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APRESENTAÇÃO

Estimado(a) advogado(a),

Contribuindo para a construção da ciência do direito, com um olhar 
contextualizado e regional, a Revista da OAB Piauí se apresenta em novo número 
com a mesma expertise que lhe é peculiar, contribuir para efervescência da formação 
doutrinária piauiense. Isto porque cabe aos operadores do direito dimensionar, no 
aspecto axiológico de normativo, o alcance e a efetividade das normas postas pelo 
ente legiferante e que nós nos utilizamos práxis forense.

Apesar da extrema e zelosa missão compelida ao Conselho Editorial, percalços 
na produção de uma Revista Científica são atos que possibilitam engrandecimento de 
grandes trabalhos. Nesta Edição, continuidade de um trabalho realizado na gestão do 
então presidente Dr. Francisco Lucas Costa Veloso, o Conselho Editoral, com esforço 
hercúleo e minucioso, se desdobrou em selecionar trabalhos que possam, com mesma 
ênfase e brilhantismo, perpetuar o legado outrora erigido.

Com trabalhos que buscam refletir a linha editorial alçada, no âmbito dos 
direitos e relações sociais, as discussões apresentadas sobre efetivação da justiça 
social e regimes próprios de previdência social, bem como o valor social da igualdade 
são textos que refletem sob paradigmas modernos das relações entre o Estado e o 
indivíduo na efetividade de tais direitos.

Refletindo sobre institutos jurídicos contemporâneos, a revista apresenta textos 
sobre a adoção consentida, audiência de custódia e arbitragem internacional, com o 
intuito de qualificar profissionais que atuam nessa área, proporcionando grau de reflexão 
com criticidade e abertura para a dialética necessária que evidencia a cientificidade. 

No âmbito da estrutura estatal, discussões sobre teoria política, controle de 
constitucionalidade e habeas corpus possibilitam esmiuçar tais condições de políticas 
de estado e processuais, perfazendo assim uma revista que atende a um publico seleto, 
que é o da advocacia piauiense.

As contribuições dos conselheiros editoriais e autores, bem como todos os envolvidos 
nessa obra, nossa gratidão! A advocacia, um segue um magnífico presente. Boa leitura!

Prof. Dr. Thiago Anastácio Carcará
Editor-Chefe do Conselho Editorial
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A EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL E A POLITIZAÇÃO DO 
JUDICIÁRIO

THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL JUSTICE AND THE 
POLITIZATION OF THE JUDICIARY

Rita de Cássia Silva Reis1

Aline de oliveira Pierot Leal2 

RESUMO: O presente artigo busca analisar os precedentes da Justiça Social, do Estado Democrático 
de Direito e da Politização do Judiciário, de forma a realizar uma discussão epistemológica sobre tais 
expressões, buscando entende as transformações que surgiram no meio social que impulsionaram a 
modificação do arranjo jurídico-constistucional das funções estatais, onde se inserem os fenômenos da 
judicialização da política e a Politização do Judiciário. O método utilizado no artigo limita-se a análise 
doutrinária e legislativa para esclarecer quanto às questões atinentes as políticas públicas voltadas aos 
direitos sociais e a busca pela efetivação da justiça social, assim como compreender acerca do debate 
sobre a politização do judiciário, fenômeno que aparentemente demonstra indícios de grave desrespeito a 
noção de separação de poderes, cláusula pétrea insculpida no art. 60, § 4º, III da Constituição Federal de 
1988. A relevância deste trabalho se justifica por abordar um assunto muito difundido, que é a efetivação 
da justiça social e outro pouco conhecido, que é a Politização do Judiciário e que vem gerando muita 
divergência sobre seu significado e importância. 
Palavras-chave: Justiça Social. Estado democrático de direito. Politização do judiciário. Separação 
de poderes. 
 
ABSTRACT: This article seeks to analyze the precedents of Social Justice, the Democratic State of Law 
and the Politicization of the Judiciary, in order to carry out an epistemological discussion about such 
expressions, seeking to understand the transformations that arose in the social environment that impelled 
the modification of the juridical- of State functions, which include the phenomena of the judicialization 
of politics and the politicization of the Judiciary. The method used in the article is limited to doctrinal 
and legislative analysis to clarify the issues related to public policies focused on social rights and the 
search for effective social justice, as well as to understand about the debate about the politicization of 
the judiciary, a phenomenon that apparently demonstrates signs of serious disrespect to the notion of 
separation of powers, a stony clause inscribed in art. 60, § 4º, III of the Federal Constitution of 1988. 
The relevance of this work is justified by addressing a very widespread issue, which is the effectiveness 
of social justice and another little known, which is the Politization of the Judiciary and which has 
generated much divergence about its significance and importance.
Keywords: Social Justice. Democratic state. Politicization of the judiciary. Separation of powers.
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Não há possibilidades de discutir sobre justiça social sem introduzir-se no 
conhecimento sobre o Estado Democrático de Direito, que, por seu turno está de forma 
intima ligado ao movimento constitucionalista moderno. Ademais, faz-se imperioso 
não confundir justiça social com políticas públicas, uma vez que esta objetiva ser 
instrumento a finalidade daquela. 

A análise do termo “Justiça Social” pode levar a variadas interpretações. 
As diversificadas forças do campo político e da sociedade civil, de inovadores e 
conservadores, dos capitalistas e socialistas, procuram respostas para, a partir dessas 
elucidações, elaborar programas e ações voltadas à consecução das políticas sociais. 
E, é justamente, a diversidade de opiniões e forças políticas que buscam a efetivação, 
ao seu modo, da justiça social que pode explicar as múltiplas interpretações quanto 
ao seu conceito, e porque essa tão almejada justiça parece estar presente na vida de 
uma camada da população enquanto tão distante de outra camada, conhecida como 
“a menos favorecida”.

Por consequência do que está disposto no art. 1º da Constituição Federal de 
1988, onde a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado Democrático 
de Direito, substituindo a expressão anteriormente consagrada por constituições 
anteriores a Constituição Cidadã, que estabelecia que a República Federativa do 
Brasil constituía-se de um Estado de Direito, ampliando, dessa forma, com essa nova 
expressão o campo de atuação e proteção do Estado, para enaltecer que a república 
brasileira é um Estado Democrático de Direito no qual todo o poder emana do povo, é 
regido pelo povo e para o povo, estabelecendo, por conseguinte, um modelo político 
que visa o Bem-Estar e a consecução da Justiça Social.

Mas em meio aos comandos constitucionais que sugerem a necessidade de um 
Estado voltado para o atendimento as demandas sociais e ao respeito à dignidade 
humana, surge uma problemática: 

As políticas públicas, enquanto esforços de forças políticas, são realmente 
voltadas para a efetivação da justiça social? 
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Essa é uma pergunta difícil de responder positivamente, quando o que se nota 
é a atuação de forças políticas interferindo de forma intensa na elaboração e execução 
de políticas públicas a fim de buscar privilegiar alguns em detrimento de outros, o que 
acaba por ferir gravemente todo e qualquer fundamento de um Estado Democrático 
de Direito, e, por conseguinte, de uma sociedade justa que prega em sua Carta Magna 
os valores da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da justiça social. 

Ainda nesse contexto de interferências políticas, encontra-se em alta o debate 
quanto à questão da politização do judiciário, fenômeno que vem gerando alguns 
debates e divergências quanto a sua importância e sua capacidade de transformação do 
cenário político e social, onde alguns juristas defendem a interferência do judiciário 
na política como forma de defesa dos direitos dos cidadãos, enquanto outros a vê 
como uma ameaça à democracia e uma grave ofensa a separação dos poderes.

Assim, neste artigo, procurou-se realizar uma análise sobre o significado de 
justiça social e as complexidades de questões que impendem a sua efetivação, assim 
como esclarecer quanto ao fenômeno da politização do judiciário, sem contudo esgotar 
a temática, que é demasiada complexa e ainda está em desenvolvimento. 

2 ANÁLISE CONCEITUAL DE JUSTIÇA SOCIAL E ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Neste tópico pretendeu-se fazer, primeiramente, uma abordagem conceitual 
sobre o termo Justiça Social e posteriormente sobre Estado Democrático de Direito 
sem, contudo, esgotar todos os aspectos da temática em análise, uma vez que se trata de 
um assunto vasto que ainda causa certa divergência quanto ao seu contexto e alcance.  

No que se relaciona a questão social, afirmou Aristóteles que o homem é um 
animal político por natureza. Dessa afirmação pode-se extrair a compreensão de que 
o ser humano sempre foi um ser social. Ademais, dessa afirmação pode-se retirar três 
dimensões que completam a vida humana, quais sejam: dignidade humana, política 
e sociedade.

Sendo a história considerada um resultado de fenômenos naturais e humanos, 
com as caracterizações elaboradas pelos seres humanos não poderia ser divergente. 
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Ao adentrar no espaço político encontramos o liberalismo como meio utilizado 
para organizar a sociedade humana, acontece que o liberalismo necessita coexistir com 
a justiça social, afinal de contas, por mais que o homem demonstre não ter sido criado 
para a individualidade do consumo, ele necessita que suas faculdades intelectuais 
sejam desenvolvidas e aplicadas ao convívio social de forma hormônica, assim, esse 
desenvolvimento intelectual permite-lhe intender a si mesmo e aos outros, primeiro 
fator que lhe ajudará a conviver harmoniosamente em sociedade.

Sobre a questão que envolve a questão do liberalismo e a justiça social, Bobbio 
(1909, p.703), em seu dicionário político, esclarece com maestria o problema:

O problema da conciliação da liberdade econômica com a justiça 
social (ou o socialismo) foi colocado, pelo Liberalismo, não 
como um problema ético — onde não há questionamento de 
valores —, e sim como um problema prático de como os meios 
podem corresponder aos fins; por estes motivos, a melhor 
percepção do Liberalismo ocidental contemporâneo se dá nos 
diversos pensadores ou nas diversas escolas interessadas na 
política econômica e na política social: L. Einaudi, W. Röpke, 
Beveridge, a escola keynesiana, a escola de Friburgo (W. Eucken) 
e a escola de Chicago (M. Friedman, F. H. Hayek). Embora 
todos subordinem à liberdade a solução da questão social (a 
justiça), estas escolas se diferenciam em maior ou menor grau 
de medo de que o Estado assistencial leve inevitavelmente ao 
fim do Liberalismo. (BOBBIO, 1909, p.703).

Silva (2014, p.1236) define “Justiça Social como sendo a contribuição de todos 
para a realização do bem comum”.

Por mais que pareça simplório o conceito trazido pela autora supracitada, é o 
conceito que condensa a justiça social da melhor forma: “bem comum”. A problemática 
surge quando as políticas públicas que deveriam ser voltadas para o atingimento do 
bem comum resumem e limitam a execução da justiça social a uma reserva do possível, 
que na grande maioria transforma-se em uma impossibilidade difundida para fruir 
direitos fundamentais, imprescindíveis para uma existência digna.

De acordo com Mello (1981), o conteúdo da justiça social pode ser extraído 
dos princípios que, de alguma maneira, lhe guardam correspondência, caso do art. 
3°, da Constituição Federal, que expressa em seus incisos os objetivos fundamentais 
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da República Federativa do Brasil, do art. 170, da Constituição Federal, que traz os 
conceitos de ordem econômica, valorização do trabalho humano, livre iniciativa, 
existência digna, justiça social e princípios e do art. 193 que trabalha com os objetivos 
do bem-estar e que expressamente menciona a justiça social. 

Entende-se, por conseguinte, que o princípio da justiça social pode ser compreendido 
em dois aspectos: um deles voltado à ordem econômica, que enaltece a valorização do 
trabalho humano e da livre iniciativa e o outro se relaciona à ordem social.

Quando se considera que a ideia de justiça social agrega não somente os valores 
referentes aos direitos sociais, mas também os valores que regem a ordem econômica 
há que se ponderar que para que ocorra a sua correta promoção, precisa existir uma 
atuação aliada e harmônica entre o Estado e o domínio privado da economia.

O filósofo canadense Will Kymlicka, destaca que o ser humano tem obrigações 
morais mútuas, das quais algumas dessas responsabilidades são públicas, determinadas 
por meio de instituições públicas, enquanto outras são de responsabilidade pessoal, 
que envolvem as normas de conduta pessoal. 

Nesse sentido, Kymlicka, (2006, p. 08), ressalta que:

Ainda que seja necessária a virtude pessoal da justiça, ou seja, 
o bem agir das pessoas para a realização das relações sociais 
justas tem preeminência, sistematicamente, a justiça entendida 
como critério de crítica institucional e expressa em princípios 
de justiça social. Com efeito, os homens agem, em grande parte, 
num contexto institucional constituído de regras jurídicas e outras. 
Não é tanto o agir do indivíduo como tal, mas são, em primeira 
linha, os efeitos das instituições sociais, em seu conjunto, que 
determinam o convívio humano, bem como a distribuição de 
bens importantes, e influem profundamente nas perspectivas de 
vida de cada membro da sociedade (KYMLICKA, 2006, P. 08). 

Segundo Fraser e Honneth, (2006), se a categoria reconhecimento é hoje 
indiscutível, sua relação com a redistribuição carece de um tratamento maior. 
Atualmente, diante das transformações promovidas pelos processos de globalização, 
a busca por um patamar de justiça social deve englobar ao menos dois conjuntos 
de questões: as que se projetam com base nas lutas por redistribuição e as que se 
originam nas reivindicações por reconhecimento 
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No plano teórico, o enfrentamento dessas questões tem sido objeto de 
controvérsias, uma vez que tem mobilizado um contingente expressivo de intelectuais 
que, com base em orientações díspares, enfrentam o problema da relação entre 
redistribuição e reconhecimento, “buscando estabelecer uma posição crítica em 
relação às lutas sociais contemporâneas, teorizar o lugar da cultura no capitalismo e 
pensar padrões de justiça” (SILVA, 2005, p. 04).

Ocorre que em muitos casos, indivíduos ou grupos que de alguma forma foram 
submetidos a um sentimento de humilhação pública ou colocados como inferiores 
terminam por interpretar essa situação negativa vivenciada como fator que os converte 
em pessoas incapazes ou que não merecem conquistar determinadas considerações 
sociais, e isso se dá porque esses indivíduos não se sentem merecedores por já ter 
vivenciado algum tipo de frustração no passado. 

Paugam (2003), em uma pesquisa com pessoas expostas a estigmas em 
decorrência do desemprego, conclui que elas acabam, em última instância, buscando 
o isolamento social e não a mobilização. Nesses casos, o sentimento de vergonha 
social fala mais alto do que a capacidade de mobilização e superação das adversidades.

Ressalta Pinto (2008) “o conhecimento é um conceito polissêmico e reduzi-
lo à autorrealização exclui tanto seu valor heurístico para a teoria social como sua 
potencialidade na luta por justiça”. 

Na complexa missão de refletir sobre questões relativas às injustiças econômicas, 
novas proposições teóricas têm sido expostas alicerçadas em concepções concernentes 
às dimensões que caracterizam o conceito de justiça social.

Segundo Miranda (1997), “o Estado com o passar dos anos está sempre evoluindo 
e, até mesmo regredindo, nunca está parado até chegar ao Estado a que se encontramos 
agora, que certamente não ficará parado e continuará a sua estruturação com o passar 
dos tempos”.

O Estado de direito pode ser concebido em sua acepção clássica por uma 
abrangente pretensão: a de que todo o âmbito estatal esteja presidido por normas 
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jurídicas, que o poder estatal e a atividade por ele desenvolvida se ajustem ao que é 
determinado pelas prescrições legais. Além disso, uma vez obtida à vigência dessa 
fórmula, pretendeu-se tornar o seu alcance mais preciso, afirmando-se que através dela 
o direito seria respeitoso com as liberdades individuais tuteladas pela administração 
pública (VERDU, 2007, p. 01). 

De acordo com Streck e Morais (2006) os dois primeiros modelos de Estado 
de Direito, tanto como o Estado Liberal de Direito, como Estado Social de Direito, 
surgem com a finalidade de trazer a adaptação social, de modo que os cidadãos passem 
a adotar direitos e, a contrair deveres, direito e deveres estes elencados nas normas 
jurídicas que regem a justiça nesse Estado.

Segundo Dallari, (2006, p. 145) “A ideia moderna de um Estado Democrático 
tem raízes no século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais 
da pessoa humana, [...]”.

Ainda sobre a questão do Estado democrático de direito e seu status constitucional, 
cabe frisar que no próprio preâmbulo da Constituição Federal de 1988, se encontra 
expressa o termo: “Estado democrático”, enquanto que no artigo 1º, caput tem-se a 
referência ao “Estado democrático de direito”.

Neste sentido, Santin (2004) sob a forma de evolução sistemática no modo de 
ver o Estado, tem-se antes um Estado Legislativo, passando-se pelo Estado Social de 
Direito, até chegar-se ao Estado Democrático de Direito. Diz-se assim, que o Estado 
transformou-se em planejador e executor de políticas públicas. Dessa maneira, o 
Estado editor de normas passou a ser implementador de políticas públicas cujo alvo 
é o bem comum. 

Com as opiniões formadas sobre o Estado Democrático de Direito, para Streck e 
Morais (2006, p. 104) “a atuação do Estado passa a ter um conteúdo de transformação 
do status quo, a lei aparecendo como um instrumento de transformação por incorporar 
um papel simbólico prostectivo de manutenção do espaço vital da humanidade”. 
Ainda conforme o autor: 
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Dessa forma, os mecanismos utilizados aprofundam 
paroxisticamente seu papel promocional, mutando-o em 
transformador das relações comunitárias. O ator principal passa 
a ser coletividades difusas a partir da compreensão da partilha 
comum de destinos (STRECK E MORAIS, 2006, p. 104).

