitiu a Resolução nº 175, que vedou aos cartórios brasileiros a 
recusa à realização de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão 
de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Considerada esta trajetória, é possível ver as respostas sociais e legislativas 
que se insurgem, conjuntamente, contra o reconhecimento obtido judicialmen-
te – sendo a apresentação do projeto de lei que institui o Estatuto da Família5 
o exemplo mais claro – como uma efetiva inconformação política e legislativa 
para com o Poder Judiciário.  De acordo com Michael J. Klarman, backlash pode 
ser conceituado como uma massiva resistência a decisões que carregam temas 
complexos e de grande repercussão, voltada à causa em análise pelas decisões. 
Os efeitos sobre a política são, geralmente, imprevisíveis e maiores6.  Os debates 
ocorridos na Câmara dos Deputados por ocasião do mencionado projeto de lei 
revelam a força de setores religiosos na esfera política brasileira e sua atuação 
institucional, e, da mesma maneira, permitem verificar como agem os movimen-
tos sociais para impedir o retrocesso social. Ainda, casos como o do Estatuto do 
Nascituro (nascido da objeção às decisões do STF pela não criminalização da 
antecipação terapêutica do parto nos casos de anencefalia do feto e pela possibili-
dade de pesquisas científicas com células-tronco embrionárias), são sintomáticos 
em se tratando de backlash e questões atinentes a grupos vulnerabilizados.

Para além dos fatos apresentados, é importante que se entenda o backlash 
como um instrumento de diálogo e de efetivação do sistema de freios e contrapesos 
da democracia brasileira. Sua ocorrência evidencia o relacionamento difícil entre 
o poder formal e a participação popular nas deliberações polêmicas, quando o seu 
resultado não é aceito pacificamente. É, assim, um mecanismo do dissenso. 

5 Projeto de Lei 6.583/13, que considera entidades familiares apenas o núcleo social formado a partir da união entre 
um homem e uma mulher, por meio de união estável ou casamento, ou por apenas um dos  pais e seus filhos.  

6 KLARMAN, Michael. Courts, Social Change, and Political Backlash. In: Hart Lecture at Georgetown Law 
Center, March 31, 2011 – Speaker’s Notes. Disponível on-line: http://tinyurl.com/bz4cwqk
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Lídia Noronha1 

Em matéria de direitos humanos há o que dizer para além do que se já 
se fala e do que se faz. Os Direitos humanos assumiram papel de destaque nos 
debates atuais, representando verdadeiro dogma, quase inquestionável. Porém, o 
triunfo assistido nas últimas décadas representa apenas uma faceta dos direitos 
humanos, aquela hegemônica fincada em bases individualistas e abstratas. 

Em tempos de intensificação dos discursos de intolerância, das ações repres-
sivas dos agentes estatais, de políticas de cerceamento de direitos, e, especialmen-
te, diante de um cenário político internacional de grandes conflitos, marcado 
atualmente pela maior crise migratória de todos os tempos – em que Estados 
e sociedade assistem apáticos às mortes e sofrimentos alheios –, que é preciso, 
mais uma vez e continuamente, repensar criticamente os direitos humanos e seu 
aparente fracasso. 

É nesse contexto entre o “triunfo” do discurso hegemônico dos direitos 
humanos e sua evidente falência contemporânea, que emerge a necessidade 
de questionar porque os direitos humanos tornaram-se um discurso vazio, 
abstrato e distante das reais necessidades humanas. Por certo, no campo dos 
direitos humanos, complexo, interrelacional e interdisciplinar, certamente várias 
respostas poderiam ser esboçadas ao questionamento acima delineado, sendo 
todas relevantes e nenhuma peremptória, já que em matéria de direitos humanos 
há mais interrogações que pontos finais.   

Vale ressaltar que a crítica que se intenta perfilhar não se dirige à desconside-
ração do paradigma hegemônico dos direitos humanos, mas sim a necessidade de 
repensar estes direitos, especialmente sua fundamentação, para ressiginificá-los diante 
de uma conjuntura insustentável que se faz surda perante o grito dos excluídos. 

Destarte, o presente trabalho tem como objetivo percorrer de modo crítico 
os fundamentos modernos dos direitos humanos, que conformaram a teoria he-
gemônica destes direitos vigente até hoje. O debate em questão foi proposto em 
face do paradoxo entre o que se diz o que se faz no campo dos direitos humanos. 

1 Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pós-Graduanda em Direito Constitucional e 
Democracia na Universidade Positivo. Advogada. Brasil. Endereço eletrônico: lidia.snlima@gmail.com.  

da teoria CrÍtiCa dos direitos 
huManos À utopia possÍVel



III Congresso InternaCIonal de dIreIto ConstItuCIonal & FIlosoFIa PolítICa 673

É diante das violações constantes de direitos humanos que emerge a necessidade 
de questionar porque os direitos humanos tornaram-se um discurso vazio, abs-
trato e distante das reais necessidades humanas. 

Todos os elementos do pensamento jusnaturalista que influenciaram a cons-
trução do discurso hegemônico dos direitos humanos acabaram por implicar na 
naturalização de um processo que enclausura os direitos humanos, impedindo 
outra visão crítica e emancipadora. Diante desse cenário foi necessário buscar 
um contraponto teórico e prático que não só questionasse, como objetivasse a 
superação desse modelo, encontrando-se na Teoria Crítica dos direitos humanos 
tal aporte, posto que esta considera que a luta por direitos humanos na contem-
poraneidade passa, necessariamente, por sua redefinição teórica2.  

Para buscar uma reinversão dos direitos humanos é preciso desassociar os 
direitos humanos da tradição liberal que o compreende como resultado de um 
processo natural e imodificável, a fim de compreendê-los como “um conjunto de 
processos (normativos, institucionais e sociais) que abrem e consolidam espaços 
de luta pela dignidade humana”3. 

A teoria crítica dos direitos humanos é um instrumento teórico-prático 
que não parte de abstrações e direitos dados porque inatos à condição humana, 
mas sim da concretude histórica das relações sociais, das práticas cotidianas 
insurgentes, dos conflitos e interrelações sociais, ou seja, nas necessidades hu-
manas reais e essenciais. Essa luta por direitos humanos se justifica na busca 
de condição materiais e imateriais em um sistema social e econômico reconhe-
cidamente desigual e injusto. Nesse sentido, a luta por direitos humanos se 
insere no contexto histórico de busca por condições materiais concretas que 
permitam a satisfação da dignidade humana, esse é o grande fim dos direitos 
humanos, a grande utopia. 

Para retomar o caráter emancipador dos direitos humanos em busca da 
dignidade, faz-se necessário o afastamento da noção naturalista de direitos, a fim 
de recuperar a ação política e inserir o ser humano como detentor de necessida-
des e expectativas concretas, que não se restringem ao campo dos direitos civis e 
políticos. Destarte, conclui-se ser imprescindível conceber os direitos humanos 
como processos que são criados e recriados na medida em que agimos politi-
camente na construção social da realidade, objetivando o desenvolvimento das 
potencialidades humanas.  

 Portanto o desafio que se coloca é questionador e crítico de um discurso 
incapaz de conferir concretude aos direitos humanos, especialmente no contexto 
latinoamericano. Por fim, o horizonte do presente trabalho se abre a uma utopia 
possível dos direitos humanos que podem vir a ser.

2 HERRERA FLORES, Joaquín. A re(invenção) dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2009, p. 26.

3 HERRERA FLORES, Joaquín (Coord.). El Vuelo de Anteo: derechos humanos y crítica de la razón liberal. 
Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2000, p. IV.
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Lucas Carli Cavassin1

Por meio da conjugação entre democracia e direitos humanos, o que pos-
sibilita a abertura das portas do direito constitucional e permite uma evolução 
do sistema internacional a partir das experiências nacionais, avulta-se uma nova 
ordem pública internacional, essencialmente voltada à dignidade da pessoa hu-
mana e ao princípio pro persona2. 

Essa nova ordem pública tem como função precípua traçar um caminho 
por meio do reconhecimento de uma gama de princípios no âmbito internacio-
nal que condicionam as práticas singulares de cada um dos Estados e acabam por 
impactar em toda a comunidade internacional3. 

Esse contexto de abertura e permeabilidade, por meio do qual os docu-
mentos constitucionais se comprometem com a proteção de direitos perante a 
ordem jurídica internacional e esta ordem se abre também à comunicabilidade 
em relação aos demais sistemas, propicia o diálogo entre os mais variados orde-
namentos, sejam eles nacionais ou internacionais.

Contudo, para que se possa falar verdadeiramente em diálogo é preciso par-
tir de alguns pressupostos essenciais. O primeiro deles é a abertura e o interesse 
em compartilhar ideias, ainda que diferentes. Além disso, há que se conversar 
num mesmo idioma, mesmo que com “sotaques” variados (os quais, inclusive, 
fornecem o brilho maior dos diálogos). 

A partir dessas premissas, é possível se falar numa pluralidade de orde-
namentos jurídicos4, todos preocupados com uma mesma “gramática jurídico-

1 Acadêmico do quinto ano de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pesquisador do Núcleo de Estudos 
em Sistemas de Direitos Humanos e membro do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia da 
PPGD/UFPR. Brasil. Endereço eletrônico: lucasccavassin@gmail.com 

2 FACHIN, Melina Girardi; RIBAS, Ana Carolina; CAVASSIN, Lucas Carli. Perspectivas do controle de 
convencionalidade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: implicações para um novo 
constitucionalismo. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Ius Constitutionale Commune na América Latina: diálogos jurisdicionais e controle de conven-
cionalidade. Curitiba: Juruá, v. 3, 2016, p. 285. 

3 FACHIN, Melina Girardi. Direitos humanos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 25.
4 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com o 

direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012.

noVa ordeM pÚbliCa: uM panoraMa 
geral dos diálogos entre Cortes para 
Consolidação dos direitos huManos
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-constitucional”5, ao mesmo tempo que permanecem as peculiaridades histórico-
-culturais de cada um dos sistemas que integram essa comunidade internacional.

Esses sistemas jurídicos plurais6 se permitem dialogar em razão do panora-
ma de fundo comum a todos eles, o qual tem vez com a mudança de paradigma, 
ou seja, a partir do Human rights based approach7 e das normas que advêm dos 
ordenamentos internacionais. Essa interação é pautada na convivência entre esses 
sistemas, não se falando aqui numa subordinação ou hierarquia entre eles. 

Trata-se de um horizonte em que a totalidade do sistema é obtida justamen-
te a partir da intersecção da pluralidade de estruturas normativas diversas, mas 
com um pano de fundo comum. Direito interno e internacional se somam e 
passam a compor essa pluralidade, ao passo que os ordenamentos jurídicos dei-
xam de estar hermeticamente fechados e fazer somente auto-referência, cedendo 
espaço para ordenamentos policêntricos8.

Para Roberto Dias e Michael Freitas Mohallem, esse entrelaçamento das 
esferas do direito internacional e doméstico impacta de maneira profunda a 
estrutura de ambos, haja vista novo papel desempenhado pelas cortes consti-
tucionais, as quais operam numa zona mista, nem totalmente nacional nem 
totalmente internacional9.

Esta concepção dialógica engloba tanto o diálogo entre o sistema interna-
cional e os sistemas internos, bem como entre os próprios subsistemas interna-
cionais ou, ainda, a troca de ideias entre os ordenamentos jurídicos internos 
dos mais diversos Estados. Esse fenômeno pode ser denominado de diferentes 
formas, a depender dos ângulos que se adotam e também dos marcos teóricos 
que são considerados. Em suma, os diálogos podem ser verticais ou horizontais.  

As redes verticais são marcadas pela imposição (enforcement), as quais 
podem operar também como redes de harmonização, aproximando as regras 

5 SARLET, Ingo Wolfgang. A Assim Designada Proibição de Retrocesso Social e a Construção de um Direito 
Constitucional Comum Latino-Americano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; 
PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 531.

6 ANTONIAZZI, Mariela Morales. El Estado Abierto Como Objetivo del Ius Constitucionale Commune: 
aproximación desde el impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponível em: <http: //
biblio.juridicas.unam.mx>. Acesso em: ago. 2017.

7 Esse paradigma, na visão de Flávia Piovesan, surge em substituição ao State Based approach e possui como 
marcos essenciais os direitos fundamentais, a soberania popular e a segurança do cidadão no âmbito interno 
dos Estados. PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. Revista Brasileira de Di-
reito Constitucional – RBDC nº 19 – jan/jun. 2012, p. 68-71.

8 CAVALLO, Gonzalo Aguilar. Emergencia y Consolidación de un Derecho Americano de los Derechos 
Humanos. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). 
Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p. 402

9 DIAS, Roberto; MOHALLEM, Michael Freitas. O diálogo jurisdicional sobre direitos humanos e a ascensão 
da rede global de cortes constitucionais. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; 
PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Ius Constitutionale Commune na América Latina: diálogos jurisdicionais 
e controle de convencionalidade. Curitiba: Juruá, v. 3, 2016, p. 250. 
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nacionais das regras supranacionais10. Isso se verifica no diálogo entre uma 
corte constitucional latino-americana e a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, quando, por exemplo, percebe-se um ato soberano estatal de sujeição 
à autoridade da Corte, por meio do cumprimento de uma determinação que 
adveio do Sistema Interamericano. 

Conforme Anne-Marie Slaughter, as redes horizontais, por sua vez, com-
põem uma ordem mundial desagregada, a qual inclui agentes públicos encarrega-
dos da proteção e aplicação dos direitos humanos. Ela se verifica, por exemplo, 
na relação entre cortes constitucionais, as quais estão predispostas ao choque 
com outras cortes, “como parte inerente do engajamento como iguais em um 
projeto comum”11.

Nesse contexto, marcado por um mundo globalizado, em que não mais se 
admite uma visão estritamente nacional do direito, o que induz a uma interna-
cionalização dos sistemas e dos comportamentos jurídicos nacionais, o diálogo 
entre jurisdições permite uma liberalização territorial, em que juízes e cortes são 
levados a se abrirem a outros universos sistemáticos12, num constante intercâm-
bio de decisões13. 

Verifica-se uma expansão dos horizontes comparativos à disposição dos 
juízes, os quais se vêem compelidos a fundamentarem suas decisões com base, 
também, no direito construído por cortes internacionais e de outros países, espe-
cialmente naquilo que tem relação com os direitos humanos14. 

10 DIAS, Roberto; MOHALLEM, Michael Freitas. O diálogo jurisdicional sobre direitos humanos e a ascensão 
da rede global de cortes constitucionais. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; 
PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Ius Constitutionale Commune na América Latina: diálogos jurisdicionais 
e controle de convencionalidade. Curitiba: Juruá, v. 3, 2016, p. 256. 

11 SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton: Princeton University Press, 2004, p. 87. 
12 BURGORGUE-LARSEN, Laurence. De la internacionalización del diálogo entre los jueces. In: 

ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia (coord.). Estudos 
avançados de direitos humanos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 231-264.

13 ALLARD, Jullie; GARAPON, Antonie. Os juízes na mundialização: a nova revolução do Direito. Lisboa: 
Editora do Instituto Piaget, 2005, p. 19.

14 CONCI, Luiz Guilherme. Por que os juízes devem dialogar com outros juízes estrangeiros ou 
internacionais? Disponível em: <http://justificando.com/2016/01/27/por-que-os-juizes-devem-dialogar-
com-outros-juizes-estrangeiros-ou-internacionais/> Acesso em: set. 2017.
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Lugan Thierry Fernandes da Costa1

Em 2013, o relatório do Conselho Nacional de Justiça menciona de 60 
mortes naquele ano, algumas por decapitação. Relata abusos sexuais contra com-
panheiras de detentos, uma vez que as visitas íntimas ocorriam em pavilhões 
e celas abertas. Forçosamente, porém, a morte deixou de ser uma questão de 
número e estatísticas homologadas por formalidades jurídicas, quando veio à 
tona, circulando nacionalmente, um vídeo, gravado de dentro do Complexo Pe-
nitenciário de Pedrinhas, em que três detentos apareciam decapitados. Tratou-se 
do único momento em que aqueles detentos tiveram uma face humana, quando 
esta já não mais integrava seus corpos.

Em 2016, um relatório elaborado pela OAB do Maranhão, em conjunto 
com as ONGs Conectas, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e Justiça 
Global, revelou que, mesmo após um ano sem rebeliões, as condições da peni-
tenciária continuam desumanas. Os dados oficiais demonstram que o presídio 
comportava, à época, 3.012 detentos - em um espaço que destinado a apenas 
1.945 -, sendo que 66,4% estariam presos provisoriamente, sem julgamento. A 
implantação da audiência de custódia em 2015, para evitar prisões provisórias, 
concedeu a liberdade provisória a 49% das pessoas atendidas. 

O que se verifica no presídio, ao invés de ausência de um estado de direito, 
é a suspensão do direito, com vistas a aplicá-lo. A suspensão do direito, porém, 
não conflita com a norma, instaura um estado de exceção. Não há um paradoxo 
entre anomia e norma, de modo que esta última não retorna impetuosamente 
após a primeira ter instaurado condições de possibilidade para o retorno da 
normalidade - o estado de exceção permanece. Em suma, é no espaço de indis-
cernibilidade entre norma e anomalia que a exceção opera (AGAMBEN, 2004). 

Surge aqui uma interpretação radical da não aceitação das lacunas no orde-
namento jurídico - ainda que o movimento de aplicação da abstração normativa 
nas situações de fato crie um vazio real, o ordenamento opera para supri-lo. 
Nessa ocasião, é possível observar o aparecimento do estado de exceção, não 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 Endereço eletrônico: luganthierry@hotmail.com
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como resposta a uma lacuna real, mas enquanto artífice de uma lacuna fictícia. 
A norma impede sua própria aplicação e é a exceção que permite, portanto, 
criando uma fratura fictícia sobre a real, a efetiva normatização do real. A conse-
quência disso é que o direito é posto em uma esfera separada, restando apenas a 
efetivação: a exceção faz com que da lei reste apenas a força. Por essa interessante 
posição que a exceção assume para o direito é que a relação de ambos é umbili-
cal. A juridicidade não pode subsumir a exceção, mas dela não pode se desfazer 
(AGAMBEN, 2004). 

Quem decide sobre a instauração do estado de exceção é o soberano, pois 
é apto a estar dentro e fora do ordenamento jurídico. E em situação de simetria, 
está o homo sacer, a vida desqualificada, figura que deixou de estar dentro do 
ordenamento jurídico, já que é matável sem a ocorrência um homicídio e sem a 
celebração de um sacrifício. Em outros termos, em relação ao homo sacer, todos 
somos soberanos: é o estabelecimento do estado de exceção sobre um corpo 
(AGAMBEN, 2002). No momento em que a vida se reduz a vida nua, desqualifi-
cada, há uma aproximação do vivente com sua instância biológica. Isso deve ser 
entendido como o advento da biopolítica, uma tecnologia de poder que promo-
ve o exercício do poder na esfera da população e sua organicidade. Em suma, o 
poder passa a criar e responder a fenômenos no nível biológico. 

Nós temos nossas vidas matáveis sem sacrifício. Os detentos de Pedrinhas são 
exemplares, porém existem muitos outros. Os moradores das favelas brasileiras, os 
trabalhadores rurais impelidos ao trabalho escravo, os membros de comunidades 
tradicionais, estrangeiros usados como mão de obra barata, as mulheres e crianças 
comercializadas no tráfico sexual etc. Porém, analisar a situação das legalidades de 
exceção e das mortes sem luta para além da mera estatística, diz algo a todos que 
assistem as mortes virarem números. Se é na zona de indiscernibilidade que opera 
tanto a exceção quanto se constituí a vida nua, o fenômeno da exceção é auferido 
pela multiplicação de vidas e mortes banalizadas. Ademais, quando toda política se 
tornar biopolítica, desqualificando ao invés de qualificar a vida, toda a vida é nua. 

PALAVRAS CHAVE:  cárcere; presídio de Pedrinhas; estado de exceção; 
vida nua.

BIBLIOGRAFIA

GIORGIO, Agamben. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução de Henrique Burigo. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2002. 

GIORGIO, Agamben. Estado de exceção. Tradução de Iraco D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004.

OAB-MA et al. Violação Continuada: dois anos da crise de Pedrinhas. 2016. Disponível em: <http://redejusti-
cacriminal.org/wp-content/uploads/2016/03/relatorio_pedrinhas.pdf>. Acesso em: 15 set. 2017.



Caderno de resumos680

Mariana de Sousa Gonzaga1

Cristina Veloso de Castro2 

O racismo institucional é revelado através de mecanismos e estratégias pre-
sentes nas instituições públicas, explícitos ou não, que dificultam a presença dos 
negros nesses espaços. O acesso é dificultado, não por normas e regras escritas 
e visíveis, mas por obstáculos formais  presentes nas relações sociais que se re-
produzem nos espaços institucionais e públicos. A ação é sempre violenta, na 
medida em que atinge a dignidade humana.

A discriminação é direta e simples de se identificar, pois o preconceituo-
so tem dificuldades de aceitar e conviver com a diferença. Dessa maneira eles 
projetam a ofensa, xingamento até mesmo a violência física aos outros que são 
inferiores a eles e para mostrar que não podem ter os mesmos direitos.

A discriminação racial é punida através da legislação nacional, norteada em 
documentos internacionais pela não discriminação. A Organização das Nações 
Unidas (ONU), através de recomendações, tem fortalecido, ainda mais, a legisla-
ção nacional e de diversos países em face do racismo.

Quando pergunta de qual raça você é, não faz sentido cientifico mas sim 
um sentido politico que faz questão de classificar cada estudante por um rotulo 
racial. Isto se torna perigoso pois pode se tornar uma entidade real na politica. 
No momento em que o Estado classifica cada cidadão em uma raça e distribui 
direitos as pessoas, a raça passa existir na consciência das pessoas na vida social 
e em todos os lugares.

Essa iniciativa do MEC, introduziu no Brasil algo contrario do IBGE, que 
no caso não há uma classificação de raça e sim uma análise demográfica. Nesse 
caso o nome do aluno fica associado há uma raça, ele passa a ser daquele grupo 
diferenciado segundo o Estado. 

1 Graduando 8°(oitavo) Período  em Direito na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade 
Frutal, Brasil. E-mail: marysousagonzaga@gmail.com

2 Professora Titular do Mestrado em Ciências Ambientais na Universidade Brasil. Doutora em Sistema Cons-
titucional de Garantia de Direitos pela ITE ‒ Instituição Toledo de Ensino ‒ Bauru/SP. E-mail: cristinavelo-
sodecastro@gmail.com 
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Com isso, os estudantes de baixa renda e principalmente os negros recebem 
uma educação inferior, de segunda, terceira e quarto nível dentro da sociedade 
preconceituosa que esta sendo criada. Será que eles vão ter mais dificuldades que 
antes? Vão ter que lutar mais?

O Brasil, ostenta o maior grau de desigualdade no mundo, 40,5% das nos-
sas crianças e adolescentes são consideradas pobres, que são acarretados indicado-
res sociais que demonstra padrão de discriminação e violência. 

O princípio da dignidade da pessoa humana orienta os demais princípios 
elencados na Constituição Federal Brasileira e implica inferir que o Estado existe 
em função do indivíduo e não propriamente as pessoas existem em função do 
Estado. O ponto de convergência principal deixa de ser o Estado e se transmuda 
para a pessoa humana.

A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merece-
dor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.

Assim sendo, o princípio da dignidade da pessoa humana é inerente ao ser 
humano. O ato de discriminar outrem, por si só, fere esse princípio, tendo em 
vista que todos são iguais perante a lei, não devendo haver distinção ou tentativa 
de imposição de uma raça sobre outra, até porque, inexiste raça diversa da huma-
na entre seres humanos.

A metodologia utilizada, será feita através de pesquisas nas escolas com 
publico alvo, como por  exemplo alunos, professores e servidores. Com seus 
familiares para saber  opiniões sobre o assunto. E obras de constitucionalistas 
e filósofos que falam sobre o tema abordado. Será abordado também como os 
direitos humanos junto com o Estado e membros superiores da escola posiciona 
sobre os fatos ocorridos.

Palavras-chave: Estado; Educação; ONU, Raça, Desigualdade.
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a Violação aos direitos huManos  
das Mulheres enCarCeradas no brasil 

e sua dupla penalização 

Marília Soares de Mattos1

O presente artigo tem como finalidade, analisar o tratamento fornecido as 
mulheres encarceradas, com o objetivo de observar se as leis existentes no orde-
namento jurídico brasileiro, bem como pactos internacionais dos quais o Brasil 
é signatário são atendidos e colocados em prática no cotidiano destas mulheres. 

É certo que mulheres de modo geral tem necessidades específicas, que se 
alternam em relação a idade e saúde, bem como mães e gestantes, de modo que a 
lei é farta em conceder direitos também específicos que as ampare. No entanto, 
na prática a violação aos direitos humanos destas mulheres é escrachado, seja 
ferindo direito as visitas, a saúde, higiene ou ainda ferimento os direitos especí-
ficos das gestantes e consequentemente de seus filhos que já nascem a mercê de 
um sistema desumano. 

A dupla penalização se encontra justamente na violação dos direitos huma-
nos, pois ao desamparar as mulheres encarceradas o Estado negligencia seu direi-
to a dignidade humana, de forma que a privação vai muito além da liberdade, 
há ferimento dos corpos e mente feminino justificado quase que em sua maioria 
pela falta de recursos financeiros. 

A precariedade é geral: falta material básico de higiene, acesso a visitação 
adequados, auxílio médico, psicológico, odontológico, saneamento básico, boa 
alimentação e celas adequadas, sem infiltrações ou mesmo superlotações. Tal 
realidade nas penitenciárias femininas no Brasil resultam em revolta e violência, 
e estão claramente muito distantes de efetivarem as condições carcerárias pro-
clamadas pela ONU, Constituição Federal, tratados internacionais e até mesmo 
com a Lei de Execuções Penais. 

A enorme distância entre a teoria e a prática é absurda, de modo que além 
do princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade é ignorado sob a 
justificativa de proteção da mulher encarcerada. Além da escassez recursal a mulher 
sofre a dupla penalização por razões exclusivas de gênero, onde além da sociedade 
também é pré julgada por seus familiares e amigos pelo cometimento de um delito. 

1 Mestranda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Pós-graduanda em direito penal 
no Complexo Educacional Damásio de Jesus (FD). Endereço eletrônico: (mariliasoaresmattos@gmail.com)
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Ser mulher e criminosa é considerado mais reprovável do que um homem 
que comete qualquer tipo de crime, já que historicamente a mulher tem o dever 
de se comportar de acordo com os padrões impostos pela sociedade, e é justa-
mente em razão destes discursos estereotipados – que exercem o disciplinamento 
dos corpos e atitudes femininas – que há tamanha opressão no sistema prisional 
feminino. Esta discriminação por parte da sociedade infelizmente é transpassada 
e reproduzida de forma cotidiana no encarceramento feminino, já que este foi 
feito especialmente para alocar homens. 

Assim, busca-se demonstrar que a pena restritiva de liberdade, quando é uti-
lizada como forma exclusiva de controle social pelo Sistema Penal, sem a correta 
observância das questões de gênero e suas especificidades resultam em múltiplas 
punições para a mulher. Há destaque ainda para a necessidade do poder do 
exercício dos direitos sexuais da mulher, que acarretam na manutenção dos laços 
familiares e afetivos, que são negligenciados muitas vezes por questões culturais. 

Em síntese, busca-se demonstrar a necessidade de alteração deste retrato 
prisional, de forma a garantir as mulheres encarceradas a efetividade de seus di-
reitos, dentre eles a maternidade, a visita, acesso a saúde e higiene, como formas 
de preservar sua correta ressocialização.

Para a realização da pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa, anali-
sando tanto a legislação brasileira, quanto acordos e tratados internacionais, bem 
como livros e pesquisas já realizadas por jornalistas e estudantes que se destinaram 
a conhecer pessoalmente os presídios femininos. Ademais, a pesquisa buscou des-
crever em detalhes o que é entendido por dupla penalização, tratando não somente 
dos direitos físicos que são violados pelo Estado, mas também o ferimento que 
o cárcere traz tanto para a sanidade mental e psicológica da mulher encarcerada.

 Para tanto, utilizou-se do método indutivo, na medida em que as cons-
tatações realizadas foram baseadas em experiências concretas, analisando-se a 
realidade concreta do encarceramento feminino no Brasil. 
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eiChMann aConteCe no CárCere:1 
A BANALIDADE DO MAL E O SISTEMA 

CARCERÁRIO NO BRASIL

Naiara Regina Hermógenes de Oliveira2

Este trabalho tem como objeto demonstrar como o Estado Brasileiro, agen-
te garantidor dos direitos humanos no sistema carcerário, tem tratado seus pre-
sos, a luz da visão de Hannah Arendt e a banalidade do mal. 

Por intermédio da análise do discurso do Presidente Temer com relação a 
rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, e de como os agentes do Esta-
do percebem as pessoas que colocam na prisão, escusando-se de sua responsabili-
dade para com essas pessoas, que são destituídas de sua condição de cidadão, de 
seres humanos e tratados pelo sistema de forma animalesca, desumana e ilegal3.

Será através do estudo do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 
do Sistema Carcerário de 2009 e do livro Eichmann em Jerusalém, de Hannah 
Arendt, que relata do julgamento do Oficial Alemão Adolf Eichmann, que se 
buscará num comparativo filosófico entre o agente do Estado brasileiro e o 
agente alemão a percepção de sua função diante ao cumprimento da norma. 
Além de analisar o tratamento dado ao presidiário no Brasil e sua relação com os 
princípios fundamentais do Estado Democrático e de Direito e como os agentes 
do Estado – juízes, promotores e policiais – cumpridores da lei, agem diante da 
Lei de Execução Penal. 

Apreende-se por meio da pesquisa que o agente do Estado brasileiro não se 
percebe responsável pelo destino daqueles que encarceram, assim com Adolf Ei-
chmann, oficial alemão do regime nazista, responsável pela logística de transpor-
te dos judeus para o campo de concentração, não se via responsável pelo destino 
dos judeus que encaminhava para os campos de concentração. Pois acreditam que 
são meros cumpridores de suas obrigações como agentes públicos, cumpridores 

1 Título retirado da entrevista do Haroldo Caetano Silva ao site da Unisinos sobre o  Fracaso do sistema 
prisional. Disponível em:<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/545407-fracasso-do-sistema-prisional-
-dos-juizes-espera-se-mais-do-que-uma-atuacao-burocratica-e-formal-entrevista-especial-com-haroldo-
-caetano-da-silva>.