Pode-se compreender, desse modo, que o estado democrático de direito tem 
como objetivo a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos, de modo a 
respeitar as particularidades de cada indivíduo. Mas uma problemática surge quanto 
à questão de quais direitos fundamentais este Estado de Direito procura efetivar: 
seriam somente os direitos políticos e às liberdades individuais ou o conjunto de 
direitos materiais econômicos e sociais reconhecidos, em regra na Constituição e 
nas Declarações de Direitos?

Essa é uma questão complexa, uma vez que muitos direitos fundamentais 
instituídos na própria Constituição Federal sequer chegam a ser efetivados, e mesmo 
que esses direitos sejam usufruídos por alguns indivíduos, esses fazem parte da 
pequena parcela da sociedade que conta com o apoio das forças políticas, que visando 
conquistar os grandes cargos políticos atendem as necessidades dessa parcela da 
população com o objetivo de angariar verbas para campanhas eleitorais.

E, são justamente essas situações vivenciadas no meio social que revela que uma 
sociedade consagrada pelos valores de um verdadeiro Estado Democrático de Direito é 
mais uma sociedade utópica, uma vez que a realidade vivenciada hodiernamente foge 
aos ditames de um Estado Democrático de Direito, onde todos os iguais deveriam ser 
tratados com igualdade e os desiguais na exata medida de sua desigualdade. Assim, o 
que se revela no plano social é que uma parcela da população é movida por interesses 
individualistas, onde muitos pensam apenas no benefício próprio, deixando de lado o 
pensamento coletivo que é fundamento primeiro de um Estado Democrático de Direito.     

No entanto, mesmo com o jogo de poder político, com a atuação daqueles que 
buscam oprimir os valores proclamados pela Constituição da República Federativa 
do Brasil, por desejarem manter o controle sobre a sociedade, de modo a favorecer 
alguns e detrimento de outros, hodiernamente os fundamentos do Estado Democrático 
de Direito tem sido de fundamental importância no desenvolvimento das sociedades, 
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e é possível vislumbrar mudanças significativas, após um longo período de lutas 
na busca por realizar um processo que visava consagrar a afirmação dos direitos 
humanos, imprescindíveis e fundamentos essenciais de organização das sociedades 
políticas do mundo contemporâneo.

3  A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS ATRAVÉS DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Dentre os objetivos fundamentais declarados na Constituição do Estado brasileiro 
tem-se a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades 
sociais e regionais. Assim, diante desses comandos constitucionais, objetiva-se buscar 
instrumentos democráticos eficientes de concretização do direito à assistência social, com 
a consequente efetivação dos direitos sociais a que a Constituição Federal faz alusão. 

Para Di Pietro (2015), “as políticas públicas são metas e instrumentos de 
ação que o poder público define para a consecução de interesses públicos que lhe 
incumbe proteger”. 

Segundo Neves (2007), à luz da Magna Carta analisar-se-á os direitos sociais 
relacionando-os às políticas públicas sob a perspectiva da atuação positiva do 
Estado no intuito da realização do Estado Democrático de Direito não só declarado 
constitucionalmente e, portanto, que ultrapasse o plano de uma constituição simbólica.

De acordo com Torres (2009), a Constituição Federal de 1988 trouxe 
consideráveis avanços sociais a favor dos mais desfavorecidos, fazendo emergir 
do seu texto conceitos como o do denominado “mínimo existencial”. Na vertente 
prestacional, o mínimo existencial é abrigado tanto pelos direitos sociais quanto 
pelo princípio da dignidade humana e fundamentados pelos princípios da liberdade e 
igualdade, afinal “o mínimo existencial não tem dicção constitucional própria. Deve-
se procurá-lo na ideia de liberdade, nos princípios constitucionais da igualdade, do 
devido processo legal, da livre iniciativa e da dignidade do homem, na Declaração 
dos Direitos dos Humanos e nas imunidades e privilégios do cidadão”.

Deste modo, não se evidência o mínimo existencial somente para que se possa 
salvaguardar a própria vida do ser humano, mas sim, vislumbrando-se um mínimo 
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apreciável para uma vida digna, concedendo, desse modo, uma máxima efetividade 
ao que é caracterizado como mínimo existencial.

Após os períodos da história do Brasil em que a nação foi governada por 
aqueles que priorizavam interesses diversos daqueles voltados aos programas sociais, 
em especial durante o período da ditadura militar de 1964 a 1984, sob o aparo da 
Constituição Federal de 1988, promulgada pelo então presidente José Sarney, o 
constituinte passou a adotar um Estado democrático de direito. Momento da história 
do Brasil no qual o Estado começou a participar oficialmente do combate à pobreza 
e na proteção dos direitos humanos através de políticas públicas, especialmente 
aquelas voltadas à seguridade social, motivando e executando ações governamentais 
nos âmbitos da saúde, da previdência e da assistência social. Assim, constou-se a 
imprescindibilidade de uma reabilitação da democracia, na busca por realizar um 
direcionamento mais concreto dos objetivos fundamentais elencados no art. 3°, e dos 
direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Cidadã.

Segundo magistério de Barroso (2007), nesse contexto, tem-se que os processos 
seculares de concentração de renda, advindos ainda da experiência colonial e escravista, 
legaram ao país toda a sorte de iniquidades distributivas e de exclusões da grande 
maioria da população da vida política e da cidadania democrática. Além disso, o 
agravamento e complexidade do quadro social nas últimas décadas, mediante os 
fatores excludentes gerados pelo capitalismo, como por exemplo, o desemprego, 
o aumento do nível de desigualdades e consequente aumento da pobreza, além dos 
crescentes contrastes sociais, econômicos e culturais, fizeram crescer ainda mais o 
abismo entre a realidade de milhões de brasileiros e uma Constituição Cidadã.

Para Cardoso et al. (2005), políticas sociais são programas que possuem o 
objetivo de proporcionar condições básicas, como saúde, alimentação e educação, 
especialmente à população mais carente, mediante a constituição de direitos e deveres, 
tanto por parte do gestor da política quanto dos beneficiários dos referidos programas.  

Sobre a atuação do Estado, Bucci, 2002, p. 214 leciona:

O Estado atua por meio da Administração, valendo-se dos órgãos 
governamentais e de órgãos administrativos para dirigir, governar 
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e exercer a sua vontade intentando um resultado útil. Planos de 
ação e seu direcionamento competem aos órgãos governamentais; 
a execução fica a cargo dos órgãos administrativos que lhe 
são subordinados. Nesse sentido, as diversas compreensões de 
políticas públicas, destacando-se a concepção que as tem com 
foco de interesse para o direito público: “programas de ação 
governamental visando coordenar os meios à disposição do 
Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados” (BUCCI, 
2002, p. 241).

Na realidade, as políticas públicas têm sua principal razão de existência nos 
próprios direitos sociais e, tais direitos concretizam-se por meio de prestações positivas 
do Estado Quanto à natureza jurídica das políticas públicas, adota-se aqui a sua 
concepção como programas de ação do Estado. (BUCCI, 2002, p.39).

De acordo com Pinsky e Bassanezi (2008), no que tange às políticas públicas 
necessárias à efetivação dos direitos sociais, tem-se a participação dos cidadãos 
como uma imposição constitucional. Argumenta-se que o poder público deve manter 
interação constante com a sociedade, o que também solicita uma sociedade consciente 
e cidadãos participantes capacitados a cobrar do Estado as suas atribuições e, por 
conseguinte, reforçá-lo. 

A legitimação e concretização dos direitos sociais constitucionais não dependem 
somente da concepção política dos governos, mas também da participação popular, que 
é vislumbrada como essencial à legítima construção de tais direitos. A concretização 
dos direitos sociais, tais como: a assistência social, são avanços que reclamam uma 
resposta positiva e legítima do Estado brasileiro e, logo, não deve ser tomada como 
moeda de troca político-partidária, onde políticos somente efetuam ações voltadas 
à efetivação desses direitos em troca de apoio político por parte da população, fato 
esse, que culminaria no esvaziamento do próprio direito constitucional a direitos 
assistenciais em prol de práticas de captação de votos denominadas como clientelismo.

Ademais, tem-se que o ciclo da pobreza no Brasil vai proliferando-se nas 
famílias menos favorecidas, cujo acesso aos serviços públicos, tais como; educação, 
saúde, moradia, saneamento básico e outros serviços são deficientes, quando não 
inteiramente inexistentes. 
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Diante dessa triste realidade, põem-se em indagação as formas de se fazer 
política social no país. Sem dúvida, o Brasil é um país que gasta com o social. Mas, a 
problemática que surge é saber identificar a finalidade desse gasto, posto que pobreza 
não se resolve somente com dinheiro. Assim sendo, o certo é que todo governo 
deve utilizar investimentos na área da assistência social, contudo, ao fazê-lo sem 
assistencialismo, incorrerá no erro de prejudicar aqueles a quem se propõe a ajudar.

Assim, os direitos sociais elencados no art. 6º da Constituição Federal, tais 
como: educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, segurança, previdência social, 
proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados, para serem efetuados 
precisam de políticas públicas organizadas, onde a atuação estatal se dê da melhor 
forma possível a fim de que sejam atendidas as necessidades da coletividade. Desse 
modo, as políticas públicas deve priorizar a ideologia assumida pela Constituição 
Federal em termos de atendimento a direitos sociais, que surge como meio vital de 
legitimação do ente público diante dos administrados.

Compreende-se, portanto, que as políticas públicas necessitam assegurar o 
crescimento duradouro e contínuo da economia do país, possibilitando assim, a 
criação de empregos e aumento da renda dos trabalhadores brasileiros, bem como 
a efetivação de políticas sociais de cunho universal, que tenham como objetivo a 
consecução de ações voltadas à disseminação de igualdade de oportunidades para 
todos os cidadãos brasileiros.

4  NOVO ARRANJO JURÍDICO- CONSTISTUCIONAL DAS FUNÇÕES 
ESTATAIS

Segundo o Constitucionalista José Afonso da Silva (2015, p. 114), atualmente, 
entre nós, a separação de Poderes se assenta na independência e na harmonia entre os 
órgãos do Poder político. Isso significa que, não obstante a independência orgânica – 
no sentido de não haver entre eles qualquer relação de subordinação ou dependência 
no que tange ao exercício de suas funções –, a Constituição Federal instituiu um 
mecanismo de controle mútuo, onde há “interferências, que visam ao estabelecimento 
de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização 
do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um 
em detrimento do outro e especialmente dos governados”. 
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Esse sistema de freios e contrapesos encerra-se na conhecida fórmula checks 
and balances, que já havia sido revelado por Montesquieu como uma providência 
impreterível que tornasse possível que o poder controlasse o poder. 

Importante frisar, que o que representa a independência entre os poderes não é a 
exclusividade no exercício das funções a que são atribuídas, e sim, a preeminência no seu 
desempenho. Assim sendo, na antiga tríplice divisão funcional, as funções executivas, 
legislativas e judiciais são exercidas, preponderantemente pelos Poderes; Executivo, 
Legislativo, e Judiciário, de forma respectiva. Entretanto, ao lado do desempenho 
predominante de tais funções, denominadas como funções “típicas”, existe a possibilidade 
do desempenho de outras funções, conhecidas como funções “atípicas”, exercidas não 
prioritariamente, mas de forma subsidiária, pelos poderes como meio a possibilitar a 
consecução e fortalecimento de sua própria autonomia e independência.

Na concepção de Teixeira (1991, p. 584) se cada função estatal (a legislativa, 
a executiva e a judiciária) fosse confiada exclusivamente aos órgãos correspondentes 
(ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, respectivamente), sem a possibilidade de 
nenhuma participação secundária de qualquer órgão, na função típica ou principal de 
outro, haveria, sem dúvida, a indesejada separação absoluta ou rígida de funções, que 
implicaria um isolamento entre estas e a ausência de colaboração, e ainda daquelas 
limitações recíprocas ou freio e contrapesos “tão necessários à existência de um 
verdadeiro equilíbrio político e à garantia da liberdade”.

Canotilho (1997, p. 514) ressalta que o princípio da separação de Poderes 
é um princípio constitucional concreto e se articula e se concilia com outros 
princípios constitucionais positivos, como os princípios da dignidade da pessoa 
humana, da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos fundamentais, 
da inafastabilidade do controle judicial, da conformidade dos atos estatais com a 
Constituição, entre outros.

Andreas Krell (2002, p. 88), informa que: 

Relativamente à Constituição brasileira, destaca-se a necessidade 
de uma renovada compreensão a respeito do princípio da 
separação, pressionada pelo fim marcadamente dirigente da 
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nossa Fundamental Law, que configura um Estado Social do 
Bem-Estar, que trouxe significativas transformações sociais, onde 
os direitos fundamentais, sobretudo os sociais, são considerados 
os pilares ético-jurídico-políticos da organização do Estado, do 
Poder e da Sociedade, servindo de parâmetros ou vetores guias 
para a interpretação dos fenômenos jurídico-constitucionais. 
É necessária, portanto, sob as vestes do paradigma do novo 
Estado do Bem-Estado Social, uma nova leitura sobre o vetusto 
dogma da separação de Poderes, a fim de que ele possibilite o 
atendimento das reivindicações da sociedade contemporânea, 
incomparavelmente mais complexa do que aquela na qual foi 
originalmente concebido, “para poder continuar servindo ao 
seu escopo original de garantir Direitos Fundamentais contra o 
arbítrio e, hoje também, a omissão estatal” (KREll, 2002, p. 88).

Conforme se depreende dos ensinamentos dos doutrinadores, a ideia de uma 
separação rígida de poderes não mais é possível no atual contexto histórico do Brasil, 
onde se percebe claramente a intensificação de um novo arranjo jurídico-constitucional 
de funções estatais, onde não raras vezes pode-se observar a interferência de um poder 
na esfera de atuação do outro, e isso, por mais que se apresente como uma mudança 
necessária para a garantia da harmonia entre os poderes e do consequente controle do 
poder sobre o poder, deve ser feita de forma a não ultrapassar os limites estabelecidos 
na constituição da república e nem tampouco romper com as características essenciais 
de cada poder, como a imparcialidade do poder judiciário em julgar conflitos e aplicar 
o direito ao caso concreto. 

4.1 A judicialização da política e a politização do judiciário 

A judicialização da política é vista como forma de ampliação da interferência 
dos tribunais em áreas anteriormente reservadas a outros poderes, considerada como 
um movimento mundial que, como se percebe, registra variadas causas. A primeira 
delas se revela positiva, pois esclarece que se procura com essa ampliação a busca 
por maior efetivação dos direitos dos cidadãos. Em vários países, em especial aos 
herdeiros da tradição liberal, o judiciário empenhou-se, sobretudo, em proteger as 
liberdades conhecidas como negativas, onde havia uma maior preocupação com a 
liberdade individual e a propriedade privada. Contudo, em um movimento que se 
iniciou no século XX e conquistou impulso a partir do pós II Guerra Mundial, foram 
se adicionando a esses direitos negativos os direitos da segunda geração, que estão 
relacionadas às condições de vida, do trabalho e ao bem-estar dos indivíduos, e 
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posteriormente, na década de 80, advieram os denominados “direitos difusos”, que 
se referem à sociedade como um todo.

Quanto ao controle de constitucionalidade, segundo Filho (1994), o papel do 
Poder Judiciário assume um caráter demasiadamente político. Na hipótese do controle 
de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por ação e a ação 
declaratória de constitucionalidade fazem dele um legislador negativo, “enquanto 
a ação de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção o impelem a 
tornar-se um legislador ativo. (...) Por isso, a Constituição justicializa o fenômeno 
político. Mas isto não se faz sem a politização da justiça”.

Ademais, cumpre ressaltar, que ainda em Constituições de séculos passados como 
a Constituição do México de 1817 e da Alemanha de 1919, percebeu-se uma intensa 
judicialização da política, à proporção em que as Constituições começaram a introduzir 
em seus textos, diretrizes e objetivos políticos, transmudando em assuntos jurídicos 
os assuntos da política. Conceituadas como questões jurídicas, as tarefas políticas do 
Estado, quando não continuamente efetuadas, assim, submetem-se a apreciação do 
Judiciário, e aqui habita à própria essência que caracteriza a judicialização da política.

Ressalta Cappelletti (1994), não pode mais se ocultar, tão facilmente, detrás 
da frágil defesa da concepção do direito como norma preestabelecida, clara e 
objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma ‘neutra’. É envolvida sua 
responsabilidade pessoal, moral e política, tanto quanto jurídica, sempre que haja 
no direito abertura para escolha diversa. E a experiência ensina que tal abertura 
sempre ou quase sempre está presente. 

Pode-se tomar essa politização do juiz como um resultado de sua independência 
e alta criatividade. No entanto, juiz politizado, não deve significar juiz parcial, ou 
seja, que atue com parcialidade, desviado da lei como um substituto da política. 
Assim, deve o juiz-político continuar a exercer a sua função precípua de forma 
imparcial, não cedendo lugar às oposições de grupos e partidos, de modo a não se 
deixar ser conduzido pelas opressões daqueles que detêm grande parcela do poder. 
Desse modo, o juiz ainda que politizado, deve continuar atuar vinculado e nos limites 
estabelecidos pela Constituição, sendo que o termo politização seja unicamente a 
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expressão, utilizada em uma sociedade complexa para que possa ocorrer um aumento 
das viabilidades de escolha e decisão, e não apenas de um processo de negativa ou 
recusa da legitimidade constitucional, continuando, assim, o juiz a cumprir o seu 
papel na impreterível função constitucional. 

Campilongo (2002, p. 30-51) revela a função política do juiz:

“A função política do magistrado resulta desse paradoxo: o juiz 
deve, necessariamente, decidir e fundamentar sua decisão em 
conformidade com o direito vigente; mas deve, igualmente, 
interpretar, construir, formular novas regras, acomodar a 
legislação em face das influências do sistema político. Nesse 
sentido, sem romper com a clausura operativa do sistema 
(imparcialidade, legalismo e papel constitucional preciso) a 
magistratura e o sistema jurídico são cognitivamente abertos 
ao sistema político. Politização da magistratura, nesses precisos 
termos, é algo inevitável.” (CAMPILONGO, 2002, p. 30-51).