2 Graduanda do 8º Semestre, Curso de Direito da Escola de Direito de Brasília/IDP. Brasil. hermoge-
nes21@gmail.com

3 Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Car-
cerário. CPI Sistema Carcerário – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/. Visualizado em: 05/07/2017. p. 193
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das normas instituídas pelo Estado, independente do resultado final produzido. 
Suas condutas são totalmente dissociadas de qualquer caráter psicológico. 

O Estado não se vê obrigado a cumprir a Lei de Execução Penal, quanto a 
garantir assistência material, à saúde, jurídico, educacional, social e religiosa aos 
detentos, conforme preceitua o art. 11 da Lei de Execução Fiscal, como objetivo 
de “prevenir e orientar o retorno à convivência em sociedade”4. 

Configurado a ausência do Estado na garantia da proteção ao preso/de-
tento, demonstrando em alguns casos, total desinteresse dos agentes do Estado 
– juízes, promotores e policiais – das condições sub-humanas que são enfrentados 
pelos presos no sistema carcerário, reforçando a visão de Hannah Arendt sobre a 
banalidade do mal, que é institucionalizada. 

Depreende-se que não há muita diferença entre a ação do Oficial alemão 
Adolf Eichmann e dos agentes públicos no Brasil, que se orgulham de serem 
servidores públicos exemplares, cumpridores exímios do que determina a lei. No 
entanto, assim como Eichmann, não se importam com o destino daqueles que 
encarceram, de forma seletiva, alcançando uma parcela jovem, negra e pobre da 
população – “os nossos judeus”. O ser humano torna-se supérfluo e descartável, 
postura apresentada no Totalitarismo Alemão. O agente público não concebe 
que são responsáveis pelas condutas que somadas produzem a realidade do siste-
ma carcerário, descrito pelo CPI como “uma realidade cruel, desumana, anima-
lesca, ilegal, em que os presos são tratados como lixo humano”5. 

Arendt retrata tal postura como a maldade instituída de forma branda e 
matreira, de forma a não ser vista como maldade. Representado na visão de Celso 
Lafer, como o ponto de ruptura do totalitarismo, retratado para o Estado Demo-
crático e de Direito, como a ruptura do sistema6. O detento/preso é destituído da 
sua condição como cidadão – de ter direito a ter direitos, transformado no displaced 
person7, pessoas não pertencentes a lugar algum, tratados pelo sistema de forma di-
ferenciada, tendo violado o direito constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Conclui-se portanto, que ao ser condenado ou mesmo privado de sua liber-
dade, a pessoa perde sua condição de cidadão, não estando apenas privado de sua 
liberdade mas de sua dignidade, destituído de qualquer garantia constitucional, 
não mais beneficiados pelo princípio da legalidade, não se valendo dos direitos 
humanos. Desumanizado pelo sistema que acinte que pessoas banais – como define 
Arendt -  que usam o sistema e da função de agente do Estado para desumanizar 

4 Brasil. Lei de execução penal e legislação correlata / Pesquisa e organização: Alípio Carlos da Silva –     Bra-
sília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1994. p. vi.

5 Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Car-
cerário. CPI Sistema Carcerário – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/. Visualizado em: 05/07/2017. p. 193

6 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo como pensamento de Hannah 
Arendt. - São Paulo: Companhia das Letras, 1899. p. 21/22.

7 Ibid., p. 22.
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o seu igual como objeto de violência. Não se reconhece no preso um semelhante, 
mas o torna uma categoria, justificando assim o desinteresse dos juízes, promotores 
e policiais com seu destino ou situação, conquanto cumpram com sua obrigação 
que é encher o camburão e levar nossos judeus (negros, jovens e pobres) para os 
campos de concentração que são o nosso sistema carcerário.
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direitos huManos eM JUSTIÇA PARA 
OURIÇOS: o debate entre ronald 

dWorKin e robert sloane 

Pablo Antonio Lago1

Dworkin desenvolveu uma interessante concepção de direitos humanos em 
breves, mas substanciais, páginas de Justiça para Ouriços (Justice for Hedgehogs). Esta 
concepção se insere dentro do plano argumentativo mais amplo do livro, que de-
fende uma perspectiva não-conflitiva dos valores (em um modelo unitário), bem 
como concepções gerais sobre interpretação, ética, moral e política. Em síntese, 
Dworkin sustenta que, de forma análoga aos direitos políticos, os direitos huma-
nos constituem trunfos diante de outras justificativas para a ação política. Mas, 
em sua formulação mais abstrata e fundamental, os direitos humanos estão re-
lacionados com o direito em ser tratado como um ser humano cuja dignidade é 
fundamentalmente importante, o que não contraria a existência de controvérsias 
interpretativas, e envolve o reconhecimento de que cada indivíduo possui uma 
responsabilidade pessoal e intransferível sobre sua própria vida. Consequentemen-
te, o cerne dos direitos humanos é uma concepção de dignidade humana que 
retrata princípios éticos como o amor próprio (self-respect) e a autenticidade, com 
suas respectivas repercussões na vida moral. E, em uma postura interpretativa, os 
direitos humanos passam a compor uma teia autorreferente e objetiva de valores. 
Mas a concepção dworkiniana não é isenta de críticas. Neste sentido, destacam-se 
as críticas formuladas por Robert D. Sloane em seu artigo Human Rights for Hed-
gehogs?: global value pluralism, international law, and some reservations of the fox. No 
âmbito deste trabalho, pretendo analisar duas das principais críticas formuladas 
de Sloane. A primeira crítica sustenta que a tese dworkiniana ofereceria apenas res-
postas indeterminadas, não apenas na prática, mas conceitualmente, para questões 
morais e legais intrincadas no âmbito internacional dos direitos humanos. Este 
ponto ficaria evidente quando notamos que os indivíduos divergem, em boa-fé, 
sobre qual é o tratamento mais adequado da dignidade humana, o que sugere a 
impossibilidade de se obter uma resposta determinada para conflitos interpretati-
vos. A segunda crítica sustenta que o fato do pluralismo de valores e da diversidade 
cultural torna irrelevante o monismo e a objetividade valorativa defendidos por 

1 Doutor (2017) e Mestre (2013) em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP. 
Bacharel (2011) em Direito pela Escola de Direito da PUCPR.
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Dworkin. Ainda que, na teoria, todos os valores possam ser reconciliados em uma 
política, o fato empírico do pluralismo permaneceria firme enquanto uma questão 
crítica para uma concepção funcional dos direitos humanos. Logo, na prática, 
conflitos existem e dependem de soluções que a teoria dworkiniana é incapaz de 
fornecer. À luz destas críticas, busco defender a concepção dworkiniana a partir 
das respostas que foram ou poderiam ter sido formuladas por Dworkin. Com rela-
ção à primeira crítica, Dworkin pode defender sua posição de duas maneiras. Em 
primeiro lugar, pode ressaltar a diferença conceitual entre incerteza e indeterminação 
– o fato de nos encontrarmos incertos sobre qual é a melhor interpretação, ainda 
que de boa-fé, não significa dizer que a resposta correta seja indeterminada ou 
inexistente. Em segundo lugar, tem-se que o aparato teórico dworkiniano envolve 
considerações sobre como alcançar a resposta correta, mas não qual seria a resposta 
certa para todos os casos concretos. Em última análise, a explicação dworkiniana 
apreende de forma mais consistente aquilo que, de fato, ocorre quando divergimos 
interpretativamente: as pessoas sustentam, com convicção (e não enquanto mera 
questão convencional), diferentes posições morais substantivas. Disso se segue que 
reconhecer a objetividade em divergências interpretativas é a posição mais coerente, 
já que não compreendemos nossas visões morais como apenas “mais uma dentre 
diferentes visões”, mas sim como a visão correta. Com relação à segunda crítica, 
Dworkin ressalta que Sloane diferencia de forma insuficiente as ideias de verdade e 
de estratégia. Dworkin sustenta que precisamos, necessariamente, de uma concepção 
objetiva sobre os direitos humanos antes de buscarmos soluções para divergências 
concretas. Esta concepção será objetiva na medida em que temos convicção de que 
é verdadeira, enquanto matéria de justificação, o que não se confunde com a ado-
ção de outras estratégias tendo em vista a persuasão e o convencimento – como no 
caso em que buscamos um denominador comum no vasto campo das diversidades 
culturais. Por tais razões, sinto que as críticas de Sloane não se sustentam, e a teoria 
dworkiniana é suficientemente flexível para trazer benefícios tanto teóricos, quanto 
práticos, na reflexão sobre direitos humanos.

Palavras-chave: Direitos humanos; Justiça para Ouriços; divergências teóri-
cas; Ronald Dworkin; Robert Sloane.
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eM busCa da dignidade huMana: 
a Versão de haberMas e seus 

Contrapontos À instruMentalidade 
sistÊMiCa e norMatiVa 

Patrícia Viera Oliveira1

Kátia Salomão2

O presente artigo visa resgatar, nas obras de Habermas sobre a “Constituição 
da Europa” e a “Inclusão do Outro”, os fundamentos jusfilosóficos do princípio 
da dignidade humana. Nesse sentido, e a luz da sua descrição normativa inerente 
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é que se vislumbra 
confrontar, a noção habermasiana e sua teorização, como contraponto crítico 
a instrumentalidade sistêmica normativa. A luz de tal fundamento, Habermas 
de forma pulcra questiona um direito que venha ser exercido de forma legítima 
e que venha a concretizar a dignidade humana, no sentido de cada indivíduo 
possa ser emancipado em seu “eu”. Pois, diante das transformações do mundo 
contemporâneo torna-se necessário um “abrir os olhos”, para que o ser humano 
assuma seu lugar na sociedade, não somente como sujeito que possui obrigações 
se submetendo as manipulações do Estado, mas exercendo de forma crítica o diá-
logo, contribuindo para criação de normas que atendam a necessidade geral, ex-
primindo uma concepção pautada na justiça, honestidade e autonomia. Ainda se 
perfaz como objetivo desse artigo discorrer a respeito da globalização acelerada, 
que abstrai valores infungíveis do indivíduo, impedindo a emancipação humana 
e, por conseguinte a realização da dignidade humana.Diante disso, será analisado 
se o uso instrumental da dignidade humana em vistas de seu conteúdo e defini-
ção jusfilosófico em Habermas, na resolução de conflitos e litígios se mostra uma 
atitude arbitrária ou (In)eficiente?Conquanto Habermas (2007) entende dignida-
de humana como fonte que irradia normatividade na concretização dos direitos 
fundamentais, pois detêm em si uma carga axiológica inesgotável de irradiação, 
com fim de compreender e aplicar os direitos fundamentais previstos consti-
tucionalmente. Nesse sentido, questiona-se de modo contumaz se porventura 
Dignidade Humana viria a ser uma norma fundamental de efeitos concretos, ou, 

1 Bacharela em Direito da UNIVEL – Centro Universitário.
2 Doutoranda em Filosofia (UNIOESTE-PR), aspectos éticos e políticos. Possui especialização em Filosofia 

Política e Jurídica (UEL-2006) e Mestrado na área de Filosofia (Unesp-2008), com ênfase em ética e filo-
sofia política. Professora associada a Univel, onde atua no ensino de filosofia geral, hermenêutica jurídica e 
seus desdobramentos.
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todavia soaria de uma norma programática sem finalidades previstas? Ademais 
acredita-se que a presente pesquisa será de sucesso, trilhando objetivos com fim 
de resgatar nas obras sobre a “Constituição da Europa” e a “Inclusão do Outro” 
os fundamentos jusfilosóficos do princípio da Dignidade Humana a luz de sua 
descrição normativa inerente a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, como também contrapor à teoria Habermasiana compreensivamente, 
no que se refere ao princípio da Dignidade Humana e a instrumentalização de 
seu discurso prático filosófico, analisando reflexivamente se ocorrem arbitra-
riedades jurídicas no uso hermenêutico da Dignidade da Pessoa Humana, em 
vistas da Teoria Habermasiana.Nesta conjuntura a metodologia de abordagem 
utilizada na presente pesquisa será o dedutivo, onde a partir da compreensão 
das obras de Habermas a “Inclusão do Outro” e “Constituição da Europa”, 
com apoio nas obras de Kant, Sarlet, dentre outros pensadores, comentadores e 
doutrinadores contemporâneos se buscará dar fundamentos a presente pesquisa, 
com objetivo de analisar possíveis conclusões.A presente pesquisa terá como base 
o procedimento monográfico, explorando-se análise comparativa e dialética, dos 
pensamentos dos diversos estudiosos sobre o assunto.Técnicas de pesquisa: os 
instrumentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho caracterizam-se pelas 
pesquisas bibliográficas, documental e legislativa, e ainda englobam artigos de 
revistas, além de outros meios e técnicas de pesquisa direta e indireta.
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A REGULAÇÃO DA INTIMIDADE NAS 
QUESTÕES DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

NO BRASIL: LEI MARIA DA PENHA E 
RECONHECIMENTO 

Priscila da Silva Barboza1

Este trabalho pretende pensar a regulação jurídica da violência de gênero 
no Brasil contemporâneo a partir da Teoria Crítica. Considerando-se que a mo-
dernidade instituiu fronteiras mais claras entre os espaços públicos e privados, 
pretendeu-se analisar o impacto dessa demarcação nas constantes lutas por reco-
nhecimento de direitos de mulheres e a sua consequente regulação jurídica. Nesse 
sentido, propôs-se questionar as tensões existentes na atuação do Estado-juiz (esfe-
ra pública) ao conceder medidas protetivas da Lei Maria da Penha para mulheres 
“vítimas” de violência doméstica e familiar, condicionando esse ato à necessária 
existência de uma ação penal para eventual punição do “agressor”. Questionam-
-se, assim, os limites da intervenção do Estado no espaço de intimidade dessas 
mulheres (esfera privada) que nem sempre desejam o processamento do agressor, 
mas apenas a proteção do Estado para si. Tematiza-se que as esferas das relações 
íntimas seriam espaços de construção do Direito de Liberdade (social) e o direi-
to, ao regular as práticas sociais em demasiado, poderia obstacularizar as formas 
de comunicação informais existentes nas relações sociais, instrumentalizando-as. 
Nesse sentido, acredita-se que o direito promove os interesses das mulheres quan-
do também garante os espaços de privacidade das suas relações de intimidade. 
Questiona-se, por fim, se as instituições jurídicas reconhecem a necessidade de 
autorregulação por parte das mulheres das suas situações de conflito permeadas 
por intimidades, propiciando-se às partes (vítima e agressor) formas de trabalhar 
psicossocialmente a reconstrução de autoestima e o reconhecimento da impor-
tância do outro. 

Palavras-chave: Gênero. Teoria Crítica. Intimidade. Reconhecimento. 

1 Doutora em Direito pela UFPR. Mestre em Ciências Sociais pela UFPel. Especialista em Direito Público 
pela FMP/RS. Advogada e professora universitária da PUC/PR. E-mail: priscilasbar@yahoo.com.br
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REFLEXOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NAS 
DEMANDAS JURÍDICAS DE(AS) FAMÍLIA(S): 

COMO TRABALHAR ESSA TENSÃO A  
PARTIR DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA AFETIVIDADE? 