É algo que se constata com a realidade vivenciada hodiernamente, que a 
significativa transformação do Estado em face ao atual contexto social dirige-se de 
forma inevitável à superação do antigo paradigma que o colocava como: “protetor” e 
“repressor”, onde havia a redução de sua função ao apresentá-lo apenas como condutor 
das soluções dos conflitos sociais (penais e civis). O Estado como atualmente se 
apresenta incumbe-se de um relevante papel no contexto social contemporâneo, o qual 
possuí natureza sobretudo promocional, atribuindo-se significativas responsabilidades 
no campo da efetivação dos direitos sociais, por comando imperioso da justiça social, 
que é alicerce de legalidade e legitimidade desse Estado moderno, que deve sobretudo 
preocupar-se com as novas demandas sociais e com a consecução da justiça social.

Esclarece Cappelletti (1999), essas novas áreas do fenômeno jurídico, o 
Judiciário, como órgão desse novel Estado Social, tem destacado e importantíssimo 
papel de fazer atuar os preceitos constitucionais, controlando e exigindo do Estado 
o cumprimento de seu dever de intervir ativamente na esfera social, “um dever que, 
por ser prescrito legislativamente, cabe exatamente aos juízes fazer respeitar”.

Neste sentido, segundo Cunha Junior (2007), exige-se desse também novo 
Judiciário uma maior e mais intensa participação para a construção da sociedade do 
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bem-estar, haja vista que a efetivação dos novos direitos sociais exige mudanças nas 
funções clássicas dos juízes, que se tornaram, sem dúvida alguma, corresponsáveis 
pela realização das políticas públicas dos outros Poderes. 

Como implicação incontestável dessa intensa transformação do Estado, o 
Judiciário, por conseguinte, teve marcante ampliação de suas funções e responsabilidades, 
assumindo, desse modo em conjunto com a justiça constitucional, um novo papel, e 
com ele, recebeu o difícil desafio de controlar a constitucionalidade da atuação dos 
demais poderes, e especialmente das omissões do poder público.

Ferraz Júnior (2000, p.345) percebeu essa inovação, e esclarece quanto ao 
“sentido promocional prospectivo” dos direitos sociais, assim dizendo:

Altera a função do Poder Judiciário, ao qual, perante eles ou 
perante a sua violação, não cumpre apenas julgar no sentido de 
estabelecer o certo e o errado com base na lei (responsabilidade 
condicional do juiz politicamente neutralizado), mas também 
e sobretudo examinar se o exercício discricionário do poder 
de legislar conduz à concretização dos resultados objetivados 
(responsabilidade finalística do juiz que, de certa forma, 
o repolitiza). (...) Altera-se, do mesmo modo, a posição do 
juiz, cuja neutralidade é afetada, ao ver-se ele posto diante de 
uma corresponsabilidade no sentido de uma exigência de ação 
corretiva de desvios na consecução das finalidades a serem 
atingidas por uma política legislativa. Tal responsabilidade, 
que, pela clássica divisão dos poderes cabia exclusivamente ao 
Legislativo e Executivo, passa a ser imputada também à Justiça 
(FERRAZ JÚNIOR, 2000, p.345). 

Diante de tudo isso, percebe-se que o Estado Social necessita uma reformulação da 
antiga divisão dos Poderes, para que seja possível uma redistribuição de funções que 
propicie a formação de um sistema equilibrado, efetivo e eficaz de controle recíproco, 
com a finalidade de que os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal, 
em especial os sociais, sejam considerados, respeitados e efetivados, não permanecendo 
mais sob o julgo do livre arbítrio e distribuição do legislativo e do executivo, e por 
consequente, colocando o judiciário como guardião da Constituição sem, contudo, 
atribuí-lhe caráter estritamente político, uma vez que questões políticas, por mais 
que necessitam envolver debates entre todos os cidadãos, tem propensão a distorcer 
o cenário da demanda e a converter interesses coletivos em individuais, uma vez que 
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conceitos e ideias políticas é uma particularidade que quando colocadas em discussão 
quase sempre não existe convergências de opiniões. 

Ressalta Canotilho (1996, p.8): 

[...] A onda constitucionalista’ dos países da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), vivenciada da segunda 
metade da década de 1980 à primeira metade da década de 
1990 teve forte influência portuguesa, em especial quanto ao 
‘catálogo de direitos e deveres fundamentais. Nesse contexto, 
a importância dos tribunais Constitucionais é fundamental em 
países sem tradição democrática, na garantia desses direitos 
(CANOTILHO, 1996, p.17). 

No entanto, alerta ainda Canotilho (2018), que o alargamento da atuação 
desses Tribunais Constitucionais pode transportar maldades congênitas, contra a Lei 
Fundamental originalmente prevista pelo constituinte originário. Assim, ele considera 
haver dúvidas na possibilidade de ocorrência da Politização da Justiça, pois essa só 
ocorre, por exceção, devido à falha do processo democrático de escolha dos políticos. 
O que ele ressalta estar acontecendo é a ‘politização’ na escolha dos magistrados 
destes Tribunais; quando a ordem partidária passa a influenciar nas indicações e 
especificamente, cita os casos recentes de indicação do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (Brasil) na escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Segundo magistério de Campilongo (1994), com o advento (e crescimento) do 
modelo social de direito há evidente aumento das demandas sociais com consequente 
sobrecarga na necessidade de produção normativa, acarretando a “hipertrofia legislativa” 
(Paralelamente, há demanda crescente de prestações em litígios coletivos e difusos. 

Esta corrente também revelada por Ferraz (2000), que relata que a neutralidade 
do juiz é afetada pela corresponsabilidade na consecução das finalidades pretendidas 
pela política legislativa. Tal responsabilidade, que na clássica divisão de poderes caberia 
exclusivamente ao Legislativo e ao Executivo, passa a ser imputada também à Justiça.

Essa questão é, sem ressalvas, o cerne dos debates sobre a politização do 
judiciário. Andréas Krell (2002, p.90) igualmente evidência a mesma preocupação 
dos pesquisadores anteriormente citados: “Onde o processo político (legislativo e 
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executivo) falha ou se omite na implementação de Políticas Públicas e dos objetos 
sociais nela implicados, cabe ao Poder Judiciário tomar uma atitude ativa na realização 
da correição da prestação dos serviços sociais básicos.”

Neste sentido, compreende-se que a função do poder judiciário poderá ser 
expandida quando este ente estatal considerar a necessidade de interferir de forma mais 
intensa na política como meio a propiciar a atuação do legislativo e do executivo na 
realização de políticas públicas voltadas para a consecução dos diretos dos cidadãos. 

4.2 Politização do judiciário: desrespeito ao princípio da separação dos 
poderes?

De acordo com Vidigal (2003, p. 67), a clássica teoria da separação coloca 
a estrutura organizacional do Estado de tal forma que o legislativo termina por 
assumir uma clara posição de supremacia sobre os demais ao mesmo tempo em que 
o judiciário acaba por se tornar um poder nulo, “a boca da lei”, mero aplicador do 
silogismo fato versus norma em razão do princípio da legalidade, a par das referências 
sociais, éticas ou políticas.

Ainda neste sentido, Vidigal (2003, p. 67) ensina que:

Hoje já se entende que a interpretação e aplicação direta dos textos 
de Montesquieu não combinam com um Estado Constitucional. 
Realmente, como se poderia aplicar integralmente a clássica 
separação num arranjo institucional em que é possível existirem 
projetos de lei de iniciativa reservada do Presidente da República, 
ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, ou o uso do instituto 
normativo da medida provisória, ou ainda, com a instituição de 
poderes ao Legislativo para julgar crimes de responsabilidade 
(VIDIGAL, 2003, p. 67).

Pode-se perceber, conforme ensina Zaffaroni (1995, p. 83), “não existe qualquer 
esquema patenteado de separação de poderes que possa funcionar em todas as épocas 
e sob as mais diversas circunstâncias sociais” (ZAFFARONI, 1995, p. 83).

Diante disso, percebe-se que a limitação imposta por cada país conforme as 
exigências do princípio da separação de poderes irá depender do contexto social 
presente à época, ademais das exigências políticas e sociais a que estão estruturadas.
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É sabido que se os Tribunais não podem interferir nas atividades dos trabalhos 
legislativos, no entanto, poderá se for necessário, devido ao comando prescrito na 
própria constituição, declarar a norma criada pelo legislativo inconstitucional, abstendo-
se de aplicá-la. Dessa forma, essencialmente é atribuído ao Judiciário o múnus de 
controlar os atos advindos dos outros poderes sob a análise da constitucionalidade.

Têm-se, ainda, outros exemplos da reciprocidade que cada poder possui com 
outro e os controles interorgânicos estabelecidos na Constituição de 1988, conforme 
demonstrado por Silva Filho (2003, p.37-42):

O Legislativo autoriza o Presidente da República a declarar guerra, 
a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem no 
território nacional ou nele permaneçam temporariamente (art. 49, 
VIII), fiscaliza e controla, diretamente ou por qualquer de suas 
casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração 
indireta (art. 49, IX) e aprova, previamente, a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 2.500ha (art. 49, 
XVII) e exerce atividade judiciária quando concede anistia (art. 
48, VIII) e processa e julga o Procurador-Geral da República e o 
Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade (art. 
52 , II); O Executivo exerce funções legislativas quando nomeia 
Ministros do Tribunal de Contas da União (art. 84, XV) e edita 
medidas provisórias (art. 84, XXVI) e elabora leis delegadas (art. 
68); e judiciária quando concede indulto e comuta penas (art. 
84, VII) e dirime conflitos mediante processos administrativos 
(art. 5º, LV); O Judiciário exerce funções legislativas quando 
os tribunais elaboram seus regimentos internos, dispondo 
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos (art. 96, I, “a”); e executiva 
quando organiza suas Secretarias e Serviços auxiliares e os dos 
juízes que lhes são vinculados (art. 96, I, “b”) (SILVA FILHO, 
2003, p.37-42).

Conforme se percebe, a Constituição faz alusão ao princípio da harmonia entre os 
poderes, fundamentalmente oposta à forçosa ideia de uma separação absoluta entre eles. 
Nesse sentido, compreende-se que os entes estatais somente poderão se desenvolver 
de forma plena quando existir entre eles uma imprescindível e consciente cooperação 
de controles recíprocos, conduzidos pelo princípio da harmonia. Mesmo assim, o 
constitucionalista José Afonso da Silva (2011, p.111) previne que: “a desarmonia, 
porém, se dá sempre que se acrescem atribuições, faculdades e prerrogativas de um 
em detrimento do outro” (SILVA, 2011, p. 111).
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Segundo Barroso (2008), é importante assinalar a diferença entre ativismo judicial 
e judicialização da política, duas expressões conhecidas e às vezes equivocadamente 
usadas como sinônimos, mas que não se confundem. Enquanto o primeiro revela mais 
uma escolha do magistrado ou da Corte, adotando como fonte nas suas decisões uma 
aplicação direta do Texto Supremo, com a utilização de critérios menos rígidos de 
interpretação, o último revela que a decisão de políticas públicas são tomadas por 
aqueles que não foram eleitos para essa importante missão, isto é, o esvaziamento da 
política pela omissão do Legislativo bem como pela falta de efetividade do Executivo, 
que não privilegia tais direitos na escolha de políticas públicas. O ativismo se mostra 
mais uma atitude e a judicialização uma circunstância factual.

Alguns estudiosos apresentam a politização do judiciário como um desrespeito 
ao princípio da separação de poderes, retirando para tanto como fundamento desse 
entendimento a cláusula pétrea insculpida no art. 60, § 4º, III da Constituição Federal 
de 1988, que declara que não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir a separação de poderes. E que, por conseguinte, que cada poder 
possui suas atribuições expressamente definidas, não podendo, pois, interferir na 
esfera de competência dos demais poderes.    

Neste seguimento, Di Pietro (2015), esclarece que rigorosamente, não pode 
o Judiciário interferir em políticas públicas, naquilo que a sua definição envolver 
aspectos de discricionariedade legislativa ou administrativa. O cumprimento das metas 
constitucionais exige planejamento e exige destinação orçamentária de recursos públicos. 
Estes são finitos. Não existem em quantidade suficiente para atender a todos os direitos 
nas áreas social e econômica. Essa definição está fora das atribuições constitucionais 
do Poder Judiciário. Este pode corrigir ilegalidades e inconstitucionalidades, quando 
acionado pelas medidas judiciais previstas no ordenamento jurídico, mas não pode 
substituir as escolhas feitas pelos Poderes competentes.

Ainda conforme Di Pietro (2015), no entanto, o que se verifica é que, por 
diferentes formas, o Judiciário vem interferindo, direta ou indiretamente, na formulação 
de políticas públicas. Existem diferentes fatores que vêm contribuindo para isso. Dois 
deles saltam aos olhos: de um lado, a inércia do poder público, a sua ineficiência, 
a ausência ou deficiência no planejamento, a corrupção, os desvios de finalidade 
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na definição de prioridades, os interesses subalternos protegidos, em detrimento de 
outros, especialmente relevantes para a garantia dos direitos fundamentais. É doloroso 
assistir-se aos gastos do dinheiro público com publicidade, mordomia, corrupção, 
em detrimento da saúde, educação, moradia e outros objetivos de interesse social.

Diante da realidade vivenciada no atual contexto social, surgem indagações 
quanto à tarefa desenvolvida pelo Judiciário em uma democracia constitucional. 
Assim vejamos:

Seria correto o poder judiciário tomar às vezes no exercício de funções típicas de 
outros poderes, como a função legislativa no intuito de formular políticas públicas? E 
esse envolvimento do judiciário com os debates diversos da vida política não poderia 
interferir na sua capacidade de julgar de forma imparcial?

Essas são questões complexas, uma vez que as instituições sempre necessitam 
realizar uma rigorosa justificação quanto ao desempenho de suas funções. Ademais, 
sabe-se que não se atribui ao Poder Judiciário a tarefa de “fazer justiça”, pois a sua 
atuação deve estar atrelada ao cumprimento correto dos procedimentos estabelecidos 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, não agindo com discricionariedade, estando 
vinculado ao comando normativo que preceitua que as decisões dos juízes devem 
ser fundamentadas. Logo, entende-se que “fazer justiça” como ato de “julgar com 
justiça” é atuar de forma a utilizar corretamente a estrutura procedimental em que 
se exige que seja respeitada a sucessão lógica de acontecimentos, não se sujeitando 
a sentimentos pessoais, a arbitrariedades ou interferências de terceiros que buscam 
conceder vantagens indevidas em troca de favores. 

Assim, estando aliado a um sistema coeso de direitos e respeitando os limites 
estabelecidos pela Constituição Federal, o poder judiciário poderá atuar como garantidor 
dos direitos fundamentais dos cidadãos quando estes são desrespeitados pelos demais 
poderes, interferindo até mesmo na formulação de políticas públicas desde que o faça 
em nome da proteção dos direitos fundamentais, uma vez que conforme preceitua 
o art. 5º, XXXV da Constituição Federal a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário “lesão ou ameaça a direito”.
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E como o próprio preâmbulo da constituição enaltece a República Federativa 
do Brasil é um Estado Democrático, destinado a “assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais”. Deixando em evidência que cabe ao Estado assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, e diante dessa premissa pode-se compreender que 
ao Poder Judiciário cabe defender os direitos sociais e individuais que o Estado 
estar obrigado a assegurar, e em decorrência disso, poderá o judiciário interferir na 
atuação legislativa e executiva quando estes não atendem os comandos normativos 
estabelecidos na Carta Magna.   

Importante ressaltar, que na medida em que este novo arranjo jurídico- 
constitucional das funções estatais obtém sua legitimidade no campo social e político, 
poderá ele vim a sofrer influências tanto de grupos políticos quanto de grupos da alta 
cúpula da sociedade, que se revelam como capazes de interferir em muitos assuntos 
políticos devido a sua força econômica. Desse modo, evidencia-se que o direito só 
é legítimo quando é efetuado pela democracia, sendo também imprescindível que 
exista uma contenção, a fim de que possa ser distinguido o sistema de justiça das 
instituições políticas, de forma que estes dois não se confundam. Nessa conjuntura de 
divisão nivelada de funções é que a Constituição Federal determinou uma distinção 
entre poderes políticos, no qual compete ao legislativo elaborar o arcabouço normativo 
com vista a regular a vida em sociedade, e ao poder judiciário, a tarefa de aplicar o 
direito ao caso concreto, com a finalidade de resolver conflitos, utilizando para tanto 
às normas criadas pelo legislativo, refutando, se vital, opiniões de grupos políticos 
ou forças sociais e econômicas, ou grupos midiáticos.

Assim, na tarefa precípua de julgar conflitos, o poder judiciário deve ser 
ater de forma imperiosa ao princípio da imparcialidade, seja o caso uma demanda 
entre pessoas sem prerrogativa de foro ou alguém com prerrogativa de foro. Não se 
deixando envolver pelos interesses pessoais, ou pelo sentimento social, que muitas 
vezes se disfarça de clamor social, quando na verdade são apenas manobras de forças 
políticas que se utilizando do carisma e popularismo dos réus que estão sofrendo 
algum tipo de processo, seja criminal ou administrativo, tentam desvirtuar a atuação 
dos juízes colocando-os como partidários e perseguidores, alegando, ainda, que 
esses magistrados, sem provas condenam réus por crimes, que mesmo contrário à 
opinião de muitos, são na maioria das vezes crimes de autoria do político a quem foi 
imputado o fato criminoso.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou realizar uma abordagem sobre as principais questões 
atinentes a efetivação da justiça social, onde pode ser identificado os maiores impasses 
apontadas pela doutrina quanto a carência de políticas públicas que verdadeiramente 
garantam a justa consecução dos direitos fundamentais insculpidos na constituição 
Federal. Além de realizar uma análise sobre a politização do judiciário, fenômeno, 
que conforme informa o constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho, se faz 
indispensável quando surge a necessidade da proteção dos direitos dos cidadãos 
contra as orientações das instituições político-representativas.

Assim, pode-se compreender a partir da análise do contexto delineado, que em 
um sistema onde a população, distante de exigir uma separação rígida de poderes, 
reivindica uma atuação mais colaborativa entre esses poderes, o Poder Judiciário 
vem de forma intensa ganhando destaque e importância na busca da efetivação da 
justiça social, em especial, devido a campanha de combate a negligência e a atuação 
desvirtuada dos demais poderes.

Não se pretende, contudo, apoiar a ideia do judiciário invadir o espaço político 
dos demais poderes, ao qual tem suas funções precípuas delimitadas pela Carta Magna, 
porém não se pode conceber que num regime de cooperação de poderes, o Poder 
Judiciário fique relegado a ser somente um aplicador da lei e condutor das soluções 
para os conflitos sociais. Com efeito, o judiciário quando atua de forma politizada 
não o faz para suprimir a atuação dos outros poderes, mas sim para suprir eventual 
omissão dos outros poderes ou quando este atua com abuso ou desvio de poder. 

Neste sentido, enfatiza Cunha Júnior (2015), que o Judiciário está atuando 
exatamente pelo fato da não atuação ou abuso dos outros Poderes. E há uma lógica 
nisso. Em face de sua atuação substitutiva e supletiva, se não há violação de direitos 
não há a intervenção do judiciário. 

Dessa forma, entende-se que se os poderes legislativo e o executivo atuassem de 
forma a tornar possível a efetivação dos direitos dos cidadãos, e em especial aos direitos 
sociais, cumprindo com os seus deveres na criação e execução de políticas públicas 
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constitucionalmente vinculantes, não haveria razão para a intervenção do judiciário 
nesse campo. Ocorrendo o contrário, assim sendo, ante a omissão e abuso dos demais 
poderes, o judiciário deve atuar conforme a supremacia da Constituição e do Direito. 

Logo, a efetivação da Justiça Social pelo Judiciário instaura a chamada 
judicialização da política, de forma a colocar o judiciário como guardião dos direitos 
dos cidadãos que quando negligenciados pelos demais poderes reclama a atuação 
politizada do judiciário. 
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OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO 
DOS MUNICÍPIOS E AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS COM O 
DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL PARA OS SEUS 

SEGURADOS

THE OWN SOCIAL SECURITY SCHEMES IN THE FRAMEWORK OF 
THE MUNICIPALITIES AND THE CONSEQUENCES ADVISED OF THE 

FINANCIAL AND FINANCIAL IMBALANCES FOR THEIR INSURED

Gleidys Fontinele Castro1

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo uma análise critica sobre os regimes próprios de 
previdência social (RPPS), instituídos no âmbito municipal, em particular, nos municípios do Estado 
do Piauí, com enfoque na sustentabilidade desses regimes fazendo abordagens sobre as principais 
regras acerca do funcionamento a serem observados pelos entes instituidores, bem como, demonstrar 
ainda, as principais implicações pela não observância desses critérios legais. Com base na coleta de 
dados, a partir das informações disponibilizadas pelo Ministério da Previdência Social, Secretaria da 
Previdência Social e Tribunal de Contas do Estado do Piauí, serão demonstradas as situações financeiras 
desses RPPS, destacando as principais implicações que tem levado esses fundos de Previdência ao 
fracasso. Apesar da obrigação legal que exige do ente condições mínimas financeiras e atuariais para 
a sua instituição e manutenção, verifica-se que tais normas não têm sido respeitadas, levando muitos 
municípios a terem que optar mais cedo ou mais tarde pela sua extinção. As consequências advindas com 
esta medida impactarão diretamente os seus segurados, além do próprio ente federativo, que também 
sofrerá consequências tendo em vista que obrigatoriamente terá que arcar com as responsabilidades no 
custeio dos benefícios concedidos ou implementados na vigência desses RPPS.

Palavras-chave: Regime Próprio de Previdência Social. Sustentabilidade. Desequilíbrio Financeiro e 
atual. Consequências. Extinção.

Abstract: The present article aims at a critical analysis of the of their own social security systems (RPPS), 
instituted on ambit municipal, in particular in the municipalities of the State of Piauí, with a focus on 
the sustainability of these regimes, making approaches on the main rules about the functioning to be 
observed by the institutions, as well as, still demonstrate the main implications for non compliance with 
these legal criteria. Based on the data collection, starting on the information provided by the Ministry 
of Social Security, Social Security Secretariat and Court of Accounts of the State of Piauí, will be 
demonstrated the financial situations of these RPPS, highlighting the key implications which led these 
Funds to failure. Despite the legal obligation that requires minimum financial and actuarial conditions 
for its institution and maintenance, it can be verified that these norms have not been respected, causing 
many municipalities to have to opt sooner or later for their extinction. The consequences of this measure 
will directly impact its policyholders, in addition to the federative ent itself, which will also suffer 
consequences bearing in mind that it will have to bear the responsibilities in the costing of the benefits 
granted or implemented during the period of validity these RPPS.

Keywords: Private Social Security Scheme. Sustainability. Financial and actuarial balance Consequences. 
Extinction.
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1 INTRODUÇÃO

As primeiras leis com medidas protetivas direcionadas aos trabalhadores foram 
editadas na Alemanha por Bismarck, dentre elas o seguro doença (1883), o seguro 
de acidente de trabalho (1884) e o seguro de invalidez e velhice (1889). Essas leis 
apresentavam duas principais características dos regimes previdenciários modernos: 
organização estatal e compulsoriedade. A primeira constituição que tratou de forma 
estruturada, dos direitos sociais foi a do México de 1917, seguida pela Constituição 
de Weimar, de 1919, na Alemanha.

A evolução da seguridade social, no mundo, teve como marco em 1942, 
o Relatório Beveridge, Inglaterra, apresentando a estrutura da seguridade social 
moderna, da participação universal para todas as categorias de trabalhadores com 
cobrança compulsória de contribuições para financiar as três áreas da seguridade: 
saúde, previdência social e assistência social.

A Previdência Social no Brasil é um dos tripés que forma a Seguridade Social 
definida como direito de todos aqueles que possuem filiação a previdência, cujo objetivo 
é criar uma rede de proteção social para o segurado e seus dependentes de forma 
temporária ou permanente. Sua finalidade está inserida no artigo 1° da Lei n° 8.213/91, 
estabelecendo o aludido artigo que a Previdência Social, mediante contribuições, tem 
por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por 
motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisões ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

As primeiras manifestações sobre da Previdência Social no Brasil surgiu na 
Constituição de 1824, com a previsão de um dispositivo denominado “socorros públicos”, 
de iniciativa privada das Santas Casas de Misericórdia, uma espécie de assistência aos 
cidadãos. No entanto, tal norma não dispunha de mecanismo de exigibilidade para sua 
eficácia. A Constituição de 1891, no seu art. 75, previa a garantia de aposentadoria 
somente aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da nação.

O marco da previdência social brasileira é a Lei Eloy Chaves de 24 de janeiro 
de 1923, que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP), estabelecendo um 
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sistema de benefícios aos ferroviários que mais tarde foram ampliadas para empresas de 
outros setores. A partir da década de 30, foram criados os Institutos de Aposentadoria 
e Pensão – (IAP). Os primeiros foram dos Marítimos - IAPM, dos Comerciários – 
IAPC e dos Bancários - IAPB, em 1933 e 1934.

A Constituição de 1934 representou um importante avanço histórico, pois 
estabeleceu o princípio da tríplice forma de custeio para a previdência social, mediante 
recursos do Poder Público, dos trabalhadores e das empresas. Já a Constituição de 
1937 não apresentou grandes avanços nas garantias de direito, mas instituiu os seguros 
sociais de vida, de invalidez e de velhice possibilitando a inserção de novos setores 
ao sistema de Previdência, estendendo a filiação aos trabalhadores dos transportes de 
cargas, estivadores, industriários e comerciantes, mantendo os benefícios que haviam 
sido positivados na Constituição anterior.

A Constituição de 1946, por sua vez, não apresentou mudanças no seu texto 
constitucional no que se refere à Previdência Porém, a Constituição de 1967 agregou as 
conquistas da Constituição anteriores, bem como outros benefícios fundamentais, dentre 
os quais estão à instituição do seguro-desemprego, salário-família, seguro acidente 
de trabalho, inserção do trabalhador rural na Previdência, criação do Programa de 
Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP), criação da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
(DATAPREV), sendo também esta, a primeira Constituição a tratar sobre os direitos 
dos empregados domésticos. A partir de 1960 com a aprovação da Lei n° 3.807/60, a 
previdência passou a conceder benefícios por idade avançada, incapacidades, tempo 
de serviço, prisão ou morte, para aqueles de quem dependiam economicamente.

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil se insere no processo 
de democratização cujo escopo desta Constituição é a garantia plena e eficaz dos 
direitos fundamentais sociais dos cidadãos, do dever do Estado em assegurar o bem-
estar e a justiça social, proporcionando a todos o mínimo para a sua subsistência e 
de seus dependentes.

A Previsão constitucional da seguridade e da previdência social está insertas 
nos artigos 40, 149,194, 201 e 202, bem como na legislação Infraconstitucional - 
Leis 8.213/91, que dispõe dos benefícios da Previdência, no Decreto n° 3.048/99 - 
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Regulamento da Previdência Social e na Lei 9.717/98, que regulamenta os Regimes 
Próprios de Previdência, além das instruções e Portarias editadas pelo Ministério da 
Previdência Social.

A nossa Carta Magna de 1988 nos termos do artigo 194, define a Seguridade 
Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
assistência social. Nesse sentido, preleciona Sergio Pinto Martins:

A Previdência Social é o segmento da Seguridade Social 
composto por um conjunto de princípios, de regras e de 
instituições destinadas a estabelecer um sistema de proteção 
social, mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar 
meios indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua família, 
contra a contingência de perda ou redução da sua remuneração, 
de forma temporária ou permanente, de acordo com a previsão 
da lei. MARTINS (2011, p. 286)

Conforme o entendimento de Ivan Kertzman (2015, p.574), “são três os regimes 
previdenciários que compõe o sistema da Previdência Social: O Regime Geral da 
Previdência Social - RGPS, O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e o 
Regime de Previdência Complementar.” Na visão doutrinária de Castro e Lazarri 
(2017, p. 98), há outros diferentes regimes, a saber, o Regime dos Militares das Forças 
Armadas, que recebe um tratamento diferenciado dos segurados civis.

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) - destinado a todos os 
trabalhadores urbanos e rurais, com suas políticas elaboradas pelo Ministério da 
Previdência Social e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
autarquia federal a ele vinculada, é o principal regime previdenciário em nosso 
ordenamento jurídico, possui caráter contributivo e filiação compulsória. Neste sistema 
estão incluídos os segurados que contribuem para o INSS, sejam eles, empregados, 
empregadores, autônomos, trabalhadores rurais, contribuintes individuais e servidores 
públicos não amparados pelo Regime Próprio de Previdência.

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) tem como foco os servidores 
públicos estatutário cujos entes federativos tenham feito a opção pela sua instituição, 
sendo o objeto de estudo desse artigo.
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O Regime de Previdência Complementar (RPC) subdividido em fechado e 
aberto, previsto no art. 202 da Constituição Federal de 1988, organizado de forma 
autônoma em relação ao RGPS e de caráter facultativo, criado para o fim exclusivo 
de administrar planos de benefícios de natureza previdenciária, patrocinados ou 
instituídos, não tendo o condão de substituir os regimes previdenciários básicos, 
mas o de permitir ao beneficiário acesso a benefícios que complementem a sua renda 
decorrente da inatividade.

O objetivo desse estudo é analisar os Regimes Próprios de Previdência Social, 
assegurados exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, 
instituídos no âmbito dos municípios do Estado do Piauí, demonstrando as situações 
que implicam o desequilíbrio financeiro e atuarial destes regimes, levando-os à 
extinção, bem como, os impactos gerados aos seus segurados, pelo não cumprimento 
das normas de funcionamento conforme se discorre a seguir.

1 DA INSTITUIÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL

1.1 Aspectos legais e conceituais

A instituição, pelos municípios, de um regime próprio de previdência social 
para seus servidores é autorizada pelo art. 149, § 1º, da Constituição Federal, o qual, 
em sua redação atual, dispõe o seguinte:

Art. 149. [...]
§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores 
titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41, 19.12.2003).

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS é o regime de previdência 
estabelecido no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que deve assegurar, por lei, aos servidores titulares de cargos efetivos no mínimo, 
os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. É administrado pela sua própria 
unidade gestora, uma autarquia municipal, em caso de municípios, ou estadual, em 
caso de estados, mas suas políticas são elaboradas e executadas também pelo Ministério 
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da Previdência Social. A previsão legal de suas principais diretrizes está estabelecida 
em nossa Carta Magna de 1988, no art. 40 em seu caput, em que preceitua:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência 
de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

Conforme o referido dispositivo, o RPPS é um regime de caráter contributivo e 
solidário, direcionado aos servidores públicos e está submetido obrigatoriamente aos 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Os RPPS devem observância 
aos artigos 149, §1º; 195 § 6º e 201, da Constituição Federal de 1988.

Aos Estados, Distrito Federal e Municípios compete a criação, instituição e 
regulamentação de leis específicas que atendam a seus servidores, devendo estar em 
consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais de funcionamento 
do Regime Próprio de Previdência Social, estabelecidas na Lei 9.717/98.

A propósito do tema, na concepção de Guerreiro e Zottis (2016, p.126):

Considera-se instituído um Regime Próprio de Previdência Social 
a partir do momento que o sistema de previdência, estabelecido 
no âmbito do ente federativo, passe a assegurar, por lei, o servidor 
titular de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria 
e pensão por morte previstos no art.40 da Constituição Federal. 
É vedada a instituição retroativa do RPPS. A lei instituidora 
do RPPS poderá prever que a sua entrada em vigor dar-se-á 
após noventa dias da data de sua publicação, mantendo-se 
nesse período, a filiação dos servidores e o recolhimento das 
contribuições ao RGPS. A instituição do RPPS independe da 
criação de unidade gestora ou de estabelecimento de alíquota de 
contribuição. É vedada a existência de mais de um RPPS para 
servidor público titular de cargo efetivo por ente federativo.

Na visão dos autores o mandamento constitucional inserido no art.40 estabelece 
o direito que tem o servidor à filiação a um regime próprio de previdência, garantido 
pelo menos, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, ficando os entes 
federados impedidos de retroagir os efeitos da lei instituidora do RPPS.
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1.2 Motivações dos entes federados à instituição dos RPPS

Inicialmente, a Constituição de 1988 trouxe dois dispositivos essenciais que 
motivaram a criação de um grande número de RPPS até a década de 90: O artigo 
39 da CF, que estabeleceu a exigência da adoção de regime jurídico único para os 
servidores de cada ente e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), que conferiu estabilidade aos servidores não titulares de cargo efetivo, que 
contassem com mais de cinco anos de exercício contínuo à data da promulgação da 
referida Constituição. Esses fatos impulsionaram a criação de um grande número de 
RPPS em razão da possibilidade de direitos a salários maiores, planos de carreira e 
benefícios com paridade e integralidade – isso, com pouco ou nenhum custeio para 
acesso aos benefícios.

A consequência disso foi a efetivação de um grande número de servidores no 
serviço publico, cujos empregos foram automaticamente transformados em cargos 
públicos o que gerou um imenso déficit atuarial na Previdência dos entes instituidores 
nesse período. Seguindo o exemplo da União, os estados e muitos municípios brasileiros 
editaram leis adotando o regime jurídico estatutário.

A criação do fundo dos Regimes Próprios de Previdência antes da entrada 
em vigor da lei n.º 9.717/98, facultou, em função da ausência de legislação 
estabelecendo normas gerais sobre esse regime, que os municípios exercessem a 
competência legislativa plena alcançando efeitos positivos e negativos para esses 
entes, principalmente àqueles de pequeno porte, traduzindo-se no crescimento das 
despesas com pessoal e na adoção de critérios mais generosos para a concessão de 
benefícios, o que anos depois gerou um grande passivo atuarial para os municípios.

Por outro lado, vê-se que antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, 
os regimes próprios de previdência social vinculavam todos os servidores públicos, 
até mesmo os temporários, os ocupantes de cargos em comissão e os detentores de 
mandato eletivo sem qualquer contrapartida contributiva, o que tornava esses regimes 
fragilizados. No passado, o regime não era contributivo, bastava comprovar tempo 
de serviço e a aposentadoria era um direito estatutário, uma política de pessoal, um 
prêmio. No Estado do Piauí, cobrava-se contribuição para custear as pensões, mas 
não as aposentadorias.
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Na década de 90 a instituição dos RPPS na maioria dos municípios não passou 
por um processo de discussão e de estudos técnicos para assegurar sua sustentabilidade, 
o que gerou um resultado negativo para a maioria dos municípios instituidores. Os 
desvios dos recursos previdenciários arrecadados e a pouca eficiência de mecanismos 
de controle possibilitaram a quebra desses regimes com a consequente extinção de 
muitos fundos deixando um grande passivo previdenciário.

A Emenda Constitucional 20/98 instituiu o caráter contributivo do RPPS 
e determinou a observância de critérios que preservassem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e foi a partir desse marco, que passou a contribuição previdenciária do 
servidor e do ente público ter caráter obrigatório. Complementando as alterações 
implementadas pela referida emenda, foi promulgada a EC 41/03, que trouxe novas 
limitações ao regime de previdência do servidor público aproximando-o das regras 
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS e muitos municípios acabaram por 
retornar ao referido regime.

A EC 47/2005 agregou mais uma regra de transição, para permitir a aposentadoria 
integral, com paridade nas pensões, àqueles servidores públicos que ingressaram no 
serviço público até a data da promulgação da EC 20/1998.