Priscila da Silva Barboza1

Pretende-se lançar questionamentos acerca da imbricação entra questões 
jurídicas que perfazem tipos penais atinentes à violência doméstica e familiar 
e, ao mesmo tempo, refletem-se em demandas nas Varas de Família. Para tanto, 
utilizou-se o princípio constitucional implícito da efetividade para conduzir 
esses questionamentos, conceito que alargou as perspectivas jurídicas acerca 
do entendimento do conceito de família, permitindo a sua configuração para 
além da ideia de relação conjugal entre homens e mulheres. Com relação à vio-
lência doméstica, tem-se a afetividade também como norte para a caracteriza-
ção de uma das hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha: relações íntimas 
de afeto. Isto é, também para além da figura de cônjuges e sua conjugalidade 
tão-somente.

Ponderou-se que as violências em âmbito doméstico e familiar podem as-
sumir perspectivas secundárias para aqueles que as vivenciam quando sopesadas 
com seus interesses familiares em garantir alimentos aos filhos e a resolução de 
demandas nas Varas de Família.  Assim, questiona-se que o direito civil brasileiro 
ao tratar das questões familiares parece não trazer para si o trato dos reflexos que 
as demandas de violência também trazem para o seu âmbito de atuação civilista, 
relegando essa questão para o âmbito penal. Em outras palavras, muitas vezes os 
advogados em suas demandas jurídicas nas Varas de Família tendem a sopesar 
na sua atuação extrajudicial o momento de ingressarem com alguma ação de fa-
mília, visto que esta poderia refletir em ações de violência entre os demandantes, 
fato que eventualmente seria remetido ao âmbito criminal e trazer dificuldade 
para o deslinde do processo de ordem civil-familiar. Isto é, posterga-se eventual 
ingresso com demanda criminal para fazer valer os interesses da parte no âm-
bito civil-familiar. Por tudo isso, pondera-se em que medida o próprio âmbito 
civilista familiar, além de questionar teoricamente esse contexto, poderia criar 
mecanismos para contornar as tensões violentas que, muitas vezes, estariam no 

1 Doutora em Direito pela UFPR. Mestre em Ciências Sociais pela UFPel. Especialista em Direito Público 
pela FMP/RS. Advogada e professora universitária da PUC/PR. E-mail: priscilasbar@yahoo.com.br
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entorno das demandas judiciais familiares e parecem se mostrar mais relevantes 
para os demandantes que os eventuais reflexos das agressões físicas e psicológicas 
entre eles.   

Palavras-Chaves: Família. Violência Doméstica e Familiar. Princípio da 
Afetividade..
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Rainer Bomfim1

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia2

Analisa-se quais seriam os impactos com a criminalização da homo-trans-
fobia na realidade brasileira sob a ótica transdisciplinar (Direito, Filosofia e So-
ciologia). Então, a partir do Direito, são trazidos instrumentos que viabilizam 
a criminalização da homo-transfobia. Após, utiliza-se a filosofia do reconheci-
mento de Honneth para desconstruir a ideia que a normatização traria um re-
conhecimento intersubjetivo por parte da sociedade e uma possível diminuição 
dos casos de preconceito e violência com a população LGBTI. Em contraponto, 
demonstra-se, com conceito de igualdade e suas funções, que as normas não ge-
ram o reconhecimento do outro perante os indivíduos. Assim, após a “desmistifi-
cação” da criminalização, pretende-se trazer quais são as vantagens da tipificação 
penal da homo-transfobia.

1 Bacharelando em Direito pela UFOP. Bolsista de Iniciação Científica pela FAPEMIG; 
2 Doutor em Direito pela UFMG. Mestre em Direito pela UFMG. Bacharel em Direito pela UFMG. Professor 
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Rainer Bomfim1

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia2

Analisa-se sob a ótica teórico e quanto às normas de direito internacional os 
pressupostos necessários para o ajuizamento de denúncia de demora injustificada 
na criminalização da homo-transfobia por parte do Estado Brasileiro no Sistema 
Interamericano de Diretos Humanos, uma vez que o Brasil é signatário de diversos 
tratados e acordos internacionais que o obrigam a coibir, investigar e punir a ho-
mo-transfobia no território nacional. Embasa-se na omissão do Poder Legislativo 
na criminalização da homo-transfobia, além da demora injustificada em punir do 
Judiciário casos relacionados a população LGBTI. Para elaboração do texto valeu-se 
de doutrina e jurisprudência sobre o tema, além de estudo de possíveis casos sobre 
o tema que poderiam ser usados para formalizar a denúncia contra o Brasil.

1 Bacharelando em Direito pela UFOP. Bolsista de Iniciação Científica pela FAPEMIG; 
2 Doutor em Direito pela UFMG. Mestre em Direito pela UFMG. Bacharel em Direito pela UFMG. Professor 

adjunto da UFOP e do IBMEC-BH;

ViolaçÕes de tratados e aCordos 
internaCionais Que ViabilizaM  
o aJuizaMento da denÚnCia de  

hoMo-transFobia instituCionalizada 
do estado brasileiro perante  

ao sisteMa interaMeriCano  
de direitos huManos



Caderno de resumos696

Robert Augusto de Souza1

Fausy Vieira Salomão2

A comunidade internacional contemporânea, representada pela constitui-
ção da Organização das Nações Unidas em 1945, estabeleceu como baluarte a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, trazida à luz em dezembro de 1948. 
Aprovado num período de desmantelamento mundial, à sequência do fracasso 
da Liga das Nações e da barbárie provocada pelas duas maiores conflagrações 
humanas, o célebre documento nasce como uma oportunidade de reerguimen-
to da diplomacia e retomada da estabilidade nas relações internacionais, sendo 
que a partir de então o mundo nascido das cinzas da guerra teria por horizonte 
diretrizes basilares de respeito, solidificação e garantia aos direitos fundamen-
tais guarnecidos desde então, iluminados pelos princípios de cooperação, paci-
ficidade e igualdade entre os povos. Ainda assim, é claramente perceptível nas 
movimentações geopolíticas globais o ostracismo a que se lança a principiologia 
primeva do Direito Internacional dos Direitos Humanos em favor de uma exa-
cerbação do desenvolvimentismo que toma assento num mundo globalizado e 
prioritariamente receptáculo do sistema capitalista. Neste sentido, o instituto do 
jus cogens, que objetiva o estabelecimento de normas internacionais inquebran-
táveis, protetivas de direitos fundamentais e guarnecidas de ampla generalidade, 
parece cada vez mais inatingível. Isto se evidencia à medida que se constata a 
constante impraticabilidade da exequibilidade dos tratados e convenções interna-
cionais versados em Direitos Humanos, haja vista a progressiva lesão aos direitos 
das mais diversas naturezas ao longo do solo do mundo, acompanhada da difi-
culdade de contorno do chamado relativismo cultural, que, embora essencial à 

1 Graduando em Direito, Bolsista de Extensão (por força do Edital PAEx/UEMG nº 01/2017) e Ledor pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade Frutal, Brasil. Fundador do NEInt – Núcleo 
de Estudos Internacionais na UEMG-Frutal. Atuou como professor das línguas inglesa e espanhola e 
Coordenador de Ensino no Centro de Cultura Anglo-Americana (CCAA Frutal) durante quatro anos. 
Pesquisador na área de Direito Internacional Público, precipuamente na área do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, e no campo da Filosofia do Direito, com foco na obra de Michel Foucault. 

 E-mail: robert96@hotmail.com.br.
2 Professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, 
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preservação da identidade miscigenada dos povos, contribui para o afastamento 
da universalidade dos Direitos Humanos. Em especial, verifica-se a desestrutu-
ração de garantias em países da África e do Oriente Médio – alvos de perpétua 
belicosidade, irradiadores de instituições teocráticas conjugadas aos postos de 
poder e reféns de entidades disseminadoras do terrorismo fundamentalista –, e 
da impossibilidade de consolidação da jurisdição obrigatória das Cortes e Tribu-
nais internacionais, sendo necessário o resguardo à soberania dos Estados e ao 
princípio da não intervenção e a defesa contra a assimetria (além da possível arbi-
trariedade) das decisões proferidas por tais organismos. Além disso, faz-se mister 
vislumbrar o papel que cumpre o Conselho de Segurança das Nações Unidas no 
sepultamento das normas cogentes. Ao estabelecer a força de veto para os cinco 
membros permanentes do Conselho, as Nações Unidas se veem fadadas à sub-
serviência aos interesses das grandes potências econômicas mundiais no que diz 
respeito ao alcance da paz e à preservação da segurança internacional, objetivos 
perenemente negligenciados em prol da aferição exponencial de lucro ao custo 
da colaboração pela resolução das principais problemáticas no panorama global 
e da manutenção da dignidade humana. Nestes termos, este trabalho tem por ob-
jetivo principal elucidar as razões pelas quais o instituto das normas jus cogens se 
torna inalcançável, buscando compreender a conexão entre as nuances do relati-
vismo cultural, os interesses alimentados pelo sistema capitalista – representados 
no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas – e o esquecimento 
infligido às reiteradas lesões a Direitos Humanos ocorridas nos mais diversos 
pontos do globo, especialmente em países da África e da Ásia, ausentes da zona 
de grande relevância econômica global. Para tanto, observado o método dedu-
tivo, sob a perspectiva das obras de Joaquín Herrera Flores e Lynn Hunt e me-
diante o amparo filosófico de Michel Foucault quanto à escritura historiográfica 
e à construção da verdade, busca-se nesta jornada cotejar os marcos hodiernos 
do esfacelamento de direitos fundamentais e, por conseguinte, verificar como a 
dificuldade de efetivação do jus cogens em face de um cenário de isolacionismo, 
composto por um prisma multifacetado de barreiras à convencionalidade, é for-
ça motriz para a perpetração de uma comunidade internacional unilateralizada 
e progressivamente mais desvinculada da busca por uma universalização dos Di-
reitos Humanos fundada na consonância com a pluralidade cultural intrínseca a 
diversidade dos povos na contemporaneidade.

Palavras-chave: jus cogens; controle de convencionalidade; efetivação de 
Direitos Humanos; sistema financeiro global; relativismo.
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Roger Raupp Rios 1

Lawrence Estivalet de Mello2

Sempre que experimenta preconceito e discriminação, a homossexualidade 
desafia diversos ramos do exercício profissional e do conhecimento científico. 
Tal é o que se pode constatar, de modo manifesto, no debate sobre as relações 
entre direito, psicologia e homossexualidade.  De fato, não somente diante da 
polêmica relativa a terapias de “reorientação da orientação sexual homossexual”, 
registram-se no direito brasileiro litígios judiciais concernentes a outros âmbitos 
onde a psicologia é chamada a manifestar-se. Neles, há potencial afirmação ou 
contrariedade ao mandamento constitucional proibitivo da homofobia, conside-
rada discriminação juridicamente ilícita. É o que ocorre, por exemplo, na consi-
deração da homossexualidade, em si mesma, como circunstância irrelevante ou 
impeditiva para a apreciação da condição de pessoa ou casal adotante, bem como 
quando a orientação sexual acaba sendo escortinada em testes psicotécnicos ob-
jetivando aferir a capacidade para o exercício de determinados cargos e profis-
sões. Diante desse quadro, faz-se necessário refletir sobre conteúdos jurídicos 
fundamentais que, conjuntamente com uma adequada compreensão da psicolo-
gia como ciência e como ofício profissional, possibilitem concretizar a proibição 
constitucional de discriminação por orientação sexual com a pesquisa e a prática 
profissional psicológicas. Em especial, destacamos a laicidade, a previsão jurídica 
constitucional de liberdade de profissão e a liberdade de pesquisa e de ciência. 
Com efeito, enquanto conhecimento científico especializado, a psicologia obede-
ce a um procedimento racional, onde a dúvida constante e metódica é o motor 
da ciência que persegue a resposta aos problemas com que se depara. Daí que o 
exercício da liberdade de ciência constitucionalmente prevista não se destina à 
proteção de preconceitos. Ademais, enquanto desenvolvimento da ciência, a psi-
cologia e todas as ciências da saúde, em especial, não podem deixar-se instrumen-
talizar, como bem alerta a reflexão bioética posterior às experiências totalitárias 

1 Doutor em Direito (UFRGS), Desembargador Federal do TRF4, Professor do Mestrado em Direitos Huma-
nos da UniRitter (Porto Alegre).

2 Professor do curso de graduação em Direito da Universidade Positivo. Bacharel em Direito e em Filosofia. 
Mestre e Doutorando em Direito pelo PPGD UFPR. Bolsista da CAPES.
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da segunda metade do século XX. Nesse cenário, também não há que se embara-
lhar a liberdade de religião e a ciência e a prática profissional psicológicas. Como 
se sabe, a dimensão religiosa funda-se na fé, em que aquele que a professa não tem 
espaço para a dúvida metódica. Nas constituições democráticas, destinadas à vida 
plural entre cidadãos com crenças das mais variadas, a psicologia, como ciência 
e como prática, são informados pela laicidade, que afirma a distinção dessas es-
feras. Tudo concorrendo para que estas não se misturem, o que feriria de morte 
tanto a ciência como a religião. Bem compreendidas essas premissas, avança-se 
na compreensão jurídica e política da liberdade de profissão, mormente no âm-
bito da saúde, onde não se pode exercer legitimamente ofício profissional que 
desrespeite esses princípios, balizas e limites. Efetivamente, sempre que a relação 
entre direito e psicologia não atentar para esses conteúdos éticos, institucionais 
e jurídicos, estaremos diante de graves riscos de violações a direitos humanos. 
Assim se observa nas demandas referidas acima, envolvendo, como dito, práticas 
profissionais concernentes à saúde individual e coletiva, à qualificação para pro-
cessos judiciais de adoção e ao direito ao trabalho. Esses últimos, na medida em 
que considerações psicológicas contaminadas por preconceitos e eventual cren-
ça religiosa desqualificarem indivíduos e grupos ao exercício de direitos, como 
ocorre nas adoções e nos exames psicotécnicos; a violação ao direito à saúde, por 
sua vez, sempre que forem ofertados tratamentos que prometam cura para o que 
não é doença, provocando sofrimento e malefício em vez de promoção da saúde.
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Tani Maria Wurster1

O presente trabalho pretende abordar como o tratamento desumano e de-
gradante das penitenciárias brasileiras constituem para as mulheres violação de 
direitos humanos sob uma perspectiva de gênero. 

Em significativos períodos da história, à mulher foi reservado o espaço 
privado, do lar, do recato, da maternidade. O espaço público, da luta, da razão e 
do pensamento, ao homem. 

Essa circunstância sujeita a mulher à especial condição de invisibilidade e 
vulnerabilidade. 

O presente estudo propõe-se a discutir em que medida as circunstâncias da 
invisibilidade e da vulnerabilidade que caracterizam o feminino impactam no 
sistema criado para o aprisionamento da mulher no Brasil.

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
- Infopen Mulheres de 20142, o número de mulheres custodiadas corresponde 
a 6% do total da população carcerária. No período entre 2000 e 2014, no en-
tanto, o aumento da população carcerária feminina foi de 567,4%, enquanto o 
crescimento do aprisionamento masculino foi de 220,20%. A porcentagem de 
mulheres presas provisoriamente é de aproximadamente 43%, quase metade do 
contingente de mulheres privadas de liberdade. 

A mulher presa é em sua maioria jovem, negra, pobre, tem filhos, possui 
baixa escolaridade, é a responsável pelo sustento da família, e foi condenada por 
crime relacionado ao tráfico de drogas. Em 80% dos casos de encarceramento há 
histórico de violência familiar ou estatal anterior à prisão. 

A política penal de combate ao tráfico de drogas é a principal responsável 
pelo aumento do encarceramento nos últimos anos, mas tem produzido pro-
fundo impacto sobretudo para as mulheres. As prisões por tráfico de drogas 
correspondem a 68% do total de prisões femininas. Essas mulheres formam, no 
entanto, o contingente das chamadas mulas. Embora desempenhem papel de 

1 Mestranda em direito pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, endereço eletrônico: taniwurster@hotmail.com.
2 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen Mulheres. 

Junho de 2014, disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-peniten-
ciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf. 
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menor relevância na ‘cadeia produtiva’ do tráfico estão proporcionalmente mais 
expostas ao encarceramento em massa em razão desse tipo de delito, circunstân-
cia responsável pelo aumento expressivo do número de mulheres presas. Ainda, 
a utilização em grande escala pelo Poder Judiciário das prisões preventivas nos 
casos de crimes relacionado às drogas tem imposto às mulheres uma punição 
desproporcional, com repercussões de gênero.

As singularidades que caracterizam o feminino são também invisibilizadas 
pelo sistema de justiça no que diz respeito ao cumprimento da pena. Segundo o 
Infopen, as mulheres estão encarceradas majoritariamente em estabelecimentos 
mistos, projetados e construídos originariamente para abrigar homens. Apenas 
7% dos estabelecimentos prisionais são voltados exclusivamente ao público femi-
nino, o que não significa dizer que tenham sido pensados para abrigar mulheres. 
Apenas um terço das unidades prisionais femininas dispõe de cela adequada para 
gestantes e um terço possui berçário, número que cai para 6% e 3% respectiva-
mente, no caso de estabelecimentos mistos.

Apesar do aumento expressivo do número total de mulheres encarceradas, 
ser mulher é absolutamente irrelevante para o sistema penal.

A prática do encarceramento provisório reproduz, portanto, a lógica da 
dominação patriarcal já existente nos mais diversos espaços sociais.

O objetivo do presente estudo é, portanto, a partir da constatação de que 
o sexo feminino é o Outro na sistemática de cumprimento da pena, procurar 
entender em que medida a invisibilidade e a vulnerabilidade que marcam o 
feminino interferem no modo peculiar como é aprisionada a mulher no país e 
lhe é sonegada a condição de indivíduo.

Por fim, restará apreciado como o Estado, a partir de suas ferramentas de-
terminadas pelo patriarcado, caracteriza-se como agente de violação sistemática e 
institucional de direitos humanos sob uma perspectiva de gênero.
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Thalyta Karina Correia Chediak1

Xênia de Castro Barbosa2

Este estudo almeja contribuir para a reflexão acerca da relevância do direito 
à informação para uma sociedade democrática e livre, pautada no pluralismo de 
ideias, no respeito à diferença e à diversidade de formas de aprender e ensinar. 
Para tanto, tomou como objeto o Projeto de Lei “Escola Sem Partido” (PL n. 
867/2015)3, por apresentar-se como elemento de violação de direitos. 

A pesquisa foi desenvolvida em abordagem qualitativa e classifica-se, quanto à 
natureza, como pesquisa básica. Em relação aos procedimentos técnicos, configura-
-se como pesquisa documental, centrada em análise jurídica. A base teórica no 
campo do Direito foi dada por Bittar (2004)4, Bobbio (2004)5 e Bonavides (2004)6. 
No campo da educação e da teoria social foram relevantes Benevides (1996)7, Sa-
viani (1984), Bobbio (1986) e Popper (1984), dentre outros. Dentre os resultados, 
ponderou-se que, com o avanço do neoliberalismo tem se notado redução de direi-
tos, ao lado da retração do próprio Estado, categorizado como “Estado Mínimo”. 

Ao contrário da ampliação das liberdades individuais defendidas pelos clássi-
cos desse campo econômico, vemos arrefecerem-se as liberdades pessoais e as possi-
bilidades de desenvolvimento dos mais pobres, ao passo em que crescem discursos 
e práticas intolerantes. Tais discursos e práticas não tardaram a chegar às institui-
ções de ensino, e isso se deu porque a Escola, ao longo da história desta instituição 
compreendeu que sua função não se milita a prover conhecimentos técnicos e 
propedêuticos, mas compartilha também da responsabilidade de formar cidadãos. 

1 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Rondônia (FARO). Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC 
junto à Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pes-
quisa do Estado de Rondônia (FAPERO/CAPES). E-mail: chediakthalyta@gmail.com.

2 Doutora em Geografia pela UFPR. Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia. E-mail: xenia.castro@ifro.edu.br 

3 BRASIL. Projeto de Lei n. 867/2015 (PL Escola Sem Partido). 
4 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense/Universitária, 2004.
5 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. São Paulo: Ed. Paz E Terra, 1986.
 _______, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2004.
7 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Educação para a democracia. Lua Nova n. 38 São Paulo, Dec.1996.
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No Brasil, uma das principais investidas conservadoras e que serve ao neo-
liberalismo é o Projeto denominado “Escola Sem Partido”, em tramitação no 
Congresso Nacional. O referido projeto tem como tese a ideia de que professores 
brasileiros seriam grandes conhecedores da filosofia marxista e estariam proce-
dendo a uma “doutrinação ideológica marxista” em sala de aula. Obviamente 
trata-se de argumento frágil e infundado, visto que: (1) a maioria dos professores 
brasileiros é vitima de formação acadêmica precária e sequer teve oportunidade 
de acesso às obras de Karl Marx e (2) a definição curricular é estabelecida não pe-
los professores, mas pelas instâncias superiores (Ministério da Educação, passan-
do pelas Câmaras de Ensino e Secretarias estaduais e municipais de Educação), 
sendo também por elas acompanhadas, mediante sistemas de avaliação. 

O PL em comento objetiva instituir nas escolas de ensino infantil, fundamen-
tal e médio, públicas, privadas e confessionais o programa “Escola sem Partido”, 
com vistas a proibir discussões políticas, filosóficas e o ensino de qualquer teoria 
científica contrária às convicções familiares. Defende, no artigo 6º caput, a garantia 
de direito dos alunos em obterem educação e informação em conformidade com 
as crenças familiares, de forma que seja reprimido qualquer ideal que as ultrapasse. 
Para tanto, intenta respaldo, equivocadamente, no princípio do direito à informa-
ção estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIII, estabele-
cendo no artigo 6º do PL que professores, estudantes e pais ou responsáveis serão 
informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente.

Entende-se que o referido PL fere o direito à informação de estudantes, o 
pluralismo de ideias no ambiente escolar, preceituado na Constituição Federal 
de 1988, artigo 206, inciso III, fere princípios e bases da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei 9394/1996)8, colaborando para a fragilização da democracia e 
do convívio ético com a diversidade. 

No tocante à educação, o direito à informação faz-se de extrema importân-
cia para que o educando possa conhecer as diversas expressões do pensamento. 
É fundamental para o desenvolvimento pessoal, levando em consideração a in-
fluência da escola na formação cidadã. Conforme Bobbio (1986), a formação 
de cidadãos ativos, participantes, capazes de pensamento crítico e de escolha é 
indispensável para a democracia.

Visando a salvaguarda desse direito, a Constituição Federal (BRASIL, 1988)9 
estabeleceu no artigo 206, incisos II e III, um conjunto de princípios que devem 
ser respeitados na prática educacional, pois referem-se à liberdade na educação, seja 
para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte, o saber, o próprio pensamento, 
como também o respeito ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
Conclui-se que o PL em análise desrespeita a própria Carta Magna e atua promo-
vendo justamente aquilo a que se propõe combater: a imposição ideológica.

8 BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB).
9 BRASIL. República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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Verônica Akemi Shimoida de Carvalho1 

Os direitos humanos no âmbito internacional se fortaleceram a partir do 
pós Segunda Guerra Mundial, tendo como marco fundamental a Declaração 
Universal de 1948, na qual é adotada uma concepção contemporânea de direi-
tos humanos, vistos como universais e indivisíveis. Esse sistema de proteção 
internacional é complementado por instrumentos de abrangência geral, consubs-
tanciado pelos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, bem como aqueles de proteção específica, os 
quais visam atender as peculiaridades dos sujeitos, das suas condições e de de-
terminadas violações, como dos direitos da criança, dos migrantes, das pessoas 
com deficiência física, das mulheres, das populações afro-descentes, dentre outros 
grupos vulneráveis.

Se anteriormente se concebia o direito humano sob uma perspectiva univer-
salista, as demandas impulsionadas pela sociedade obrigaram uma mudança de 
olhar. Nesse sentido, as lutas dos movimentos feministas contra uma realidade de 
submissão e opressão histórica contribuíram (e contribuem) para o redimensiona-
mento dos direitos humanos sob o viés da questão de gênero. Destarte, o Direito é 
criado, desconstruído e reforçado a fim de modificar as relações desiguais. 

Nesse sentido, o processo de especificação dos sujeitos de direitos, aliado 
ao importante papel desempenhado pelo movimento feminista, possibilitou a 
elaboração de convenções endereçadas à proteção especial dos direitos humanos 
das mulheres, evidenciando a necessidade da promoção da igualdade formal e 
material, bem como da vivência da diversidade como equivalência. Destacam-se 
aqui dois instrumentos internacionais dos quais o Estado Brasileiro é signatário: 
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimi-
nation against Women (CEDAW)) e a Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

A CEDAW não foi o primeiro instrumento normativo do sistema ONU 
a prever direitos específicos para as mulheres, mas tem especial relevância, pois 

1 Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, e-mail: veronica.carvalho05@gmail.com
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representa o primeiro documento a abranger esses direitos de forma ampla, vi-
sando assegurar a igualdade entre os gêneros. A Convenção prevê uma série de 
direitos nos campos político, econômico, social, cultural e civil. Para a efetivação 
deles, ela adota como instrumentos de implementação a sistemática de relatórios, 
nos quais o Comitê CEDAW apresenta sugestões e recomendações com base nos 
relatórios fornecidos pelos Estados-parte, bem como a possibilidade de investiga-
ção de grave e sistemática violação aos direitos das mulheres e a apresentação de 
comunicações ao Comitê CEDAW (esses dois últimos monitoramentos adicio-
nados pelo Protocolo facultativo de 1999).  

O Estado brasileiro teve uma única condenação pelo Comitê CEDAW, 
referente ao caso Alyne Pimentel. Mulher e negra, Alyne faleceu no ano 2002, em 
seu sexto mês de gestação, em decorrência de ineficiente atendimento obstétrico. 
O Brasil foi condenado pela violação ao direito à saúde, dada a inadequação dos 
serviços médicos prestados; ao acesso aos serviços de saúde privados, visto que 
são de responsabilidade do Estado a sua regulação e monitoramento, ao acesso à 
justiça, tendo em vista a excessiva morosidade na apreciação do caso em âmbito 
interno. Ressalta-se que o Comitê reconheceu, ainda, a discriminação intersecci-
nal da qual Alyne foi vítima, pois sua origem afro-descendente, bem como a sua 
situação sócio-econômico tiveram um impacto fundamental na determinação do 
acesso à assistência médica.  

Desponta como outro importante instrumento a tutelar em âmbito inter-
nacional o direito das mulheres o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 
formado após a aprovação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem. Em 1969 a Organização dos Estados Americanos adota a Convenção 
Americana de Direitos Humanos e estabelece a formação da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

No sistema regional, destaca-se o julgamento do caso Maria da Penha. O 
pleito teve seu desfecho em 2001 e é emblemático, visto que esta foi a primeira 
vez que se aplicou a Convenção de Belém do Pará no Sistema Interamericano. Tal 
demanda é ainda mais representativa quando se leva em conta que está foi uma 
decisão de âmbito internacional de responsabilização contra a violência doméstica.

Diante da existência de diferentes instrumentos de tutela internacional de 
proteção ao direito das mulheres, infere-se se há algum diálogo acerca das solu-
ções judiciais adotadas entre o Comitê CEDAW e a CIDH, bem como questiona-
-se a ocorrência (ou não) de diferenças na implementação das recomendações 
dos diferentes sistemas, de modo a se pensar acerca da litigância estratégica no 
âmbito internacional dos direitos humanos das mulheres. 



Caderno de resumos706

Vilmar Antônio da Silva1 
Carlos Fabrício Ortmeier Ratacheski2

A imigração de venezuelanos para o Brasil, tendo como primeiro (e para a 
grande maioria, único) destino, Roraima, sobretudo a capital Boa Vista, é uma ca-
lamidade e tende a se transformar em uma catástrofe humanitária sem precedentes 
no Brasil, desastre esse que fere direta e profundamente os Direitos Humanos, por 
vários prismas que se queiram analisar. Milhares de famílias, muitas acompanhadas 
de crianças desnutridas e desorientadas, rumam em direção à Boa Vista, capital de 
Roraima. A porta de entrada é a cidade de Pacaraima (fronteira com a Venezuela), 
por onde chegam diariamente ao território roraimense, principalmente por meio 
da BR 174. Notam-se andarilhos na rodovia e nas imediações da estação rodoviária 
e espalhados pelas cidades de Pacaraima e da capital de Roraima, fugitivos de um 
país esfacelado, com a economia destruída, com falta de alimentos, medicamentos 
e empregos. Em verdade, a Venezuela é, atualmente, um Estado incapaz de atender 
às necessidades mínimas de sua população, razão pela qual acontece o deslocamen-
to em massa. Em levantamento inicial junto à Polícia Federal em Roraima, consta-
tou-se que só no primeiro semestre de 2017, foram 5.787 pedidos de refúgio feitos 
na sede da PF em Roraima. No ano anterior foram 2.230. Esses dados indicam que, 
já no primeiro semestre de 2017, houve um crescimento de 159,51% em compara-
ção a todo o ano de 2016. Ao se projetar o mesmo crescimento até o final de 2017, 
serão aproximadamente 300% de crescimento sobre o ano de 2016, com previsões 
de aumento explosivo dessa demanda com o agravamento da crise venezuelana 
nos próximos meses. Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar o Direito Constitucional e as Relações Internacionais que norteiam a po-
lítica do Estado brasileiro frente ao flagelo venezuelano e aos incessantes pedidos 
de refúgio daquela população. O refúgio tem diretrizes globais definidas e possui 
regulação pelo organismo internacional ACNUR - Alto Comissariado das Nações 

1 Graduado em Direito, especialista em educação, mestre em Desenvolvimento Regional da Amazônia. Pro-
fessor da Faculdade Cathedral de Boa Vista. Assessor Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
Brasil. E-mail: profvilmar@gmail.com. 