Outras alterações significativas vieram com a EC 70, de 29 de março de 2012, 
que alterou a regra da aposentadoria por invalidez, e outorgou àqueles servidores 
que ingressaram no serviço público até o dia 31/12/2003, data da publicação da EC 
41/2003, o direito à aposentadoria por invalidez com proventos correspondentes à 
remuneração integral do cargo efetivo e ao critério de reajuste pela paridade.

No Estado do Piauí, 88 (oitenta e oito) municípios instituíram o Regime Próprio 
de Previdência. Alguns não conseguiram dar continuidade a esse sistema após as 
mudanças trazidas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, sendo que mais de 
20 municípios migraram de volta ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
em razão da inviabilidade desses fundos com o passivo atuarial adquirido durante o 
período não contributivo.
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Atualmente no Piauí, existem 65 (sessenta e cinco) municípios com Regime 
Próprios em funcionamento e 02 (dois) municípios em processo de extinção, conforme 
informações do Ministério da Previdência Social2, contidas no quadro a seguir.

Quadro 01 – Identificação dos municípios piauienses que instituíram o RPPS no 
Estado do Piauí

Nº MUNICÍPIO DATA DE 
INICIO

 DATA DO 
FIM SITUAÇÃO ATUAL

01 Agricolândia 15/10/2013 RPPS em vigor
02 Água Branca 30/09/2005 RPPS em vigor
03 Alegrete do Piauí 30/09/2005 RPPS em vigor
04 Altos 22/12/2011 RPPS em vigor
05 Angical do Piauí 12/12/2006 RPPS em vigor
06 Antônio Almeida 01/01/2006 RPPS em vigor
07 Aroazes 19/05/2015 RPPS em vigor
08 Barro Duro 01/12/2003 RPPS em vigor
09 Bertolínia 01/12/2003 RPPS em vigor
10 Bom Jesus 08/04/2009 RPPS em vigor

11 Bom Principio 06/05/1997
07/08/2014 22/04/2002 RGPS 2002-2014

RPPS em vigor
12 Boqueirão do Piauí 21/03/2014 RPPS em vigor
13 Brasileira 01/08/2014 RPPS em vigor
14 Buriti dos Lopes 01/11/2013 RPPS em vigor
15 Buriti dos Montes 19/09/1997 25/03/2001 RGPS
16 Cabeceiras do Piauí 27/02/1993 08/12/2010 RGPS
17 Cajazeiras do Piauí 01/03/2015 RPPS em vigor
18 Cajueiro da Praia 16/04/2009 RPPS em vigor
19 Campo Maior 07/04/2011 RPPS em vigor
20 Canto do Buriti 25/04/1997 01/04/2002 RGPS
21 Capitão de Campos 01/10/2003 RPPS em vigor
22 Castelo do Piauí 26/06/1981 21/02/2002 RGPS
23 Caxingó 20/11/2014 RPPS em vigor
24 Coivaras 04/06/1993 28/06/1999  RGPS

25 Colônia Gurgueia 14/05/2002
31/12/2009 01/06/2003 RGPS 2003-2009

RPPS em vigor

26 Corrente 25/09/2002
30/01/2010 16/12/2008 RGPS 2008-2010

RPPS em vigor
27 Cristalândia Piaui 16/05/2012 RPPS em vigor

2 Dados obtidos no site da Previdência Social. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/
estatisticas-e-informacoes-dos-rpps/ atualizado até 29 de março de 2018>.Acesso: 08 ago. 2018).
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28 Currais* 11/06/1999 22/01/2015 RGPS
29 Curralinhos 05/11/2007 RPPS em vigor
30 Demerval Lobão 09/10/2015 RPPS em vigor
31 Dom Inocêncio 10/11/1997 10/07/2002 RGPS
32 Eliseu Martins 05/12/2014 RPPS em vigor

33 Esperantina
18/06/1993
01/02/2000
24/08/2006

31/01/2000
 23/08/2006

RGPS 2000-2006
-
RPPS em vigor

34 Floriano 17/12/2003 RPPS em vigor
35 Francisco Santos 15/01/2010 RPPS em vigor

36 Fronteiras 21/12/1993
18/10/2005 25/12/1995 RGPS 1995-2005

RPPS em vigor
37 Hugo Napoleão 03/03/2011 RPPS em vigor
38 Itainópolis 20/11/1998 RPPS em vigor
39 Jaicós 30/05/2002 RPPS em vigor
40 Joaquim Pires 18/11/2013 RPPS em vigor
41 José de Freitas 25/05/2002 RPPS em vigor
42 Juazeiro do Piauí 20/03/2013 RPPS em vigor
43 Jurema 15/04/2009 RPPS em vigor
44 Lagoa Alegre 01/01/1993 RPPS em vigor
45 Lagoa de São Francisco 26/03/2013 RPPS em vigor
46 Landri Sales 03/12/2013 RPPS em vigor

47 Luis Correia 03/11/1997
05/01/2004 11/08/1999 RGPS 1999-2004

RPPS em vigor
48 Manoel Emídio 22/07/1994 17/07/2001 RGPS
49 Marcolândia 05/12/1994 30/06/1999 RGPS
50 Massapê 10/01/1997 25/03/2002 RGPS
51 Morro Cabeça no Tempo 26/06/1997 29/08/2002 RGPS
52 Morro do Chapeu do Piaui 15/12/1997 07/07/1999 RGPS
53 Murici dos Portelas 03/10/2013 RPPS em vigor
54 Nossa Senhora de Nazaré* 15/05/2013 18/07/2017 RGPS

55 Nossa Senhora dos 
Remedios 30/01/1998 15/11/1999 RGPS

56 Novo Oriente do Piaui 02/01/2013 RPPS em vigor
57 Oeiras 05/07/1994 09/05/2002 RGPS
58 Padre Marcos 06/07/2017 RPPS em vigor
59 Parnaíba 26/10/1991 RPPS em vigor
60 Passagem Franca do Piauí 09/04/2015 RPPS em vigor
61 Paulistana 21/06/2007 RPPS em vigor

62 Pedro II 08/08/1995
04/01/2012 30/05/2001 RGPS 2001-2012

RPPS em vigor
63 Picos 27/04/1993 RPPS em vigor
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64 Pimenteiras 23/04/2014 RPPS em vigor
65 Piripiri 30/08/2011 RPPS em vigor
66 Redenção do Gurgueia 17/11/2015 RPPS em vigor
67 Regeneração 24/09/2002 RPPS em vigor
68 Santo Antonio dos Milagres 09/04/2014 RPPS em vigor
69 São Braz do Piauí 13/06/2017 RPPS em vigor
70 São Francisco do Piauí 29/07/2016 RPPS em vigor
71 São Gonçalo do Piauí 03/10/2013 RPPS em vigor
72 São João da Canabrava 29/10/1993 18/11/2001 RGPS
73 São João da Serra 15/02/1993 09/07/1999 RGPS
74 São João do Piauí 06/02/2014 RPPS em vigor
75 São José do Piauí 25/05/1998 17/04/2000 RGPS
76 São Julião 15/03/1997 RPPS em vigor
77 São Pedro do Piauí 20/12/1993 29/10/2000 RGPS
78 Sebastião Barros 10/04/2013 RPPS em vigor
79 Sigefredo Pacheco 24/04/2015 RPPS em vigor
80 Simões 18/09/2003 14/07/2009 RGPS
81 Socorro do Piauí 10/02/1999 26/05/2002 RGPS
82 Sussuapara 08/02/1997 08/04/2002 RGPS
83 Teresina 18/07/1991 RPPS em vigor
84 União 26/05/1992 RPPS em vigor
85 Uruçuí 27/06/1997 19/02/2002 RGPS
86 Valença 07/04/2017 RPPS em vigor

87 Vera Mendes
01/12/1998
23/11/2001
27/08/2003

22/11/2001
26/08/2003 RGPS 2002-2003

RPPS em vigor

88 Vila Nova 25/02/1997
11/02/2015 04/04/2002 RGPS 2002-2015

RPPS em vigor

FONTE: Ministério da Previdência Social . Elaboração própria

De certo, os Regimes Próprios de Previdência Social no que se refere a sua opção 
teoricamente, apresentam vantagens tanto para os servidores públicos pela possibilidade 
de oferecer melhores benefícios, como principalmente ao ente publico que busca a 
economia, quando comparado aos encargos no Regime Geral de Previdência Social. 
Porém, a maioria destes municípios apresentam situação de risco financeiro e atuarial 
e a possibilidade destes regimes arcarem com os benefícios futuros é extremamente 
remota, pois quase todos, senão em sua totalidade já nasceram deficitários.

Figueiredo (2002, pag.136), afirma que os Regimes Próprios são menos onerosos 
que o RGPS:
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O almejado regime previdenciário de capitalização lança a 
perspectiva de que a boa gestão de seu regime próprio conferirá 
poder econômico e político aos entes federados. Ademais, outro 
fator mais imediato tende a estimular os gestores à opção pelos 
regimes próprios, em busca de uma alternativa de menor custo 
- via de regra, o regime próprio é menos oneroso em relação 
ao RGPS.

Todavia, o que se extrai dos dados estatísticos apresentados é que em muitos 
municípios piauienses onde houve a instituição dos RPPS ocorreu a migração em 
sentido inverso, ou seja, a extinção do RPPS e consequentemente a vinculação dos 
servidores novamente ao Regime Geral de Previdência Social.

É notório que o interesse dos gestores na instituição desses fundos previdenciários 
é quase exclusivamente pela economia financeira que esses fundos podem proporcionar 
aos municípios com a redução dos custos de suas folhas de pagamentos e ainda, pela 
facilidade de manipulação dos recursos geridos.

Ressalta-se que os argumentos clássicos utilizados pelos gestores para o 
convencimento dos servidores no ato da instituição dos RPPS são: A economia 
de 50% na contribuição patronal que terá o ente instituidor em relação ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS); a possibilidade de parcelamentos das dívidas 
previdenciárias; o acesso as informações e a não incidência do fator previdenciário no 
cálculo das aposentadorias e pensões. Todas essas justificativas tem validado os entes 
a implantarem de forma desenfreada o referido regime nos municípios piauienses, sem 
a devida observância dos critérios legais que definirão a viabilidade das obrigações 
sucessivas e futuras de seus segurados.

Nesse contexto, é oportuno destacar que o papel dos órgãos de controle 
responsável pela competência para julgamento das contas de gestão dos RPPS no 
âmbito estadual e municipal foi por analogia, reservado aos Tribunais de Contas que 
os jurisdicione, conforme previsão dos artigos 71, II, e 75, caput, da CF/88.

Assim, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) vem neste sentido 
exercendo o seu poder regulamentar, através de instruções normativas a fim de disciplinar 
a apresentação das contas dos RPPS dos municípios, bem como, de acompanhar 
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o funcionamento desses fundos. Tais diplomas normativos vêm tratando sobre os 
procedimentos a serem verificados na condução dos RPPS desde a sua implantação até 
o momento da sua extinção, os quais devem ser estritamente observados pelos entes.

Os gestores municipais ao fazerem a opção pela criação dos regimes Próprios 
de Previdência estão gerando direitos e obrigações para inúmeras gerações. Ao se 
buscar essa possibilidade, é imprescindível que se tenha um estudo de sua viabilidade 
com critérios absolutamente técnicos, verificando-se os dados da massa de segurados, 
o montante necessário de aporte inicial, a capacidade financeira do ente de suportar 
esse aporte e de que forma isso seria feito, o período que esse regime necessita para 
se capitalizar a fim de assumir os benefícios concedidos no futuro.

Nesse sentido, vale ressaltar que, se o fundo não puder arcar com o custeio 
dos benefícios eventualmente já concedidos, em função de suposto desequilíbrio 
atuarial e financeiro - é do erário a obrigação de pagar tais benefícios, embora com 
recursos do tesouro.

Cumpre salientar, que tramita no Congresso Nacional a proposta de reforma 
da Previdência, através da Emenda Constitucional - PEC 287/16. No final de 2017 o 
governo federal encaminhou uma nova proposta através da Emenda aglutinativa global 
nº 287-A de 2016, a qual propõe modificações nos regimes públicos de previdência social 
no Brasil agregando mudanças expressivas nas regras de aposentadorias e pensões dos 
servidores públicos. Em geral, a proposta pretende equiparar as regras do regime próprio 
com o regime geral na medida em que propõe regras, tais como, idade mínima de 65 
anos, equiparação de benefícios ao teto do INSS para os servidores - tornando assim, 
o Regime Próprio menos atraente para o servidor, conforme dispõe o texto do projeto:

Art. 40 [...]
Os servidores abrangidos pelo regime de que trata este artigo 
serão aposentados:
I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:
a) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta e dois 
anos de idade, se mulher;
b) vinte e cinco anos de contribuição, desde que cumprido o 
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria;
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II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em 
que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, sendo 
obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação 
da continuidade das condições que ensejaram a concessão da 
aposentadoria; ou
III - compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade.
§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores 
ao valor referido no § 2º do art. 201 ou superiores ao limite 
máximo estabelecido para o regime geral de previdência social.
§ 2º-A Os proventos das aposentadorias decorrentes do disposto 
neste artigo terão como referência a média aritmética simples 
das remunerações e dos salários de contribuição, selecionados 
na forma da lei, utilizados como base para contribuições ao 
regime de previdência de que trata este artigo e ao regime geral 
de previdência social.

Tais alterações caso sejam aprovadas instituirão, tanto para os servidores 
submetidos ao Regime Próprio como para os trabalhadores da iniciativa privada e 
ainda, aos servidores públicos que estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência a 
concessão de seus benefícios por regras comuns em alguns casos.

Pelo novo texto, as contribuições sociais não serão mais submetidas à 
Desvinculação de Receitas União - DRU. Além disso, o tempo mínimo de contribuição 
para aposentadoria foi diminuído de 25 para 15 anos, aplicável somente aos segurados 
do RGPS. O tempo mínimo de contribuição para aposentadoria do servidor público, 
no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) segue com a exigência de 25 anos 
de contribuição prevista na PEC original. Essas mudanças trazidas implicam em 
regras mais rigorosas aos servidores públicos, que para alcançarem a integralização 
de proventos deverão contribuir por no mínimo de 40 anos – 5 anos a mais do que a 
regra atual, conforme se observa no quadro a seguir:

Quadro 02 – Comparativo entre o RGPS e o RPPS - Proposta da Emenda Aglutinativa 
à PEC 287/16.

Tempo de Contribuição (anos) RGPS RPPS
15 60% da média não aposenta
20 65% da média não aposenta
25 70% da média 70% da média
30 77,5% da média 77,5% da média
35 87,5% da média 87,5% da média
40 100% da média 100% da média

Fonte: PEC 287-A/2016 - Elaboração própria.
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Portanto, caso essa reforma seja aprovada, para que o servidor mantenha o 
direito à integralidade e paridade deverá cumprir a exigência da idade mínima de 
65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos, se mulher. Essas 
previsões significam, a criação de novos requisitos para os servidores públicos que 
ingressaram no serviço público antes de 31-12-2003, rompendo com a segurança 
jurídica do regime de previdência social, uma vez que revogam as regras de transição 
anteriormente criadas.

Por fim, diante dessas reformas a instituição ou manutenção dos RPPS se 
tornarão menos atrativas para os servidores públicos, haja vista que, as novas regras 
pretendidas são mais rigorosas para os segurados do Regime Próprio. A consequência 
será a migração para o Regime Geral de Previdência Social, com grandes possibilidades 
dos servidores aderirem à previdência complementar.

2 O DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL NOS RPPS DOS 
ENTES MUNICIPAIS E AS CONSEQUÊNCIAS AOS SEUS SEGURADOS.

É imprescindível que qualquer sistema previdenciário tenha como 
comprometimento primordial o de sustentar-se de forma estável havendo 
compatibilização entre receita e despesa em que se dimensiona um plano de custeio 
compatível com o plano de benefícios oferecido, a fim de manter condições de 
cumprir suas obrigações para com os beneficiários filiados ao seu regime observando 
os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

Nesse sentido, o autor Leonardo Aguiar, ao tratar na sua obra sobre o Regime 
Próprio de Previdência Social, preleciona:

[...] os estudos financeiros e atuariais são fundados em estatísticas 
e técnicas matemáticas, buscando não só o equilíbrio de receitas 
e despesas correntes, como também sua conservação futura, 
uma vez que os contribuintes de hoje serão os beneficiários de 
amanhã. [...] (AGUIAR, 2017)

Por essa razão é que a CF/88 veio a determinar o planejamento financeiro e 
atuarial, pois, caso contrário, se teria de conviver com desequilíbrios que poderiam 
comprometer toda a estrutura do Fundo.
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A Lei nº 9.717/1998, que disciplina a organização e funcionamento dos Regimes 
Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e Municípios, e dos militares dos Estados e do Distrito Federal, 
prevê expressamente em seu artigo 1º a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial 
dos RPPS, in verbis;

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal 
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de 
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
[...]
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço 
utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão 
do plano de custeio e benefícios; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 2001).

O equilíbrio financeiro e atuarial do sistema está também diretamente relacionado 
ao tipo de regime financeiro a ser adotado pelo RPPS para a cobertura de seus 
benefícios, ou seja, a forma que se dará o financiamento dos benefícios face às 
obrigações previstas para o plano.