2 Graduado em direito, especialista em Direito Constitucional, Defensor Público do Estado de Roraima. Bra-
sil. E-mail: fabricio.ratacheski@hotmail.com. 
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Unidas para os Refugiados. No Brasil, a matéria é regulada pela Lei nº 9.474, de 22 
de julho de 1997, que criou o Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, 
e pela Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de 28 de 
julho de 1951, cujo Artigo 1° define refugiado como toda pessoa que “tendo um 
temor bem fundado de ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade 
e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse 
país”. Eis a problemática a ser analisada no presente estudo: o Brasil deve acolher 
a todos os venezuelanos que para cá se dirigem, fugindo de perseguições políticas, 
do caos econômico, do desemprego, do desabastecimento e da falta de perspectivas 
de melhora daquele país? Ao evocar o princípio do non-refoulement (não devolu-
ção), direito que encontra- se consagrado no art. 33, n. 1, da Convenção de 1951, 
tem-se, inicialmente a suposta conclusão de que os venezuelanos não estariam con-
templados no instituto, uma vez que não se trata especificamente – pelo menos 
na maioria dos pedidos de refúgio – de perseguição política ou religiosa. Porém, 
segundo Charles B. Keely, o regime internacional dos refugiados é a “coleção de 
convenções, tratados, agências intergovernamentais e não governamentais, prece-
dentes e financiamentos que os governos têm adotado e apoiam para proteger e 
assistir aqueles deslocados do seu país por perseguição ou deslocados por guerra 
em algumas regiões do mundo onde acordos ou a prática estendeu a proteção a 
pessoas deslocadas pela devastação geral da guerra, mesmo que não tenham sido 
especificamente alvo de perseguição”. Já o Brasil, pelo seu histórico de concessões 
de abrigo e proteção a pessoas perseguidas em seus países, regulou a matéria com 
o Estatuto dos Refugiados (Lei 9.474/1997), que em seu artigo 1º define refugiado, 
além do conceito da Convenção de 1951, todo indivíduo que “devido a grave e 
generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de naciona-
lidade para buscar refúgio em outro país”, adotando a definição ampliada de refu-
giado estabelecida na Declaração de Cartagena de 1984, que considera a “violação 
generalizada de direitos humanos” como uma das causas de reconhecimento da 
condição de refugiado. A Lei de Migração (Lei 13.445/2017) estabelece proteções 
ao refugiado e ao solicitante de refúgio, como o art. 49, § 4º que veda  a repatriação 
à pessoa em situação de refúgio. Metodologicamente o presente estudo é realizado, 
partindo-se de uma pesquisa exploratória que possibilite a compreensão do proble-
ma em estudo, perpassando por um levantamento bibliográfico no que concerne 
à busca da fundamentação legal, constitucional, jurisprudencial e doutrinária e 
levantamentos de dados junto aos órgãos públicos locais e nacionais. Na pesquisa 
de campo, busca-se uma abordagem quali-quanti (qualitativa e quantitativa), tendo 
como recorte temporal o ano de 2016, primeiro semestre de 2017 e a projeção para 
o segundo semestre de 2017 e o primeiro de 2018.  

Palavras-chave: non-refoulement, refúgio, imigração, Venezuela, Roraima.
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Este trabalho pretende analisar o papel das cortes constitucionais nos pro-
cessos de justiça de transição do Brasil e da África do Sul. Embora os caminhos 
para alcançar a democracia tenham sido distintos e de avanços e recuos, é possí-
vel identificar no papel desempenhado pelas respectivas cortes procedimentos e 
fundamentos em algumas das decisões proferidas que permitem a comparação.

Primeiramente, analisa-se o contexto das duas realidades no tocante à vio-
lação dos direitos humanos, visto que, tanto no período após o fim da ditadura 
civil-militar brasileira nos anos oitenta, como no ínterim marcado pela apar-
theid, as relações verticais (leia-se, Estado-sujeitos) foram permeadas por graves 
transgressões. A questão a ser enfrentada diz respeito às atrocidades cometidas 
pelos entes estatais que, inicialmente, permaneceram impunes, sem resolução 
ou esclarecimentos sobre os ocorridos no período, que resultou em debates nas 
décadas seguintes.

A similaridade entre os dois sistemas, no contexto de décadas de autorita-
rismo, seguidos de movimentos insurrecionais, acarreta no que alguns autores 
chamam de transição negociada (CHUEIRI, 2017), visto que a redemocratização 
se deu salvaguardando interesses das elites, como por exemplo, a ampla anistia 
no Brasil e a manutenção de alguns privilégios brancos na África do Sul, como 
a reforçada proteção à propriedade privada, embora se destaque que em ambos 
os casos isso vem acompanhado de uma proeminência da dignidade humana.

No Brasil, uma das vertentes da discussão a respeito da transição demo-
crática, colocou em questão o conflito entre o direito à segurança e o direito à 
verdade e à memória. Tal conflito chegou a corte constitucional (STF) por meio 
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153.

Cabe ainda destacar, nesse sentido, a condenação do Estado brasileiro pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund vs. Brasil e o 
voto do ministro Edson Fachin na Extradição 1362, em que a extradição de um 
cidadão argentino por crime alegadamente prescrito foi considerada possível 
pela exclusão do perdão nos casos de crimes lesa-humanidade. 

1 Graduanda da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Brasil. E-mail: vitoria.vpr@gmail.com
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Na África do Sul, embora os movimentos contra a apartheid já apresentas-
sem resistência há muito, somente no contexto da pressão internacional, sobretu-
do pela sucessiva independência dos Estados africanos e pressão da ONU que se 
constitui uma abertura para discussão (PEREIRA, 2012), sobretudo no que se re-
fere a abertura a abertura do parlamento sul-africano nos anos oitenta, motivado 
por uma tentativa de democracia consociativa, conjuntamente com as eleições de 
1994, que era esperada como uma prerrogativa de abertura da participação negra. 

A constituição sul africana traduz grande parte desse processo, no entanto, 
verifica-se que a liderança branca insistiu em uma constituição provisória, que 
protegeria os direitos de propriedade e as estruturas políticas da minoria privile-
giada (ROUX, 2013). Em contraponto, se cria a corte constitucional. 

Por sua vez, o trabalho da corte sul-africana se mostra incisiva nesse pro-
cesso, visto que, no contexto da constituição provisória em 1993, da sanção de 
Mandela em 1996 e do processo constituinte de duas etapas, era a guardiã da 
transição, buscando estabilidade e certificação à constituição, sobretudo pelo 
poder conferido para desautorizar quaisquer disposições permanentes que se 
opusesse aos princípios fundamentais fixados de forma “petrificada” no rol de 
princípios fundamentais da versão provisória.

Para conceber as especificidades dos ordenamentos e imbricações entre os 
sistemas, utilizou-se de revisão bibliográfica e normativa, bem como a verificação 
da jurisprudência nesse sentido em ambos os países.

Diante disso, há como considerações finais pretendidas: análise das simila-
ridades mais proeminentes, como manutenção de privilégios dos detentores do 
poder e o destaque da dignidade da pessoa humana, verificando a postura das 
cortes nesse contexto, ao que a Suprema Corte brasileira aparenta uma atuação 
mais tímida em comparação com a Corte Constitucional sul africana, que se 
apresenta mais proeminentemente como guardiã da transição democrática.

Palavras-chave: Justiça de transição, direitos humanos, direito comparado.
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JURIDICAL ARGUMENTS AS  
POLITICAL ARGUMENTS: A CRITICISM  

OF POSTEMA’S CONVENTIONALIST 
APPROACH TO HART’S RULE  

OF RECOGNITION

Andrea Faggion1

Law has a double nature. It is a reason for action. Officials and ordinary 
citizens appeal to law as a premise capable of justifying decisions. But law is also 
a social fact. A theory of law must be able to account for its institutional aspects. 
There is a suspicion that Herbert L. A. Hart’s theory has failed to reconcile such 
a double aspect of law. In the chapter VI of his masterpiece, The Concept of 
Law (1961), Hart shows how legally valid norms qua legally valid norms pro-
vide reasons for judicial decisions. If the official applying a norm is challenged 
regarding her reason to consider such norm as a legally valid one, according to 
Hart, she must appeal to the legal system’s criteria of validity. Those criteria are 
hierarchically organized. They rest on a supreme rule of recognition. It follows 
that the ultimate rule of recognition cannot be valid or invalid. Hart claims that 
its existence is only a matter of fact to be asserted from the external point of view. 
It is the assertion of the existence of a judicial costume. To be certain, for Hart, 
it is possible to defend the value of a rule of recognition. However, by doing so, 
we would be moving to the field of moral or political theory. That defense would 
not be part of the juridical argument anymore. Indeed, an official could have 
decided to follow the rule of recognition, applying the same norms as the others, 
merely due to the fact that she is being paid for that. This being so, it appears 
that the chain of juridical justifications is abruptly cut off, what compromises 
the possibility that legally valid norms qua legally valid norms can justify judi-
cial decisions at all. After all, an unjustifiable premise cannot justify anything. 
Consequently, law as social fact would prevail over law as reason for action. The 
nature of law as an institutional fact would preclude the law from working as a 
reason for action. Being aware of that difficulty, many philosophers have conclu-
de that Hart is wrong, for juridical arguments would depend on underpinning 
political reasons as a second order justification. However, this is not Gerald 
Postema’s conclusion in his “Coordination and Convention at the Foundations 

1 Doutora em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Professora Associada do Departamento de 
Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil. andreafaggion@gmail.com
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of Law” (1982). Postema’s conventionalist approach to the issue in that paper en-
deavours to show that the social fact asserted by the official challenged regarding 
her use of certain rule of recognition of legally valid norms is a proper reason in 
the chain of justifications. Indeed, it is qualified as such ultimate reason, because 
it is such a social fact. The main idea is that the sharing of a rule of recognition 
by officials is a convention that allows the resolution of coordination problems 
among officials, and among officials and ordinary citizens. According to this 
interpretation, the supreme rule of recognition of a legal system is not justified 
by an inductive inference from the brut facts that many officials (for any parti-
cular reasons) actually apply that rule to identify membership in the normative 
system. Instead, it is based on mutually conditioned expectations in a situation 
of strategic interaction regarding the norms to be applied. Coordination is made 
possible if ordinary citizens can adjust their behaviour to fit norms that they 
expect officials to apply to them, while officials applying norms adjust their 
activity to fit those ordinary citizens expectations. The rule of recognition is the 
convention adherence to which makes the mutual expectations satisfied. Postema 
grounds on that conventionalist account of Hart’s rule of recognition a judicial 
obligation to adhere to such a rule. It is not possible to account for citizens’ 
obligations from his conventionalist point of view. My claim is that the intro-
duction of a judicial obligation to follow conventions is not enough to solve the 
difficulties with Hart’s theory of the rule of recognition at issue here. I intend to 
show, in line with Joseph Raz’s works, that what is claimed by officials applying 
legally valid norms is a moral right. To show that officials have an obligation 
to follow certain rules would be enough to solve the justificational second order 
problem if the normative system being applied were optional, like in games, and 
not authoritative. But law claims authority. Therefore, it claims a moral right 
to be obeyed, and the corresponding subject’s moral obligation to obey. Such a 
claim for a moral right, it will be argued, cannot dispense with the assumption of 
a political morality, even though it may be a false one or an insincerely hold one.
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Franklin Vinícius Marques Dutra1

This work intends to stand a question to professor Postema in this marve-
lous opportunity to have his personal feedback. This is its script: first, a short 
introduction to professor Postema’s own conception of Rule of Law; then an 
attempt to characterize it as a monist theory, according to Liam Murphy’s defi-
nition; and finally the question and a hunch of an answer, based on Dworkin’s 
demand of equal respect and concern.

The highlights of Postema’s conception of Rule of Law can be found in his 
article “Law’s Rule: Reflexivity, Mutual Accountability, and the Rule of Law”.2 
Tough he has some interesting insights in other writings,3 this analysis will focus 
only on that paper. Gerald Postema believes that the core idea behind the Rule of 
Law is “that the law promises protection and recourse against the arbitrary exercise 
of power” (POSTEMA 2014, 10). 

In this sense, he wishes to supplement the traditional notion of Rule of 
Law. He argues that writers largely focus on the formal aspects of legality when 
exploring the subject. On the other hand, he believes that the Rule of Law cannot 
fulfil its essential promise if we disregard the ethos of law, which he calls Fidelity 
(POSTEMA 2014, 7). As Gerald Cohen4 puts it, “the ethos of a society is the set 
of sentiments and attitudes in virtue of which its normal practices and informal 
pressures are what they are” (COHEN 2008, 144). Professor Postema claims that, 
regarding the law, its ethos makes “members, and not merely the legal or ruling 
elite, take responsibility for holding each other and especially law’s officials to 
account under the law” (POSTEMA 2014, 8).

1 Bachelor’s Degree in Law at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). Master’s Candidate in Law 
at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). Postgraduate Scholarship Holder funded by CAPES. 
Brazil. CV: http://lattes.cnpq.br/6740778832160072, e-mail: franklinmarquesdutra@gmail.com.

2 POSTEMA, Gerald, “Law’s Rule: Reflexivity, Mutual Accountability and the Rule of Law”, in. Xiaobo 
Zhai; Michael Quinn (orgs). Bentham’s Theory of Law and Public Opinion. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2014.  

3 For instance, POSTEMA, Gerald, “Fidelity in Law’s Commonwealth”. In. Private Law and the Rule Of 
Law, Dennis Klimchuk, ed., Oxford University Press, Forthcoming; UNC Legal Studies Research Paper No. 
2294665. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2294665.

4 COHEN, G. A. Rescuing justice and equality. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

WHAT IS THE FUNDAMENTAL  
PRINCIPLE REQUIRED BY PROFESSOR 

POSTEMA’S RULE OF LAW?



Caderno de resumos714

Rule of Law is about ruling and the condition for the law to rule it that 
each and every citizen and official is taken accountable to the law. This state 
of affairs is only achieved if there isn’t anyone unaccountable to the law, for 
if there’s someone in this situation she’s the one ruling instead of the law. 
Postema believes that accountability relies on interpersonal structured nor-
mative relationships, linking directly individuals in a chain of obligations 
(POSTEMA 2014, 13).

Postema argues that these relations arise only when a community reaches 
this sort of ethos (Fidelity). It means not only a passive attitude, but requires 
citizens a positive one: a feeling of participation and of having the right to call 
for the official’s accountability (and, of course, the officials felling of duty to be 
accountable). In his own words: “Fidelity of citizens and officials alike, properly 
speaking, is a matter of fidelity neither to law or to government, but rather of 
fidelity to each other” (POSTEMA, 2014 15-16).

This is the point I’d like to explore. I believe that Professor Postema has 
in mind here that from the same fundamental principle arise individual’s and 
official’s obligations. These might touch each of them differently, conveying 
rights and duties not in the same way; but I’m confident enough to say that they 
come from the same fundamental idea. 

Having said that, I turn now to Liam Murphy’s idea of Monism:5 that the 
evaluation of institutions and individuals departs from the same fundamental 
principles. Murphy points out that:

(…) any plausible overall political/moral view, at the fundamental level, evaluate 
the justice of institutions with normative principles that apply also to people’s choi-
ces. (MURPHY 1998, 253)

If I can convince that professor Postema’s account of Rule of Law fits 
Monism, it means that there´s a fundamental principle supporting it. I believe 
Fidelity is a procedural virtue that relies on a substantial basis. This one would 
be its fundamental principle. Therefore, the question is which one? The hunch, 
as promised, is equal respect and concern. Here I dare to claim that professor 
Dworkin’s equality seems to well play this role, because he requires it as a condi-
tion of his substantive legitimacy6:

Legitimacy therefore has two dimensions: it depends on both how a purported 
government has acquired its power and how it uses that power. (…) 
Governments have a sovereign responsibility to treat each person in their power 
with equal concern and respect. (DWORKIN 2011, 321) (Emphasis Added)

5 MURPHY, Liam B. “Institutions and the demands of justice”. Philosophy and Public Affairs, v. 27, n. 4, 
251-291, 1998.

6 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Harvard University Press. Cambridge, MA. 2011.
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Though brief, I hope I made myself clear and reasonable. In sum, I tried to 
link Gerald Postema and Ronald Dworkin through their ideas of Rule of Law 
and equal respect and concern. On the other hand, this article’s core aim is to 
leave professor Postema a question about fundamental principles. If the question 
makes sense, I’m glad enough: his answer is far more important than my hunch.
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Renê Chiquetti Rodrigues1

In the essay “Law´s Autonomy and Públic Pratical Reason” (1999), Gerald 
Postema seeks to critically examine a thesis on the nature of law supposedly 
adopted by a long theoretical tradition of philosophers that the author chooses 
to call the Thesis of Autonomy of Law. Such a thesis would argue that legal reaso-
ning is a viable and vital form of practical reasoning that provides a framework 
capable of fulfilling the task of unifying public political judgment and coordina-
ting citizens’ social interactions in an entirely autonomous way, that is, without 
any engagement in arguments of public morality. Despite presenting itself as 
descriptive, such a thesis has an ineliminable ideal or normative dimension, 
since, insofar as it seeks to illuminate a practice (understanding), it also seeks 
to convince us of why it is important to have the same practice (justification). 
However, Postema argues that the thesis of autonomy should not be confused 
with the many versions of the thesis of the separation of law and morality and 
also that it is not an exclusively juspositivist doctrine insofar as it would have 
been sustained even by John Finnis, a iusnaturalistic philosopher. Postema ex-
plains the Autonomy Thesis as having three central elements: (i) the Limited do-
main thesis, which affirms that the law establishes a limited domain of practical 
reasons or norms for the use of both officers and citizens; (ii) the Pre-emption 
thesis, which states that the limited domain of legal reasons operates in practical 
reasoning as preemptive reasons for action, i.e. reasons that preclude acting for 
certain other reasons that leave the limited domain; and (iii) the Sources thesis, 
which states that the fact that something (a norm or a reason) belongs to the 
limited domain of law is determined by criteria wich are defined exclusively in 
terms of non-evaluative matters of social facts (sources), so that the existence or 
content of the member norms can be determined without the appeal to moral or 
evaluative arguments. For Postema, the Autonomy Thesis asserts that legal norms 
have a practical force of excludent reasons, excluding from legal reasoning con-
siderations that leave the limited domain of law as defined by the Sources thesis. 

1 Mestre em Direito das Relações Sociais (Filosofia e Teoria do Direito) pela Universidade Federal do Para-
ná. Professor da Faculdade Catuaí (Cambé-PR). Brasil. E-mail: rene.rodrigues@outlook.com 
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It occurs that, especially in highly complex societies, it is noticeable that judges 
uses moral arguments not based on social sources to decide the cases submitted 
to them. The present study is an ongoing investigation that seeks provocatively 
to develop two criticisms of the Postema essay: (i) The first one, that the Pre-
-emptive thesis – and consequently the Autonomy Thesis – as it is defined by the 
author himself is not defended by Joseph Raz. And this can be stated for two 
reasons: (a) Raz does not really affirm that legal reasons do indeed have an ex-
clusionary force in practical reasoning in order to prevent or exclude moral and 
political reasons from operating in legal reasoning, (b) but states only that legal 
reasons claim to have this authoritative influence on practical reasoning. This 
means that for Raz, legal reasoning is not autonomous in the terms proposed 
by Postema, but rather involves recourse to moral and political reasons. (ii) The 
second and more difficult consideration implies in pointing out that it is pos-
sible for a juspositivist theory to reject the rigid understanding of Postema and 
Raz about how the thesis of the sources should be interpreted, and it is therefore 
possible to adopt a weaker or more flexible conception, admitting that rules 
logically derived (without sources) from legal rules (with sources) are also legally 
binding rules. In this sense, a juspositivist would not be bound to a conception 
of positive law understood as social conventions of clear instances of juridical 
rules (easy cases), being possible to speak in social conventions on how to act 
procedimentally in cases in which the legal question is not clearly resolved by the 
conventions (hard cases). This theoretical perspective would allow to deal with 
moral reasons as belonging to the limited domain of law, without giving up the 
methodological perspective of legal positivism. Two authors have recently held 
theories in this sense: Juliano Maranhão and his logical inclusivism; and Juan 
Carlos Bayón Mohino, with the proposal of deep conventions in law. From these 
two provocations (that is, if they can be considered true) it would be possible to: 
(i) reject the claim that Joseph Raz’s juspositivism adopts the Autonomy Thesis 
along the lines outlined by Postema; (ii) and to develop a sufficiently descriptive 
law theory of our legal practices that allows us to understand the use of reasons 
of political morality as an integral part of legal reasoning in solving coordina-
tion problems.
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a guerra FisCal e os 
eFeitos da deClaração de 

inConstituCionalidade dos 
beneFÍCios e inCentiVos FisCais

Barbara das Neves1

Elisa Tomio Stein2

O art. 155, II, da Constituição Federal atribuiu aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para instituir e cobrar o imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação, mais conhecido como ICMS.

O ICMS é de longe o tributo mais regulado pela Constituição Federal, 
recebendo, ao todo, quarenta e cinco disposições constitucionais que, pratica-
mente, exaurem a sua regra-matriz de incidência. Não bastasse, a Constitui-
ção, em seu art. 155, §2º, XII, reservou exclusivamente à lei complementar a 
competência para a regulação das demais matérias relativas ao imposto. Esse 
aparentemente excessivo zelo do legislador constituinte em relação ao ICMS 
não foi sem propósito, afinal, em que pese seja um tributo de competência 
estadual, a incidência do ICMS não se adstringe às operações internas, alcan-
çando também as operações interestaduais, o que lhe confere uma vocação 
eminentemente nacional.

Infelizmente, contudo, as amarras constitucionais não têm sido suficientes 
para assegurar a observância do Princípio Federativo. Em uma busca desenfreada 
por investimentos privados, os Estados vêm sistematicamente concedendo be-
nefícios fiscais de forma unilateral e interventiva, sem a devida observância dos 
limites legais, gerando uma verdadeira Guerra Fiscal.

Dentre os possíveis benefícios, destacam-se o diferimento total ou parcial 
do prazo para o pagamento do imposto, a suspensão do seu recolhimento e a 
concessão de isenções, reduções da base de cálculo e de créditos presumidos.

Tais benefícios possuem diversos objetivos que variam desde o verdadeiro de-
senvolvimento regional - mediante a atração de novos investimentos, proliferação 

1 Barbara é Mestranda em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Tribu-
tário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Graduada em Direito pelo UNICURITIBA e em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal do Paraná. Advogada, brasileira (barbaradasneves@gmail.com).

2 Elisa é Mestranda em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito 
Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). Graduada em Direito pelo Unicuritiba. 
Advogada, brasileira (elisa_stein@hotmail.com).
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industrial e criação de novos postos de trabalho -, até a satisfação da fome arreca-
datória dos Estados-membros. 

A concessão de tais incentivos pode ser condicionada - atrelada a contrapar-
tidas por parte dos contribuintes -, ou incondicionada - genericamente concedida 
por meio de leis, decretos e demais atos legislativos. 

Mas, independentemente da existência de requisitos ou não para a sua con-
cessão, relações tributárias são criadas, investimentos planejados, complexos in-
dustriais instalados, tudo com base na boa-fé dos contribuintes. Ocorre que se 
o procedimento para a concessão de tais benefícios não houver respeitado as 
normas da Constituição e da LC nº 87/96, mormente quanto à observância do 
necessário consenso regional, há grandes chances de que os contribuintes que se 
beneficiaram da medida venham a ser surpreendidos com a ulterior declaração 
de inconstitucionalidade da norma que concedeu o benefício, e, consequente-
mente, com a cobrança retroativa dos tributos inicialmente exonerados.

A mácula ao princípio da segurança jurídica, como se pode imaginar, é 
indelével.  

Os contribuintes, fiéis à presunção de legalidade dos atos produzidos pelo 
ente competente, são quem acabam tendo que suportar os reflexos negativos da 
irresponsabilidade dos Estados.

É neste sentido que se inserirá o estudo, por meio do qual se pretende in-
vestigar os princípios que norteiam a relação jurídica tributária, principalmente, 
em relação à presunção de confiabilidade, legalidade e probidade dos atos ema-
nados pela Administração Pública, para, na sequência, analisar os reflexos dos 
tratamentos tributários concedidos à revelia das disposições constitucionais e da 
legislação complementar. 

Palavras-chave: ICMS; pacto federativo; benefícios fiscais; “Guerra Fiscal”.
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Janaína Diniz Ferreira de Andrade1

Se é fato que as consternações acerca da pobreza, justiça social e dignidade 
humana sempre permearam os estudos filosóficos, é certo também que nem sem-
pre foram compreendidas e alçadas ao patamar de políticas de Estado. 

O atual conceito de “justiça distributiva” - necessário para a justificação 
dos direitos de propriedade - passou por uma grande evolução até se conformar 
da forma como o vislumbramos hoje (FLEISCHACKER, 2006), mas o fato é 
que tem se compreendido nas sociedades atuais a necessidade de se implementar 
políticas públicas que busquem a redistribuição de riquezas e a redução das gri-
tantes desigualdades sociais - quadro consideravelmente agravado com a “mun-
dialização do capital”, que vem gerando ainda mais concentração de renda e 
precarização do trabalho.

Entre os possíveis instrumentos para se estabelecer políticas redistributivas 
e se alcançar - ou ao menos se aproximar - dos ideais de igualdade buscados, o 
principal e mais avocado deles é a tributação.

Em razão disso, um comprometido grupo de estudiosos divididos entre 
juristas, economistas, contabilistas vem desenvolvendo importantíssimos traba-
lhos que trazem as políticas tributárias como centro da discussão: analisa-se a 
escolha da base tributária - se renda, patrimônio, consumo ou trabalho - ten-
do por referência os impactos econômicos da incidência tributária em face da 
fluidez e mobilidade do capital (MURPHY, NAGEL, 2005; BATISTA JUNIOR, 
2015, entre outros), estuda-se a alta regressividade da tributação incidente sobre 
o consumo, sobretudo em países com alto nível de desigualdade como o Brasil 
(DERZI, 2014;  PIKETTY, 2014). 

De uma forma mais específica, vem se discutindo as políticas tributárias 
adotadas no Brasil que agravam ainda mais esse cenário, tais como a não inci-
dência de Imposto de Renda sobre lucros e dividendos e os índices de incidência 
(MILÁ, 2015;  DERZI, BOTELHO e FIORINDO, 2016), as alíquotas adotadas 

1 Mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Graduada 
em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Professora de Direito Tributário da Univer-
sidade Federal de Lavras (UFLA). Diretora Executiva do Instituto de Estudos Fiscais - IEFi. Advogada. 
Email: jdfandrade@gmail.com
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para o Imposto incidente sobre as Heranças e Doações (BUSTAMANTE, DU-
TRA, 2016; RAUSCH, 2016), o descompromisso da União Federal em instituir 
o chamado Imposto sobre Grandes Fortunas (CARVALHO, 2011; MAIA, 2016), 
dentre várias outras questões.

Não obstante, em que pese as políticas de tributação sejam fundamentais 
para se buscar os ideais de justiça e igualdade esperados - e definidos expressa-
mente como objetivos da República Federativa do Brasil -, há um segundo aspec-
to que muitas vezes afastada das discussões, sobretudo as jurídicas: a destinação 
das receitas e as escolhas políticas feitas após arrecadação dos recursos públicos 
por meio da tributação.

 Em que pese os estudos acerca da gestão das receitas públicas estejam mais 
afetos ao chamado “Direito Financeiro”, há que se considerar também que, con-
forme já destacaram MURPHY e NAGEL, “a questão da justa tributação das 
cargas tributárias não pode ser separada de uma questão mais geral: a de saber se 
o governo efetua ou não a justiça distributiva.” (2005).

De fato, corroborando com esse pressuposto, entendemos que, tão impor-
tante quando discutir a melhor escolha para base tributária, as alíquotas inci-
dentes, observância da capacidade contributiva, e tantos outros fatores afetos ao 
Direito Tributário, também é fundamental que sejam consideradas - e denuncia-
das - as escolhas adotadas para destinação dos recursos públicos.

A título de exemplo, anota-se a ressalva feita pela Professora Misabel Derzi 
de que o programa Bolsa Família, em que pese seja um importante programa so-
cial de distribuição de renda, quando analisado em conjunto com a alta tributa-
ção incidente sobre o consumo no Brasil, demonstra não atender aos propósitos 
redistributivos, porquanto apenas devolve à população de baixa renda os valores 
dos tributos embutidos nos bens que consomem (DERZI, 2014).

Assim também devem ser observadas as demais políticas adotadas pelo Es-
tado, tais como desoneração de determinados setores da economia, subsídios 
e empréstimos feitos para empresas privadas através de bancos públicos como 
BNDES, demonstrando uma postura proativa e interventora do poder público 
nos referidos setores, aliadas a severos cortes e reduções de orçamento em áreas 
de grande interesse público e social, tais como educação, saúde, ciência e tecno-
logia e assistência social. 

Os números previstos na lei orçamentária de 2018 do Governo Federal 
(PLOA 2018), os quais se pretende analisar nesse trabalho, são grandes indi-
cadores de que, assim como denunciam os professores NAGEL e MURPHY, 
as teorias da “eqüidade vertical”, que tratam a justiça na tributação como um 
assunto político isolado e autosuficiente, passam a ter uma noção distorcida de 
justiça governamental, de modo que não há como tratar de justiça tributária sem 
considerar o destino dado aos recursos (2015).
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O objetivo do presente artigo é a análise da Lei Complementar (LC) n° 
87/1996 – conhecida como Lei Kandir, enquanto elemento de instabilidade no 
já distorcido federalismo brasileiro. A Lei Kandir dispõe sobre a aplicação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
principal fonte de arrecadação estadual. Dentre as previsões dessa Legislação está 
a isenção do ICMS sobre a exportação de mercadorias e serviços. Cumpre des-
tacar que essa Lei já foi alterada por diversas outras Leis Complementares e 
adquiriu caráter constitucional com a aprovação da Emenda à Constituição nº 
42/2003. O histórico da Legislação Kandir e de suas alterações será o ponto de 
partida do presente estudo, tendo em vista as controvérsias envolvidas na isen-
ção legal supracitada. Ao extinguir a incidência do ICMS sobre as exportações, 
o legislador acabou por diminuir a arrecadação e interferir no orçamento e na 
economia dos estados, em especial dos estados exportadores, tal como Minas 
Gerais. Por conseguinte, a fim de compensar as perdas decorrentes da isenção do 
ICMS, a Lei Kandir previu a realização de repasses financeiros aos estados, situa-
ção que já envolve inúmeros impasses e controvérsias no âmbito federativo. Estas 
compensações financeiras, compreendidas a partir de um caráter vertical, devidas 
pela União aos estados e municípios, visam justamente recompensar as perdas 
financeiras dos entes e resguardar o equilíbrio financeiro dentro da Federação. 
Contudo, há diversas discussões se os repasses efetuados têm sido suficientes para 
a garantia do equilíbrio federativo e para o ressarcimento das perdas sofridas 
pelos estados, bem como demais consequência geradas nas economias estaduais, 
como será examinado especificamente no caso de Minas Gerais, por meio da 
análise de artigos econômicos elaborados por Auditores Fiscais da Receita Esta-
dual e pareceres da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Por conseguinte, 

1 Graduanda do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Monitora da disciplina 
Direito Financeiro na UFMG. Brasil. Endereço eletrônico: luiza.machado.menezes@gmail.com.