Há três formas que poderão ser adotadas: I) repartição simples é o regime de 
financiamento da Previdência adotado pela União e a maioria dos Estados, pactuando 
a solidariedade entre gerações. A adoção desse modelo de financiamento está na base 
dos grandes déficits financeiros e atuariais da Previdência no Brasil. II) O regime de 
capitais de cobertura, onde o cálculo do custeio é feito para os benefícios concedidos 
naquele exercício e deve ser suficiente para o pagamento integral desse benefício, 
assegurando o seu financiamento a partir da concessão. Esse regime prevê a constituição 
da reserva matemática a partir da concessão do benefício e em montante suficiente 
para a sua cobertura, sendo mais indicado para o financiamento de benefícios de 
risco, mas com previsão de pagamento continuado do benefício. III) O regime de 
capitalização onde há constituição da reserva de forma gradual, considerando todo o 
período laborativo da massa de servidores. Os recursos são acumulados e capitalizados 
de forma a garantir o montante necessário ao pagamento dos benefícios, de forma 
vitalícia, nos casos de aposentadoria e pensão.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2187-13.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2187-13.htm#art8
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O adequado dimensionamento da obrigação no cálculo atuarial e a acumulação 
da reserva matemática necessária devem garantir o pagamento do benefício ao servidor 
ou seu dependente sem comprometer os recursos financeiros do ente federativo, já 
que a reserva de recursos já está acumulada para essa finalidade.

Um dos maiores desafios dos RPPS, refere-se à solução a ser dada ao déficit 
atuarial formado no passado, quando os servidores não estavam submetidos ao caráter 
contributivo e ao equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentre os principais fatores que levaram os institutos municipais de Previdência 
Própria no Estado do Piauí ao desequilíbrio financeiro e atuarial, destaca-se: o caráter 
não contributivo que se estendeu até 1998; a falta de critérios da idade mínima no 
passado, onde era exigido apenas que o servidor cumprisse o tempo de serviço, o 
que gerou muitas aposentadorias precoces; a averbação de tempo de contribuição 
vertido ao RGPS, sem a comprovação da efetiva contribuição via Certidão de Tempo 
de Contribuição (CTC), comprometendo a compensação financeira entre os regimes, 
a ausência dos repasses das contribuições previdenciárias à conta do fundo próprio 
de previdência, a má gestão e a ineficiência na fiscalização dos RPPS.

O quadro a seguir mostra a atual situação dos RPPS no Brasil, embora haja 
uma política para a instituição desse regime nos municípios brasileiros como forma 
principalmente de economia financeira, a realidade mostra um enorme endividamento 
dos RPPS, fruto do déficit atuarial, das contribuições dos servidores descontadas e 
não repassadas, ausência do repasse da contribuição patronal, benefícios concedidos, 
despesas administrativas e saldos de parcelamentos.

De acordo com os dados das informações do Indicador de Situação 
Previdenciária3, no mês de abril de 2017, 1.378 (um mil trezentos e setenta e oito) 
entes possuíam débitos parcelados perante seus RPPS, totalizando aproximadamente 
R$ 19,3 bilhões, entre parcelamento e reparcelamento, com uma média de 14 milhões 
no saldo devedor atualizado para cada ente, estando a maior parte dos parcelamentos 
na região Sudeste e Nordeste.

3  Dados obtidos do Relatório de Resultados Apuração do 2º Semestre de 2017 ISP-RPPS-2017-02
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Quadro 03 - Valor da dívida registrada, dos Estados e Municípios

Entes Parcelamento Débito DIPR Dívida Total Registrada
Estados 2.313.659.298,98 1.205.799.306,52 3.519.458.605,50
Capitais dos Estados 1.999.583.495,34 548.807.880,61 2.548.391.375,95
Municípios com pop. a 
partir 400 mil hab. 1.668.128.781,77 109.941.223,63 1.778.070.005,40
Municípios com pop. 
entre 100 e 400 mil hab. 6.095.422.251,11 894.435.250,85 6.989.857.501,96
Municípios com pop.
entre 50 e 100 mil hab. 2.745.120.336,38 273.685.101,48 3.018.805.437,86

Municípios com pop.
entre 10 e 50 mil hab. 3.746.734.783,23 372.485.946,62 4.119.220.729,85

Municípios com pop.
com menos de 10 mil hab. 751.032.422,57 64.324.462,91 815.356.885,48

Total 19.319.681.369,38 3.469.479.172,63 22.789.160.542,01

Fonte: Ministério da Previdência Social – Elaboração própria

No Piauí, dados fornecidos pelo TCE-PI apontam para a grave situação de 
endividamento dos regimes próprios dos municípios. Por amostragem, 21 (vinte e 
um) dos maiores RPPS, estão em situações critica – devendo aos cofres públicos a 
quantia de aproximadamente cinquenta milhões, conforme trechos das informações 
prestadas pela auditora do TCE-PI em entrevista ao Portal ODIA.com4:

[...] De acordo com a auditora do TCE, Girlene Silva, a situação 
é considerada muito grave porque o valor arrecadado nas 
contribuições dos servidores precisa ser pago de forma integral e 
muitas vezes o gestor não faz o repasse ao Ministério, contraindo 
dívidas altas quando somadas à contribuição patronal. “A 
Previdência não parcela dívida de atraso oriunda da contribuição 
do servidor. Assim, os gestores recolhem apenas a contribuição 
do servidor e acumulam, por décadas, a patronal, porque esta, 
em algum momento, pode ser parcelada”, explicou. Ainda 
segundo Girlene Silva, os prefeitos, que são os responsáveis 
pelo recolhimento das contribuições, não repassam os valores 
confiando no benefício de parcelamento. Além desta vantagem, o 
município que tem o RPPS usufrui de uma economia de até 50% 
nas contribuições patronais e redução de ações judiciais. Entre 
as 21 cidades piauienses que possuem dívidas acima de R$ 200 

4  Noticia veiculada no Portal o dia.com – em 27/02/2017-Municípios acumulam dívidas de quase R$ 50 milhões 
com previdência própria.<https://www.portalodia.com/noticias/politica/municipios-acumulam-dividas-de-quase-
50-milhoes-com-previdencia-propria-294117.html >Acesso em 15 de ago. 2018.
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mil, o principal caso é o da Prefeitura de Floriano, com dívidas 
de quase R$ 12 milhões em seu Regime Próprio de Previdência 
Social. O município possui dívidas com o Regime desde 2013 e 
até o final do ano passado não foi comprovado o recolhimento 
de R$ 7.134.825,51 da contribuição patronal e R$ 4.682.863,60 
dos servidores. Além de Floriano, Campo Maior, Piripiri, José de 
Freitas e Esperantina se encontram em situação de inadimplência 
grave com dívidas total de R$ 8.388.144,92, R$ 7.168.449,06, 
R$ 5.897.748,66 e R$ 5.239.719,42, respectivamente. A soma 
do valor geral do não recolhimento nos 21 municípios é de R$ 
49. 545.575,90 [...].

Diante da gravidade de endividamento dos RPPS dos referidos entes que 
ameaçam inviabilização desses regimes, o TCE editou a Instrução Normativa nº 
03 de 14 de setembro 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do prévio envio do 
Projeto de Lei de criação de RPPS e documentos relativos à avaliação atuarial antes 
da aprovação da Lei instituidora. A medida visa previamente resguardar os envolvidos 
através de uma analise, para verificar a observância dos critérios legais pelo ente que 
pretender instituir o RPPS.

Outra medida do referido órgão, vem disposta na Nota Técnica nº 02/2018 do 
TCE/PI que orienta os seus jurisdicionados acerca de pressupostos fáticos quando 
da criação de Regimes Próprios de Previdência Social, de que tratam as IN nº 03/17 
e 09/17, conforme se pode verificar em seu enunciado transcrito abaixo5:

[...]
Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí – 
TCE/PI, entende que a justificativa em regra encaminhada às 
Câmaras por prefeitos de municípios com pretensão de instituir 
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de que duas das 
vantagens para o município com RPPS seriam a economia de 
50% na contribuição da patronal em relação ao Regime Geral 
de Previdência Social – RGPS e a possibilidade em realizar 
sucessivos parcelamentos de contribuições previdenciárias, não 
merecem acolhida, pelas seguintes razões: Para o município 
assegurar um plano de benefícios no âmbito do Regime Próprio 
de Previdência Social terá que arcar, juntamente com o segurado, 
com o custo normal do regime, mediante contribuições nos 
percentuais de 11% para o servidor e de 11% a 22% para a 

5 PIAUI. Tribunal de Contas do Estado. Nota Técnica 02/2018 do TCE/PI- Orientação aos jurisdicionados do 
TCE/PI acerca de pressupostos fáticos quando da criação de Regimes Próprios de Previdência Social, de que 
tratam as IN nº 03/17 e 09/17.Disponível em: http://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Nota-
T%C3%A9cnica-N-02-2018.pdf> Acesso em 03 de ago. 2018.
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contribuição patronal; Dada a natureza da contribuição patronal, 
de aporte financeiro destinado à manutenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS, deverá o ente federativo arcar 
com o custo suplementar do Regime Próprio, aquele decorrente 
de eventual déficit atuarial, que poderá ocorrer de duas formas: 
a) em regra, custeado mediante aportes do ente federativo, com 
aplicação de alíquota de contribuição suplementar à patronal, 
caso o município opte por equacionar o déficit atuarial mediante 
plano de amortização ou b) mediante aportes para a cobertura 
da insuficiência do plano financeiro, caso venha a optar pela 
segregação da massa; Deverá, ainda, arcar com todas as 
insuficiências financeiras do Regime Próprio e mesmo após 
a sua extinção, arcará, ainda, com o ônus dos benefícios já 
concedidos, e em fase de concessão, em se tratando dos servidores 
que já alcançaram todos os requisitos exigidos pela legislação; 
Quanto aos parcelamentos, de maneira alguma poderiam ser 
vistos como vantagem para a instituição de um RPPS, vez que 
tais decorrem da inadimplência do ente quanto ao recolhimento 
das contribuições previdenciárias em seus valores integrais, por 
essa razão contribuindo para o desequilíbrio financeiro e atuarial 
do Regime Próprio. [...]

Cumpre ressaltar ainda, outro motivo que tem se tornado relevante e com 
implicações no equilíbrio financeiro e atuarial é a pratica da judicialização do Certificado 
de Regularidade Previdenciária – CRP, que nos últimos vem se tornando pertinente. O 
referido documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS 
foi instituído pelo Decreto nº 3.788/2001, visando atestar o cumprimento das exigências 
e critérios estabelecidos na Lei nº 9.717/98, para o RPPS de um Estado, Distrito Federal 
ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, 
de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Atualmente, o CRP é um dos requisitos retratados pelo Cadastro Único de 
Convênios (CAUC), um subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI) do Governo Federal, instituído pelo Ministério 
da Fazenda e gerenciado pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde se demonstra a 
situação de várias certidões de regularidade emitidas pelos órgãos federais. Dessa 
forma, a regularidade no Sistema SIAFI - CAUC, quanto ao Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), ocorre quando o município cumpre os critérios obrigatórios para 
funcionamento dos RPPS e é decorrente da regularidade no Sistema de Informações 
dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV).
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A ausência desse certificado enseja severas punições, em termos de bloqueio a 
canais de financiamento e recebimento de transferências voluntárias da União ou até 
mesmo de firmar contratos, acordos e convênios, aos entes que deixarem de cumprir 
os requisitos legais. O que se infere dessas regras é que a pretensão do legislador 
é garantir que os entes federativos com RPPS possam diante do cumprimento das 
exigências estabelecidas assegurar o funcionamento e a sustentabilidade desses regimes.

Contudo, diante da negativa da emissão do CRP, estados e munícipios tem 
buscado esse direito na via judicial. Muitos municípios piauienses tem recorrido ao 
Poder Judiciário para obter decisões que determinam a emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária sem o adequado cumprimento da Lei nº 9.717/1998 e 
de normas infra legais, a exemplo disso, citamos os municípios de: Altos, Aroazes, 
Brasileira, Joaquim Pires, Pedro II, Pimenteiras, Regeneração, São João do Piauí e 
União, conforme dados fornecidos pelo Ministério da Previdência Social6.

Dados da Secretaria da Previdência Social7 relativos a segundo semestre de 2017, 
apontam que a concessão de tais decisões liminares teve um aumento significativo nos 
últimos três anos, produzindo um efeito negativo na situação dos RPPS, ameaçando 
a sustentabilidade futura e colocando em risco o cumprimento dos direitos de seus 
segurados e o próprio equilíbrio das finanças públicas dos entes instituidores.

Na prática, essa judicialização questionando a constitucionalidade da Lei nº 
9.717/1998 e a competência da União para estabelecer as normas gerais de organização 
e funcionamento dos RPPS, sob a alegação de ofensa ao pacto federativo e a autonomia 
dos entes tem resultado na redução do compromisso dos municípios em enviar os 
demonstrativos previdenciários obrigatórios exigidos pela legislação e consequentemente 
a redução na transparência da gestão dos RPPS, bem como, o comprometimento da 
capacidade institucional de coordenação e supervisão desses regimes.

6  BRASIL. Ministério da Previdência Social. Disponível em: <http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/crp/CRP 
exibe.asp?ID_CRP=167127/ >.Acesso em 27 ago.de 2018).

7 BRASIL. Ministério da Previdência Social. Indicador de Situação Previdenciária / ISP-RPPS-2017-02 Disponível 
em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/estatisticas-e-informacoes-dos-rpps/>. Acesso em 27 de 
agosto de 2018).

.
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Embora a discussão no âmbito do poder Judiciário sobre a competência da 
União para exercer a supervisão dos RPPS de Estados, Distrito Federal e Municípios 
continue em aberto, o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando, através de 
liminares, que a União proceda a imediata expedição do documento, conforme se 
pode observar no seguinte julgado:

Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado 
do Tocantins em face da União, com pedido de provimento 
liminar, para suspender sua inscrição no Cadastro Único de 
Exigências para Transferências Voluntárias (CAUC) e para obter 
a expedição de seu Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP). Sustenta o Estado de Tocantins que “o CRP do Estado 
do Tocantins venceu no dia 12 de maio de 2018 e não houve 
a renovação pelo Ministério da Previdência Social, o que o 
impede de contrair novos empréstimos, receber recursos de 
operações de créditos contratadas, celebrar convênios e a realizar 
operações técnicas e financeiras necessárias ao desenvolvimento 
de ações que se encontram em andamento”. Alega, ainda, que 
a inscrição do ente federado no CAUC o impede de receber 
verbas decorrentes de transferências voluntárias e operações de 
crédito, inviabilizando o exercício de suas atividades e a prestação 
de seus serviços essenciais, podendo acarretar a suspensão 
de políticas públicas. Relata que “a atual gestão, desde que 
assumiu interinamente o Governo do Estado do Tocantins, tem 
envidado esforços no sentido de sanear o repasse ao Instituto 
de Gestão Previdenciária, tendo repassado, somente nesse 
período, o montante de R$ 222.759.850,86, conforme comprova-
se por meio do relatório, lista de Ordens Bancárias – período 
01/01/2018 até 12/07/2018, em anexo”. Destaca que, apesar do 
esforço financeiro da atual gestão, ainda existe um passivo de 
obrigações previdenciárias inadimplidas junto ao Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV), que 
soma o total de R$ 506.854.734,88 (quinhentos e seis milhões, 
oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos), o que acarretou a inscrição do 
ente perante o CAUC, impedindo a emissão do CRP. Aduz, por 
fim, que a “exigência de certidões de regularidade fiscal e da 
criação de embaraços através de cadastro, a exemplo do CAUC, 
representam uma frontal quebra do princípio do Federalismo, 
em especial do federalismo cooperativo vigente em nosso 
ordenamento jurídico”. É o relatório. Decido. Em hipóteses 
como a presente, em que se questiona a interferência da União 
na órbita de competência legislativa estadual, ante a negativa 
de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, 
este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a partir da liminar 
referendada na ACO 830 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, 
DJe de 10/4/2008), em que se reconheceu a relevância do “pedido 
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voltado ao implemento de tutela antecipada quando estão em 
jogo competência concorrente e extravasamento do campo 
alusivo a normas gerais considerada previdência estadual”, 
tem deferido medidas de urgência para determinar a imediata 
expedição do certificado de que trata o Decreto 3.788/2001. 
Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado por esta 
CORTE, como se observa pela análise dos seguintes precedentes: 
AC 3.201-MC/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; AC 3.562/
MG e ACO 2.421/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e AC 
3.608-MC/RR, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI; ACO 1.062/DF, 
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. De minha relatoria, 
aponto três precedentes: ACO 2.634/RN, ACO 3.129/BA e 
ACO 3.135/PE. Destaco, ainda, o recente acórdão proferido 
na ACO 2.821 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Pleno, DJe de 22/3/2018), em que, por unanimidade, negou-se 
provimento a agravo regimental interposto pela União, mantendo-
se, por consequência, decisão anterior (de 5/10/2017), que 
determinara à União que renovasse o Certificado de Regularidade 
Previdenciária do Estado de Mato Grosso, retirando-o de cadastro 
de inadimplentes. Esse julgado recebeu a seguinte ementa: 
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. 
DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE 
DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, 
concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do 
disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, 
de acordo com o disposto no art. 24, § 1º, da CF. II – Exame 
da compatibilização das normas estaduais com a Constituição 
Federal que é matéria complexa e não mecânica, atraindo 
inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário. III – Agravo 
regimental a que se nega provimento.” Diante do exposto, 
presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 
mora, e unicamente com relação ao objeto da presente demanda, 
DEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR para determinar 
à União que emita o respectivo Certificado de Regularidade 
Previdenciária e suspenda a inscrição do demandante no Cadastro 
Único de Exigências para Transferências Voluntárias. Cite-se 
e intime-se a União para o cumprimento da decisão, e para o 
oferecimento de contestação no prazo legal. Publique-se. Brasília, 
22 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator 
Documento assinado digitalmente
(STF - TP ACO: 3154 DF - DISTRITO FEDERAL 0075366-
29.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, 
Data de Julgamento: 22/08/2018, Data de Publicação: DJe-174 
24/08/2018) Vale ressaltar, que os RPPS em extinção também 
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estão sujeitos ao cumprimento de critérios e exigências para 
fins de emissão do CRP.

Assim, para os entes que vincularam por meio de lei, ou que venham a vincular 
todos os seus servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS, deverá ser observado 
o cumprimento dos critérios nos termos do artigo 7° da Portaria MPS n° 204/2008:

Art. 7º - Na emissão do CRP dos entes que vincularam, por 
meio de lei, a partir de 1º de janeiro de 2010, ou que venham 
a vincular, todos os servidores titulares de cargos efetivos ao 
RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no 
art. 5º, I, “b” “c” e “d”, VI, X, XII, XV, e XVI, “a”, “d” e “h”, 
observado o disposto nos §§ 6º e 10 do art. 5º. (Nova redação 
dada pela Portaria MTPS nº 360, de 30/03/2016).

Diante de tais efeitos não é difícil identificar os evidentes riscos para a 
sustentabilidade dos RPPS, frente ao grave quadro financeiro e atuarial existente nos 
municípios. Em face da situação financeira deficitária experimentada pela grande maioria 
dos RPPS municipais, o quadro de insustentabilidade aponta para possiblidade do não 
adimplemento das obrigações futuras, cuja consequência direta é extinção desses regimes.

Na concepção de Karina Spechoto (2015, pag. 36), ao tratar sobre os motivos 
que levam os Entes Federativos a extinguir os RPPS, afirma que:

Os motivos são vários: falta de informação, problemas que a 
falta do CRP trazia, necessidade de alteração de todo um regime 
que estava consolidado há anos nas diversas regiões do país, 
falta de mão de obra especializada que auxiliasse na mudança, 
ou seja, era mais fácil aderir ao RGPS que todo mundo conhecia 
e sabia como funcionava.

Dessa forma, a decisão de extinção de um RPPS deverá levar em consideração 
as consequências advindas desse ato, de forma a não inviabilizar os direitos dos 
servidores segurados e seus dependentes, pois trata-se de uma situação perigosa e 
alarmante, na medida em que os recursos que remanescerem de uma gestão desastrosa 
no RPPS municipal poderão ser dilapidados e utilizados com destinação diversa do 
que estabelece o inciso III do artigo 1º da Lei 9717/1998, que dispõe:

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/204.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MTPS/2016/360.htm
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Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal 
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de 
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
[...]
III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo 
Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, 
inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas 
para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos 
regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas 
no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos 
estabelecidos em parâmetros gerais (grifo nosso).

Quando da previsão legal da extinção de um RPPS, o ente instituidor normalmente 
possuirá servidores já aposentados e também pensionistas, cujos pagamentos dos 
proventos continuarão sendo de responsabilidade do próprio RPPS. Poderá ainda, 
possuir também, servidores que já tenham implementados os requisitos necessários 
a obtenção de seus benefícios, cuja concessão e pagamento dos proventos também 
serão de responsabilidade do RPPS, conforme estabelece o art. 10 da Lei nº 9.717/98:

Art. 10 - No caso de extinção de regime próprio de previdência 
social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios 
assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos 
benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles 
benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram 
implementados anteriormente à extinção do regime próprio de 
previdência social.

Há de se ressaltar que a extinção de um RPPS não deixa de ser uma medida 
extremamente desvantajosa para o ente instituidor, visto que o obriga a manter o 
pagamento dos benefícios dos servidores que já se aposentaram ou se tornaram 
elegíveis no âmbito do RPPS e a compensar o RGPS quando da aposentadoria dos 
demais servidores que para lá migraram.

Assim, o ente federativo cujo RPPS entra em processo de extinção, será 
responsável pelo pagamento dos proventos aos seus inativos e pensionistas até o 
falecimento do último desses, ainda que custeado com recursos do tesouro, desde 
que os requisitos necessários tenham sido cumpridos anteriormente à extinção.
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Portanto, a lei que extingue o RPPS, representa apenas inicio do processo que 
o coloca em extinção e nesta situação permanecerá até que todos os benefícios em 
manutenção sejam cessados, bem como os novos que daqueles decorram. O RPPS 
somente poderá ser considerado extinto definitivamente quando não houver mais 
nenhuma obrigação previdenciária a ser cumprida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme evidenciado ao longo deste artigo, as reformas constitucionais já 
realizadas no passado modificaram, de maneira significativa, o cenário do equilíbrio 
financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Percebe-se que os 
RPPS, especialmente os municipais, têm encontrado dificuldades em se adequar às 
regras introduzidas pelas reformas constitucionais e pela Lei 9.717/98, que estabelece 
as regras de funcionamento desses regimes.

Para possibilitar o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, é 
necessário que esses regimes apresentem avaliação atuarial inicial e reavaliações 
anuais conforme a realidade de cada ente instituidor, para que não haja distorções e 
estes possam concretamente assegurar sua sustentabilidade futura.

Uma dos pontos críticos que tem levado a maioria dos RPPS, em particular, no 
Estado do Piauí a permanecerem como entes deficitários é a questão da regularidade no 
repasse das contribuições arrecadadas. Nesse sentido, a inadimplência no repasse das 
contribuições devidas aos RPPS tem sido uma das causas para a formação de seu déficit 
atuarial. A ausência desses repasses regulares pode prejudicar tanto o equacionamento 
do déficit atuarial passado, como também, resultar na formação de novos déficits.

Em que pese todas as evoluções ocorridas ao longo dos anos, muitas mudanças 
e adaptações ainda são necessárias para propiciar o completo equilíbrio dos Regimes 
Próprios de Previdência Social. Porém, apesar dos avanços promovidos pelas medidas 
jurídicas e administrativas adotadas, tantos pelo legislador, quantos pelos órgãos de 
controle externos, a maioria dos RPPS existentes no país apresenta uma situação 
atuarial deficitária decorrente dos desequilíbrios formados nos períodos anteriores, 
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cuja manutenção poderá no futuro próximo comprometer as contas públicas dos 
entes em questão.

 Contudo, para os Regimes Próprios de Previdência Social alcançar o equilíbrio 
financeiro e atuarial é necessário que haja contribuições suficientes para custear os 
benefícios, levando-se em consideração uma projeção em longo prazo que apresente 
avaliações com superávit. Além disso, se faz necessária uma gestão transparente, 
com a correta aplicação dos recursos provenientes das contribuições e, sobretudo, 
que haja adequação em relação às normas aplicáveis, tendo em vista a interlocução 
entre os Poderes utilizando-se de estratégias que possam mitigar os riscos de extinção 
futuras desses institutos.

Dessa forma, vê-se que tanto no ato da instituição dos RPPS, como também no 
seu processo de extinção é imprescindível que os entes façam uma avaliação profunda 
e adequada, com uma visão direcionada no futuro dos servidores, pois a decisão de 
instituir ou mesmo extinguir o RPPS partindo apenas dos pressupostos que justificam 
vantagens para o ente instituidor, via de regra, será prejudicial aos seus beneficiários 
que sofrerão as consequências.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Leonardo. 49. Regimes Próprios de Previdência Social. Direito 
Previdenciário. Curso Completo. Juiz de Fora:iLM, 2017. Disponível em: 
https://livrodireitoprevidenciário.com/author/leonardoaaaguiar/ > Acesso em: 09 
set. 2018

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.
htm>. Acesso em: 15 ago.2018

BRASIL. Lei 9.717 de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre regras gerais 
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm >. Acesso 
em: 12 ago. 2017



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 66 

Gleidys Fontinele Castro

BRASIL. Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001. Institui, no âmbito da 
Administração Pública Federal, o Certificado de Regularidade Previdenciária – 
CRP. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3788.
htm>. Acesso em: 12 ago. 2017

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Civil Originária 3154. Relator: 
Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/617307586/ tutelaprovisoria-na-acao-civel-originaria-tp-aco-3154-
df-distrito-federal 0075362920181000000>. Acesso em: 28 ago. 2018

BRASIL. Ministério da Fazenda. Regimes Previdenciários e Situação Atuarial. 
- Brasília: MF; SPREV, 2018. 432 p. (Coleção Previdência Social, Série Estudos; 
v. 36).

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Indicador de Situação 
Previdenciária / ISP-RPPS-2017-02 Disponível em: <http://www.previdencia.
gov.br/dados-abertos/estatisticas-e-informacoes-dos-rpps/>. Acesso em 27 de 
agosto de 2018.

. _____ Ministério da Previdência Social. Coleção Previdência Social: 
Série Estudos, V. 30, 1ª ed. – Brasília, MPS, 2017. 232 p. Disponível em: 
<http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/indicador-de-
situa%c3%87%c3%83o-previdenci%c3%81ria-isp-rpps-2017-01-relat%c3%93rio-
de-resultados-1.pdf. > acesso em: 22 out. 2017.

CASTRO, Carlos A.P de; LAZZARI, João B. Manual de Direito Previdenciário. 
17ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014.

DIAP. Governo apresenta novo texto à Reforma da Previdência. Disponível 
em:http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/27710-governo-
apresenta-novo-texto-da-reforma-da-previdenciaAcesso em: 27 de ago. 2018

FIGUEIREDO, Calor Maurício [et al]. Previdência própria dos municípios: 
gestão, desafios, perspectivas. 2 ed. Recife: Os Autores, 2002.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3788.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3788.htm


Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 67 

OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS E AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS COM O 
DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL PARA OS SEUS SEGURADOS

GUERREIRO, Marcelo F; ZOTTIS, Larissa M. Previdência Social do Servidor 
Público ao alcance de todos. São Paulo: Editora LTr, 2016.

KERTZAMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. 12ª ed. São 
Paulo: Editora JusPodivm, 2015.

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 31ª ed. São Paulo: 
Editora Atlas. 2011

.____ Direito da Seguridade Social. 37ª ed. São Paulo: Editora Atlas. 2017.

PIAUÍ. Tribunal de Contas do Estado. Instrução Normativa nº 04/2017 de 14 
de setembro de 2017. Dispõe sobre as providências que deverão ser adotadas 
pelos municípios antes de extinguir os Regimes Próprios de Previdência Social. 
Disponível em:< https://www.tce.pi.gov.br/instrucao-normativa-no-042017-de-14-
de-setembro-de-2017/.> Acesso em 20 de ago. 2018

._____ Nota Técnica 02/2018 do TCE/PI- Orientação aos jurisdicionados 
do TCE/PI acerca de pressupostos fáticos quando da criação de Regimes 
Próprios de Previdência Social, de que tratam as IN nº 03/17 e 09/17.
Disponível em: http://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Nota-
T%C3%A9cnica-N-02-2018.pdf> Acesso em 03 de ago. 2018.

SERTÃO, Alex. RPPS – O futuro dos Regimes Próprios de Previdência Social na 
PEC nº 287/16. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 
4962, 31 jan. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/55413>. Acesso 
em: 20 ago. 2018.

SPECHOTO, Karina. Regime Próprio de Previdência Social. 2ª ed. São Paulo: 
Editora LTr, 2015.



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 68 

Maria Betanha Rodrigues de Sousa

ADOÇÃO CONSENTIDA: NOVOS ARRANJOS FAMILIARES

CONSENTED ADOPTION: NEW FAMILY ARRANGEMENTS

Maria Betanha Rodrigues de Sousa1

RESUMO: Adoção é o ato jurídico solene que cria, entre duas pessoas, uma relação única, que resulta 
da paternidade e filiação legalizada, pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, 
pessoa a ela estranha, é uma ação jurídica e um ato de sentimento. Efetuada a adoção, o adotado passa 
a ser efetivamente filho dos adotantes, em caráter irretratável e de forma plena. A Constituição Federal 
de 1988, art. 227, §6º, iguala os filhos adotivos aos de sangue, havidos ou não da relação do casamento. 
O ECA permite a adoção menor, tendo por objetivo sua segurança e bem-estar, principalmente se os 
seus direitos sofrerem ameaças ou violações. Uma das medidas de salvaguarda é o encaminhamento 
desse menor em família substituta. Entretanto, se houverem maus tratos por parte dos adotantes os 
mesmos poderão ser exonerados do poder familiar. No Brasil, é habitual um tipo de adoção, que é a 
chamada adoção consentida que se baseia em o pai/mãe biológicos entregarem o seu filho para pessoas 
já conhecidas por eles, sem que os adotantes passem pelo Cadastro Nacional da Adoção. Este tipo de 
adoção será melhor estudado ao longo deste trabalho, pois ainda é uma prática utilizada por casais 
brasileiros para fugir das filas de adoção, ou até mesmo, poder escolher a criança que irá ser adotada 
de forma mais célere. É um tema ainda em discussão nos juízos brasileiros pois diz respeito a um dos 
aspectos mais delicados das relações familiares que é a adoção.
Palavras-chave: Direito de Família. Adoção. Adoção consentida. Filiação.
ABSTRACT: Adoption is the solemn juridical act that creates, between two persons, a unique relationship, 
which results from the paternity and legalized filiation, by which one receives in his family, as a son, a 
stranger to him, it is a legal action and an act of feeling. Once the adoption is adopted, the adoptee becomes 
effectively the child of the adopters, in an irreversible and full form. The Federal Constitution of 1988, 
art. 227, §6, equals the adoptive children to those of blood, whether or not the marriage relationship. 
The ECA allows for minor adoption, aiming for your safety and well-being, especially if your rights are 
threatened or violated. One of the safeguard measures is the referral of this child to a surrogate family. 
However, if they are abused by adopters, they may be exonerated from family power. In Brazil, it is 
usual to adopt a type of adoption, which is the so-called consensual adoption based on the biological 
father / mother delivering their child to people already known to them, without adopters passing the 
National Adoption Registry. This type of adoption will be better studied throughout this work, because 
it is still a practice used by Brazilian couples to escape from the adoption queues, or even to be able to 
choose the child that will be adopted more quickly. It is a topic still under discussion in the Brazilian 
courts because it concerns one of the most delicate aspects of family relationships that is adoption.
Keywords: Family Law. Adoption. Adopted consent. Membership.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute o instituto da adoção, especialmente a adoção 
dirigida, em seus amplos aspectos, que se inicia com a evolução histórica, passando 
1  Maria Betanha Rodrigues de Sousa, advogada OAB/PI nº 15.987. Pós-Graduanda em Direito das Famílias, 
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pelas referências no direito nacional e internacional, após, uma reflexão mais 
aprofundada sobre a adoção intuito personae, e por fim seus conceitos jurídicos, 
demonstrando-se a possibilidade, no Brasil, da inserção de crianças e adolescentes 
em famílias substitutas, como forma de inclusão social e/ou novas configurações 
familiares.

O principal objetivo desta obra é analisar a adoção consentida sob a perspectiva 
social e jurídica, haja vista comprovar que a adoção dirigida está inserida no direito da 
criança e do adolescente que vivem de alguma forma em situação de risco ou passam por 
transformações dentro da própria entidade familiar, e dar uma resposta da possibilidade 
da paternidade responsável em uma família com estabilidade em diferentes níveis sociais.

Justifica-se a importância do tema quando se identificam duas questões principais 
que o inspiram e norteiam: a questão social e a questão jurídica. Do ponto de vista 
social vem atender às crianças e adolescentes que se encontram em situação de 
risco ou no perigo de estar em determinada situação que ocasione porventura uma 
marginalização social, no próprio âmbito familiar biológico. Já do ponto de vista 
jurídico, faz-se uma análise e uma discussão sobre o papel do Estado enquanto tutor 
jurisdicional da criança e do adolescente e dos reflexos do rearranjo familiar dentro 
do direito de família.

A princípio devemos salientar que a adoção se insere no conceito de família, 
conforme demonstra Maria Helena Diniz:

[...] família uma possibilidade de convivência, marcada pelo afeto 
e pelo amor, fundada não apenas no casamento, mas também 
no companheirismo, na adoção e na monoparentalidade. É 
ela o núcleo ideal do pleno desenvolvimento da pessoa. É o 
instrumento para realização integral do ser humano. (DINIZ, 
2006, p. 13)

A família, como princípio basilar de todo ser humano, é, portanto, crucial para 
a formação do indivíduo em todos os aspectos da pessoa em desenvolvimento: social, 
emocional, intelectual, corporal e religioso. É na família que nos encontramos como 
pessoa e encontramos o próximo, é, pois, a família, uma entidade fundante em todos 
os aspectos de ser.
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A família também é um fenômeno biológico de conservação e produção, sofrendo 
transformações, com bases conjugais regulamentadas conforme leis contratuais, normas 
religiosas e morais. Geralmente é o casamento que estabelece os fundamentos legais 
da família, onde há divisão de tarefas, responsabilidades e poderes.

A adoção em família substituta, como meio excepcional, conforme preleciona 
o art. 77, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se torna muitas vezes válvula de 
escape para muitas crianças e adolescentes, que tem como tal única oportunidade de 
ser criado e amado no seio de uma família.

Para Dalva Azevedo Gueiros, “a adoção é geralmente concebida como um ato 
solene pelo qual alguém assume como filho pessoa que geralmente lhe é estranha”, 
inserindo essa pessoa num ambiente familiar, seja porque os pais da criança morreram 
ou são desconhecidos, ou ainda não podem, não querem assumir, ou são considerados 
indignos para o desempenho das suas funções parentais.

De acordo com a Lei nº 12.010 de 3 de agosto de 2009, a intervenção estatal 
na família tem por objetivo a orientação, apoio e promoção social da família natural, 
onde a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade, 
demonstrada por decisão judicial fundamentada e por conseguinte, se necessário, 
colocados sob adoção, tutela ou guarda.

A adoção consentida também é uma prática utilizada por casais para fugir das 
filas de adoção escolhendo a criança que irá ser adotada ou a recebendo diretamente 
dos pais biológicos, ao invés de passarem pelos processos legais de adoção por meio 
do Cadastro Nacional da Adoção, buscam depois a Justiça para “oficializar” a adoção.

A maternidade ou paternidade não se realiza somente na pessoa que gera, mas 
naquela que cria, ampara, dá amor, carinho, educação e dignidade em atendimento 
ao melhor interesse da criança, pois forma-se o vínculo de filiação, com base na 
filiação sentimental, que não pode ser contestada ou repudiada e que prevalece sobre 
as demais formas de filiação, mesmo a biológica.