2 Graduando do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Monitor da disci-
plina Direito Financeiro na UFMG. Brasil. Endereço eletrônico: danielmbap@hotmail.com.

lei Kandir, as ViolaçÕes  
ao prinCÍpio Federalista e a 

neCessária reConstrução do  
paCto FederatiVo no brasil



Caderno de resumos724

como será visto ao longo deste estudo, com as alterações legais posteriores e com 
a constitucionalização da Lei Kandir, restou determinado a elaboração de uma 
Lei Complementar que regulamente de forma constitucionalmente coesa esses 
repasses por parte da União, fato que demonstra a busca do legislador consti-
tucional por almejar um cooperativismo entre os entes federados, resguardando 
valores de Justiça Distributiva. Todavia, a referida legislação nunca foi editada, 
incorrendo em violação da Constituição e dos ideais que devem gerir um Fede-
ralismo Constitucional. Essa situação acarreta em patente violação e desmazelo 
com o Pacto Federativo previsto em nossa Constituição – como será visto na 
terceira parte do presente artigo – e culminou na interposição da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 25, em que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a mora legislativa e determinou que a União – no pra-
zo de 01 (um) ano – editasse Lei Complementar que regulamentasse o repasse. 
Neste contexto de aprofundamento da crise financeira e de incerteza e com a 
aproximação do fim do prazo estabelecido, surgem receios e questionamentos na 
esfera federativa, o que tem levado diversos estados, dentre estes Minas Gerais, 
a se mobilizarem para garantir a efetivação do repasse previsto no texto consti-
tucional, a ser analisada na quarta parte do presente artigo. Assim, por meio da 
análise das controvérsias jurídicas em torno da legislação, dos impactos econô-
micos, especialmente no Estado de Minas Gerais, e do posicionamento adotado 
pelo estado mineiro, pretende-se discutir a necessidade de restabelecimento do 
pacto federativo brasileiro. Essa discussão será travada à luz das contribuições de 
Dworkin sobre federalismo, a partir da igualdade como elemento constitucional 
de uma nação, onde todos os indivíduos precisam ser tratados em igual conside-
ração e respeito. Não obstante, o que foi constatado pelos estudos que ensejaram 
esse artigo, foi que, com a edição da Lei Kandir, estados e municípios têm sido 
prejudicados por uma política econômica da União imposta e arcada por eles, 
gerando, além da desindustrialização e reprimarização da matriz produtiva bra-
sileira, o acirramento da crise financeira dos estados. Deste modo, observamos 
que os ideais federativos –  principalmente quando analisada a concepção de 
Federalismo trazida pela Constituição de 1988 –   têm sido desconsiderados em 
face dessa atuação lesiva da União às custas dos demais entes, de modo que nos 
afastamos da concepção de moralidade e espírito cooperativo, princípios que de-
vem constantemente nortear o modelo federativo como sugere Dworkin. Assim, 
imperiosa a remodelação do Federalismo Brasileiro, em que todos os entes fede-
rados possam atuar enquanto comunidade que vise ao desenvolvimento social e 
econômico em todas as extensões do País. 
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O artigo discutirá a oportunidade de rediscutir o pacto federativo, a partir 
da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalida-
de por Omissão nº 25. Referido julgado estabeleceu o prazo de 1 (um) ano para 
que o Congresso Nacional regulamente o art. 91 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, que trata da compensação da União Federal aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios pela desoneração ampla do ICMS nas exportações, 
sob pena de o Tribunal de Contas da União o fazer. 

Originalmente, a CRFB/1988 determinou que apenas as operações de ex-
portação de produtos industrializados seriam desoneradas pelo ICMS. Em con-
trapartida, assegurou a entrega de 10% (dez por cento) do resultado da arrecada-
ção do imposto sobre produtos industrializados (IPI) aos Estados e ao Distrito 
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações desses produtos. 
Com a edição da Lei Complementar nº 87/1996 (“Lei Kandir”), os produtos pri-
mários e semielaborados passaram a gozar do mesmo benefício, posteriormente 
elevado ao status de imunidade pela Emenda Constitucional nº 42/2003. Coube 
ao Congresso Nacional definir, em lei complementar, o montante a ser entregue 
pela União aos entes menores como compensação pela perda de arrecadação. 

Dez anos após a promulgação da Emenda, sem que fosse editada a norma 
em comento, o Estado do Pará ingressou no STF pleiteando a declaração da 
omissão, o que foi reconhecido pela unanimidade dos Ministros em novem-
bro de 2016. O prejuízo sofrido pelos Estados exportadores ficou expresso pela 
decisão do Plenário e não houve votação para modular os seus efeitos. 3 A esse 

1 Mestranda em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assistente do Advoga-
do-Geral do Estado de Minas Gerais. Brasil. marinasoaresmarinho@gmail.com

2 Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Doutor em Direito pela 
UFMG. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Professor Adjunto de Direito 
Público da Graduação e Pós- Graduação em Direito da UFMG. Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais. 
Brasil. onofrebj@hotmail.com

3 O art. 27 da Lei nº 9.868/1999, aplicável à decisões de ADO, estabelece que ao declarar a inconstituciona-
lidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração 
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respeito, a questão a ser discutida é o marco temporal da retroação dos efeitos 
do julgamento. 

A análise histórica dos debates em torno da Lei Kandir, das Leis Comple-
mentares que a modificaram e da EC 42/2003 deixa claro que as negociações 
entre os entes sempre foram no sentido de compensar os Estados e o DF por 
seu esforço exportador. Isso porque a desoneração buscou, sobretudo, reverter o 
desequilíbrio da balança comercial brasileira, causado pela opção do Governo 
Federal de manter paridade cambial entre o real e o dólar. Desde 1997 os valores 
transferidos não fizeram frente às perdas experimentadas, reduzindo ano após 
ano, o que motivou a edição reiterada de atos normativos buscando nova forma 
de garantir o pagamento no montante efetivamente devido. O julgamento que 
reconheceu a omissão legislativa quanto à compensação devida aos Estados dá as 
balizas segundo as quais serão definidos os montantes de repasse da União aos 
demais entes da federação. 

Não há questionamento sobre a persistência dos prejuízos de arrecadação 
causados a todos os Estados; os efeitos futuros da ADO 25 são indiscutíveis. 
Ocorre que a União Federal se ressente de aceitar os efeitos pelo período anterior 
à decisão do STF, ignorando o procedimento de julgamento de Ações Diretas de 
Inconstitucionalidades por Omissão (o qual, em regra, produz efeitos ex tunc), e 
causando novos desequilíbrios no pacto federativo brasileiro. 

Discutiremos, então, as 3 (três) possíveis teses para os efeitos ex tunc da 
ADO 25: (i) a retroação até 1996, data da promulgação da Lei Kandir, uma vez 
que a forma de apuração dos prejuízos, ao longo do tempo, se mostrou insufi-
ciente para atender à teleologia da norma; (ii) a retroação até 2003, data imediata-
mente posterior à edição da EC 42/2003, a partir da qual o Congresso Nacional 
estaria autorizado a legislar (e que desde então não o fez); e (iii) retroação até 
2006, período em que perdeu a vigência o art. 31 da Lei Kandir e que, por essa 
razão, foi consubstanciado o vácuo normativo.

O estudo é relevante principalmente porque os Estados são devedores da 
União, e por anos sofrem restrições em sua autonomia administrativa e financeira 
como condição para renegociar seus contratos, a exemplo da recente LC 159/2017. 
A proposta de compensar os valores pretéritos com a dívida (encontro de contas) é 
uma verdadeira oportunidade de rediscutir o pacto federativo no Brasil.  

 

ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 
ser fixado. 
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Desde a proclamação da República, o Brasil jamais deixou de ser um 
Estado organizado sob a forma federativa. O que mudou a cada nova Consti-
tuição republicana foi o arranjo específico que foi dado, em cada conjuntura, 
ao federalismo brasileiro.

No bojo dessa história, a Constituição de 1988 possui um lugar de desta-
que: exsurgindo como reação à ditadura civil-militar que lhe antecedeu, um dos 
pontos que mais a distinguem da ordem anteriormente vigente diz respeito à 
organização do Estado: um federalismo de três níveis, com mecanismos coopera-
tivos e com significativa autonomia atribuída a cada um desses níveis.

Essa, porém, não é uma interpretação unânime, nem sequer relativamen-
te pacífica, quanto ao arranjo federativo posto pela Constituição de 1988. Há 
críticas quanto ao baixo grau de autonomia - o que se materializaria num exor-
bitante conjunto de competências e recursos outorgados à União -; quanto à 
insuficiência dos mecanismos de cooperação - o que resultaria na manutenção 
de um federalismo extremamente assimétrico do ponto de vista das condições 
sócio-econômicas -; e inclusive quanto à existência de três níveis no federalismo 
brasileiro - levando-se em conta as diferenças entre Estados-membros e União, 
de um lado, e Municípios, de outro, com menor autonomia, ausência de poder 
judiciário e ausência de representantes no poder legislativo central.

Em meio a esse conjunto de tensões interpretativas, uma série de problemas ju-
rídicos vem recentemente explicitando a centralidade da questão federal para o Brasil: 
como exemplos, citem-se a distribuição dos royalties do Pré-Sal, destinação de dinhei-
ro repatriado, a ajuda aos estados que encontram-se em crise fiscal, dentre outros. 

Todavia, no momento em que tais problemas se apresentam, e tendo em vis-
ta a possibilidade de uma democracia social, uma constatação se torna inevitável: 
nas duas últimas décadas, a Ciência do Direito não se debruçou como necessário 
sobre o federalismo, deixando que essa tarefa fosse levada a cabo sobretudo pela 
Ciência Política - que, em que pese sua riqueza interna, não é capaz de responder 
a indagações propriamente jurídicas, nem se propõe a isso.

1 6º Período de Direito na Universidade Federal de Lavras. Brasil. Email pedroogp@hotmail.com
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Todos esses elementos acima apresentados configuram o quadro que justifi-
ca a importância da abordagem do federalismo brasileiro sob a égide da Consti-
tuição de 1988, e sua relação com a separação de poderes e o papel dessas tensões 
no esforço para a implementação de uma democracia social. Cabe investigar, 
por exemplo, a concentração no ente União da possibilidade de normatizar as 
competências a serem exercidas pelos demais entes federados. Este processo de 
centralização tem como principal efeito o distanciamento entre a capacidade que 
o ente federado tem para executar suas políticas públicas e para legislar, efetiva-
mente, sobre elas. 

Além disso, deve-se questionar quanto à existência, ou não, de oportunida-
de de vetos e mecanismos de proteção institucionais, muito presentes no direito 
comparado, para quando busca-se a implementação de um instrumento norma-
tivo que afete diretamente o interesse dos governos subnacionais, quais sejam, 
estados membros, municípios, Distrito Federal e territórios. 

Cabe análise, ainda, do papel do Senado, enquanto câmara representante 
dos estados membros, e como se dá a votação de propostas que atinjam dire-
tamente os interesses de seus estados, seja na proposição de leis ordinárias, lei 
complementar ou emenda à constituição. 

Por fim, cabe ressaltar que esta pesquisa tem como pano de fundo uma 
reflexão sobre o lugar do Brasil na Modernidade Capitalista, nos termos do pro-
jeto individual de pesquisa do professor orientador, ao qual se vincula este plano 
de trabalho. Ou seja, não se trata, como fica claro a partir da exposição feita, de 
uma investigação geral acerca da forma federativa de Estado, mas de uma inves-
tigação acerca do federalismo em um país específico, numa posição específica na 
Modernidade Capitalista - em outros termos, trata-se de uma investigação sobre 
o Direito brasileiro em relação com a Modernidade e o Capitalismo.
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a iMunidade tributária nos teMplos 
de QualQuer Culto: a perspeCtiVa 
ConstituCional, JurisprudenCial 
e doutrinária À luz dos debates 

eXistentes na FilosoFia do direito

Rayara Regina Conceição da Silva1

A competência tributária do Estado, além de legitimar a criação de tribu-
tos, prevendo em abstrato seus possíveis fatos geradores, atua de forma negativa 
criando limitações para tal faculdade, que são as imunidades tributárias – ve-
dações absolutas com sede constitucional que estabelecem a incompetência das 
pessoas estatais para estabelecer tributos sobre certos fatos e situações. 

Nesse sentido a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 
150, inciso VI, alínea b dispõe que “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios: VI - instituir impostos sobre: b) templos de qualquer culto”.

A partir da análise dos argumentos jurisprudenciais e doutrinários existen-
tes, conclui-se que a imunidade tributária dos templos de qualquer culto encon-
tra seu caráter justificatório na liberdade de crença e no livre exercício dos cultos, 
sobretudo. Nesse sentido, a imunidade tributária nos templos de qualquer culto 
é um exemplo dessa circunstância em que o Estado elege o valor religioso como 
importante para a condução social.

Para defender a aplicação da norma imunizante, o entendimento jurispru-
dencial e doutrinário se alarga com o passar do tempo, de modo a estender a 
aplicação da imunidade tributária aos templos de qualquer culto a um número 
maior de atividades que norteiam a entidade. Parece existir um elo entre Estado e 
religião que coloca a segunda como ente frágil diante da atuação governamental, 
como se aquele pudesse ser ameaça para o exercício desta. 

Não obstante, considerando esse cenário, a tributação dos templos seria 
uma ameaça à liberdade religiosa? É correto considerar o exercício de cultos uma 
atividade de interesse público? Há um valor intrínseco na liberdade religiosa que 
justifica a imunidade tributária? 

1 Graduanda do Curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desde 2015. É 
monitora de Teoria Geral do Direito. Ex-bolsista de Iniciação Científica pelo CNPQ sob a orientação 
do Prof. Dr. Thomas da Rosa de Bustamante. Estagiária da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). É membro do Conselho Editorial da Revista do CAAP/UFMG. 
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Diante disso, as discussões filosóficas sobre o tratamento jurídico dado a 
essas instituições faz-se pertinente. Os autores centrais para o debate desenvolvido, 
Ronald Dworkin e Brian Leiter, foram fundamentais para debater as questões. 
Secundariamente, as ideias de Jürgen Habermas e Charles Taylor também se queda-
ram importantes para o desenvolvimento do debate, conforme dito anteriormente. 

Adotando uma perspectiva crítica do pensamento apresentado por Charles 
Taylor, é notória a comunhão dos pilares da sua teoria com a perspectiva do Es-
tado Democrático de Direito almejado nas sociedades contemporâneas. Enquan-
to não há o reconhecimento da esfera estatal enquanto instância de atuação dos 
sujeitos de direito sem o pressuposto da imposição de um valor religioso como 
aquele que detém maior importância dentro dos espaços de deliberação social, 
não há equidade procedimental e materialização do pressuposto da igualdade 
entre todos os membros daquele corpo social.

Nesse momento, sobrepõe-se a necessidade do debate estatal acerca da sua 
neutralidade e dos objetivos sociais por ele a serem alcançados. Analisando essa 
perspectiva, Habermas toma para si, em sua teoria, o desafio de como seríamos 
capazes de garantir a produção de um direito legítimo considerando que vivemos 
em uma sociedade pluralista e fragmentada, na qual convivem diversos valores 
e concepções de mundo. Nesse contexto, já não se poderia esperar respostas da 
metafísica enquanto um procedimento objetivo capaz de trazer as verdades mo-
rais. No que tange o objeto em questão, não haveria que se falar em imunidade 
tributária para os templos de qualquer, pois já as justificativas existentes não 
se manifestem suficientes para construir um aporte legítimo que substancie tal 
prerrogativa ante o paradigma Estado Democrático de Direito. 
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