O instituto da adoção, de imensa complexidade, apresenta fundamentos que 
forçam a buscar sua origem, para que se possa entender melhor seus princípios e 
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conceitos. É importante esclarecer que a prática da adoção remonta à Antiguidade, 
como comprovam os primeiros textos legais de que se têm notícias.

A adoção não é uma prática pós-Moderna. Desde a Antiguidade, quase que 
todos os povos, como hindus, persas, egípcios, gregos, romanos e hebreus, praticavam 
a adoção, cada um de sua forma, acolhendo como filhos naturais no seio de suas 
respectivas famílias aqueles não eram ligados pelo vínculo consanguíneo. A história 
bíblica de Moisés nos exemplifica, pois, o mesmo foi posto num cesto por sua mãe 
para não ser morto e depois encontrado e adotado pela filha do faraó. Na Antiguidade 
valorizava-se a perpetuação do nome para aqueles que não tinham descendentes.

Clóvis Bevilacqua nos ensina que a necessidade de propiciar os deuses familiares 
levou os povos antigos a criar situações jurídicas especiais destinadas a assegurar 
um continuador do culto doméstico, a quem não tivesse descendente. Um dos mais 
difundidos foi a adoção, que funcionava como uma fictio iuris, pela qual “uma pessoa 
recebia na família um estranho na qualidade de filho”. (LOPES, 2008, p. 24)

Assim estabelece o Código de Manu, na Lei IX, 1º, “aquele a que a natureza 
não deu filhos pode adotar um para que as cerimônias fúnebres não cessem”. Em 
Atenas, somente os cidadãos podiam adotar e ser adotados, portanto, os estrangeiros 
e os escravos não podiam ser adotados. Esse instituto foi muito utilizado entre os 
povos orientais. No Código de Hamurabi era permitido ao adotado regressar ao lar 
de seus pais legítimos apenas se estes o houvessem criado, mas se o adotante tivesse 
despendido dinheiro e cuidado com o adotado isso era vedado. Caso o adotante 
tivesse filhos naturais supervenientes à adoção, esta poderia ser revogada, fazendo 
jus ao adotado uma indenização.

Na Roma Antiga era exigida a idade mínima de 60 anos para o adotante e 
vedada a adoção aos que já tivessem filhos naturais; um chefe de família sem herdeiros 
podia adotar como filho um menino de outra família e este deveria receber o nome 
do adotante e herdar seus bens. A adoção chegou a ser usada pelos imperadores para 
designarem os seus sucessores. Após, perdeu o caráter público que tinha, limitando-
se a ser uma forma de “consolo” para os casais estéreis.
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Fustel de Coulanges explica-nos que se caracterizava uma vergonha para um 
cidadão sui iuris morrer sem deixar descendente. Por isso, a adoção ganhou expressão 
como sendo o último recurso para evitar a extinção de um culto doméstico, pela 
salvação do fogo sagrado, pela continuação das oferendas fúnebres e pelo repouso 
dos manes dos antepassados. (LOPES, 2008, p. 32)

Na Idade Média, a Igreja Católica não via com benevolência a adoção, pois 
vislumbrava nesse instituto uma forma de regularizar os filhos havidos pelo adultério. 
Muito diferente do atual catecismo:

O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal 
absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos 
legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade unir-se-ão à Cruz 
do Senhor, fonte de toda fecundidade espiritual. Podem mostrar 
sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando 
relevantes serviços em favor do próximo. (CATECISMO DA 
IGREJA CATÓLICA, 1998, p. 616)

Com o Código Napoleônico (1804) na França, a adoção foi retomada nos 
textos legais, onde era autorizada a adoção para pessoas maiores de 50 anos, no 
entanto, a regulamentação não era a norma geral. Na maioria dos países ocidentais, 
até 1851, as crianças trocavam de família por meio do tradicional sistema de lares 
adotivos. Crianças e adolescentes entre 7 e 21 anos de idade podiam ser temporária 
e informalmente enviados para outros lares, no entanto, permaneciam legalmente e 
emocionalmente ligados às famílias biológicas, ao que denominamos hoje no Brasil 
de Programa de Acolhimento Familiar.

No entanto, naquela época desempenhavam tarefas domésticas, eram 
mensageiros, dentre outras atividades, em troca de abrigo e, às vezes, de educação. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, ainda em 1940 muitas crianças, especialmente 
as filhas de mães solteiras, viviam em abrigos e só passavam os finais de semana 
em casa. Nos abrigos elas tinham maiores chances de serem cuidadas enquanto as 
famílias biológicas tentavam sair da marginalidade social, não significando, porém, 
que estas crianças poderiam ser adotadas.
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Na época do Brasil Colônia até o Império, as famílias mais ricas, por influência 
da Igreja que pregava ser importante ajudar os mais necessitados, tinham em seus lares 
filhos de criação que na prática serviam como mão-de-obra gratuita e eram tratados de 
maneira inferior aos filhos biológicos. E funcionava, até alguns anos atrás, consoante 
o Código Civil 1916. Esta é uma herança cultural que levou à chamada “adoção à 
brasileira”, uma prática ilegal de registrar como filho uma criança nascida de outra 
pessoa sem passar pelos trâmites legais, apesar da boa intenção.

Este tipo de adoção constituía cerca de 90% dos casos de adoção até os anos 80 
do século XX. Outra herança corresponde associar a adoção como último recurso para 
casais inférteis. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio regulamentar a prática da 
adoção no Brasil tendo como prioridade os direitos da criança e do adolescente, como por 
exemplo, a convivência familiar e o trato igualitário entre filhos adotivos e biológicos.

A adoção no Brasil é um grande desafio, pois, de acordo como o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), existem hoje cerca de 4.929 crianças em condições de serem 
adotadas e 41.052 pretendentes na lista de espera do Cadastro Nacional da Adoção. 
Por fim persistem em torno de 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos.

2  A ADOÇÃO NO ÂMBITO NACIONAL

Em 1828 o termo adoção foi utilizado pela primeira vez em texto constitucional, 
sendo acompanhada pelas constituições posteriores até chegar na cidadã de 1988, 
trazendo como escopo a solução para os casais que não podem gestacionar filhos 
regularmente. “Esta foi uma influência cultural de nossos antepassados: associar 
adoção como recurso para casais sem filhos, como se esta forma de filiação se prestasse 
apenas para solucionar o caso do casal infértil”.

O modelo familiar, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/88), se baseia em princípios como a Dignidade da Pessoa Humana, 
a Igualdade e a Liberdade. O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 diz com 
bastante clareza que a família é a base da sociedade e tem proteção integral do Estado.

A concepção de filiação foi transformada, pois a CRFB/88 pôs fim a qualquer 
forma de classificação ou discriminação entre os filhos, ao determinar em seu art. 
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227, §6º: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação”. Vejamos a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO 
E DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO NATALIDADE. FILHO 
ADOTIVO. O ART. 196 DA LEI N. 8.112/90 NÃO PREVÊ O 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO-NATALIDADE NA HIPÓTESE 
DE ADOÇÃO DE MENOR. NO ENTANTO, NÃO SE PODE 
OLVIDAR QUE O ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL VEDA QUALQUER DISCRIMINAÇÃO QUE 
IMPLIQUE DISTINÇÃO ENTRE O FILHO HAVIDO OU 
NÃO DA RELAÇÃO DE CASAMENTO E A CRIANÇA 
ADOTADA. (TJ-DF - MS: 15419220068070000 DF 0001541- 
92.2006.807.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO C. LOPES 
JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/08/2006, Conselho Especial, 
Data de Publicação: 17/10/2006, DJU Pág. 69 Seção: 3)

Ao igualar os filhos naturais e adotivos, estes últimos passam também a ter os 
mesmos direitos hereditários que os naturais, ainda que a adoção tenha ocorrido antes 
de 1988, pois a partir da promulgação da CRFB/88, o filho adotivo passou a ser visto 
e tratado da mesma forma que o filho natural. Ultrapassou-se ainda a questão do prazo 
de carência de 5 anos de vivência matrimonial, e ainda o caráter contratual que tinha 
a adoção da vigência do Código de Menores de 1979. O Código Civil de 1916 em 
seu art. 377 dizia que a relação de adoção não envolvia a de sucessão hereditária e o 
art. 378 dispunha que os direitos e deveres que resultavam do parentesco natural não 
se extinguiam pela adoção, com exceção do pátrio poder, cuja resolução se operava 
com a simples transferência do pai natural para o pai adotivo.

A Constituição da República de1988 também reconhece a criança e o adolescente 
como sujeitos de direito, ao cuidar, em seu art. 6º, dos direitos sociais que referencia a 
maternidade e a infância como direitos essenciais de uma pessoa em desenvolvimento, 
além de garantir a prioridade absoluta no atendimento de seus direitos por serem 
merecedores principais de atenção e cuidados, e estabelecer a Doutrina da Proteção 
Integral e o princípio do melhor interesse da criança; o instituto da adoção também 
acompanhou esta evolução reformulada no Brasil.
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A Doutrina da Proteção Integral foi embasada na Convenção das Nações sobre os 
Direitos da Criança, expressa no artigo 227 da CRFB/88, que veio a ser regulamentado 
pelo ECA em 1990, passando a criança e o adolescente à condição de sujeitos de 
direitos civis. Esta doutrina, fase esta que vivemos, surgiu pelos movimentos sociais 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente (anos 80), fundados em diversos 
Pactos e Convenções, originando e consagrando a referida, responsável por trazer à 
luz os direitos das crianças e adolescentes sem considerar sua condição social.

A adoção é uma modalidade de filiação de origem civil que rompe o modelo 
heteroparental, biológico, estabelecido pelos limites da natureza; e por vezes 
egoísticas da natureza humana. Na sua origem, a adoção foi pensada para resolver a 
impossibilidade de procriação natural dos casais inférteis, permitindo a manutenção do 
culto doméstico. Atualmente, enfatiza-se o instituto da adoção para atendimento dos 
interesses do adotando, e não mais do adotante, proibindo-se quaisquer discriminações 
relativas à filiação, estabelecendo a equiparação dos direitos dos filhos adotivos aos 
filhos biológicos, Maria Regina Fay Azambuja destaca:

O art. 227 da Constituição Federal de 1988 elucida o compromisso 
do Brasil com a Doutrina de Proteção Integral, assegurando às 
crianças e aos adolescentes a condição de sujeitos de direitos, 
de pessoas em desenvolvimento e de prioridade absoluta. 
(AZAMBUJA, 2004, p. 279)

No Código Civil de 1916 e no Código de Menores (1976) a adoção era simples, 
revogável e contratual; ou plena, irrevogável e concedida. Na Constituição da República 
de 1988 ela torna- se plena, irrevogável e efetivada com a participação e assistência do 
Poder Público, que na forma da lei estabelece casos e condições no caso de adotantes 
estrangeiros. Deixa o filho adotivo de ser comparado quase que a um objeto que podia 
ser devolvido, a adoção deixou de ser contratual e hoje através do Poder Judiciário, 
que depois de examinar minuciosamente o pedido, pronuncia a decisão judicial, que, 
depois, é inscrita no registro civil das pessoas naturais, mediante mandato judicial.

É preciso esclarecer que o Poder Público não se coloca como interventor, 
pois não lhe compete intervir na vontade das pessoas, mas um partícipe e assistente 
a fim de que todos os princípios constitucionais sejam preservados e respeitados, 
sempre objetivando o melhor interesse da criança e adolescente. A novel legislação 
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de 1988 estendeu o direito de adotar à todas as pessoas maiores de 18 anos de idade, 
independente do seu estado civil ou de suas condições de infertilidade, desde que 16 
anos mais velhas que o adotado.

Destarte, dentro do contexto histórico, o Brasil assumiu uma postura vanguardista 
com relação à Doutrina da Proteção Integral, através do art. 227 da CRFB/88, pois 
mesmo antes da aprovação do texto da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20/11/1989, 
o nosso país, ao menos teoricamente, haja vista as nossas constituições sofrerem da 
síndrome da ineficácia de suas normas, assumia um compromisso com a infância e 
adolescência, pois dentre os direitos fundamentais se acostam o direito à vida, à saúde, 
à educação, à liberdade, ao respeito, à dignidade e o direito à convivência familiar.

Não mais se admite, seja na sociedade e seus valores morais, seja no campo 
jurídico da Teoria do Direito, qualquer tipo de discriminação voltada contra os filhos 
adotivos por terem esta condição. Ademais, “com a CRFB/88, o Brasil aderiu a um 
movimento quase globalizado de constitucionalização de direitos que até então eram 
tratados apenas no âmbito da legislação constitucional”.

A vantagem dessas normas infraconstitucionais que falam sobre a adoção 
se elevarem ao patamar constitucional está no fato de que o texto constitucional 
possui maior força normativa, aumentando a pressão por mudanças maiores e por 
consequência os efeitos desejados satisfeitos.

A desvantagem encontra-se no fato de que falhando a Constituição, a população 
desacredita das instituições estatais, frustram-se as promessas constitucionais e isso é 
ruim tanto interna quanto externamente. Aos juízes resta a difícil missão de observar os 
princípios e valores expressos ou implícitos no texto constitucional, e fazer aproximar 
à realidade de diversas crianças, adolescentes e famílias carentes espalhadas pelo país.

A nossa Constituição da República determina que todas as crianças e adolescentes 
tenham garantidos com prioridade absoluta todos os direitos necessários essenciais à 
promoção a uma vida digna e completa com relação à convivência familiar, à vida, 
alimentação, saúde, lazer, educação, profissionalização, cultura, respeito, liberdade, 



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 77 

ADOÇÃO CONSENTIDA: NOVOS ARRANJOS FAMILIARES 

religiosidade e protegidas de todo e qualquer tipo de negligência, discriminação, 
exploração, violência em todos os seus aspectos, crueldade e opressão.

Para garantir que a criança e o adolescente sejam protegidos, gozem de felicidade 
e sejam acolhidos de forma afetuosa é necessário que estejam amparadas pelo afeto da 
família. O direito à felicidade não está consagrado na legislação infraconstitucional e 
nem de forma expressa na CRFB/88, embora o seu Preâmbulo preveja que o Estado 
Democrático é destinado a assegurar o bem-estar da sociedade sob a proteção de 
Deus, autor da família.

O art. 1º traz como princípio fundamenta a dignidade da pessoa humana, o art. 3º 
destaca a promoção do bem de todos como um dos objetivos da República Federativa 
do Brasil, o art. 6º apresenta os direitos sociais norteadores da concretização pelo 
Estado de condições necessárias para uma vida feliz, isso tudo sem falar no extenso art. 
5º, que traz uma gama de direitos para satisfação e qualidade de vida do ser humano.

Portanto, não há dúvidas de que a felicidade é um direito fundamental 
materialmente constitucional e que equivale a dizer o direito de receber afeto; e não 
há que se negar esse direito à crianças e adolescente, pessoas ainda em desenvolvimento 
e que não podem defender-se a si mesmas. “A busca de felicidade, a supremacia do 
amor e a solidariedade ensejam o reconhecimento do afeto como único modo eficaz 
de definição da família e da preservação da vida”.

O respeito à dignidade pressupõe a proibição de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, de acordo com o que dispõe os 
artigos 18 do ECA e 227 da CRFB/88. Jason Albergaria atenta-nos que a dignidade 
da pessoa humana não está apenas no seu valor de pessoa, mas que ao desonra-la 
atinge a comunidade como um todo. Portanto, uma criança que é resgatada em sua 
dignidade eleva-se e com ela a sociedade inteira, alcançando uma dimensão nacional 
e internacional. Vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los à 
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, p. 131).

Depreende-se que na atual concepção sobre adoção, esta tem por escopo 
resgatar a dignidade humana da criança abandonada, abandono este pelo qual toda a 
sociedade é responsável. A dignidade da pessoa humana não resiste apenas em seu 
valor pessoal, mas decorre sobretudo da qualidade de membro do gênero humano e 
de filho de Deus.

2.1 Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90) e a 
Lei da Adoção (lei nº 12.010/09)

A Convenção Nacional dos Direitos da Criança (1989) inspirou e embasou o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no momento de sua elaboração, que 
por sua vez, tornou-se uma marco jurídico e modelo para os países da América 
Latina e do Caribe.

No Brasil, o processo histórico de reconhecimento dos direitos da criança e 
do adolescente ocorreu em três etapas: 1ª - A Doutrina Penal do Menor, embasada 
nas primeiras legislações penais e no primeiro Código de Menores de 1927; 2ª – A 
Doutrina da Situação Irregular, embasada no segundo Código de Menores de 1979, 
em que se destacava o abandono e a criminalidade como os principais motivos 
para que crianças e adolescentes abandonados fossem excluídos ou reprimidos da 
sociedade; e 3ª – A Doutrina da Proteção Integral, que tem por base a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, expressa no artigo 227 da CRFB/88, 
regulamentado pelo ECA em 1990, passando a criança e o adolescente à condição 
de sujeitos de direitos.

Durante a década de 1980, no Brasil, discutia-se as falhas do sistema de bem-
estar do menor implantado pelo Estado durante décadas e imposto rigidamente durante 
a ditatura militar. Através de mobilização e participação popular, conseguiu-se que 
durante a Assembleia Nacional Constituinte fosse aprovado o Capítulo VII que trata 
dos Direitos da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso.
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Como o artigo 227 da CRFB/88 não é autoaplicável fazia-se necessário a 
elaboração de uma lei complementar para que fosse posto em prática, como resultado, 
em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 
O ECA traz as crianças e adolescentes como sujeitos de direito e não como objetos 
de direito, como definia o Código de Menores de 1979.

O ECA é uma lei dividida em dois livros: o Livro I trata da parte geral, das 
disposições preliminares e dos direitos fundamentais e da prevenção; o Livro II 
trata da parte especial, da política de atendimento, da fiscalização das entidades, das 
medidas de proteção, dos atos infracionais, das medidas socioeducativas, das medidas 
aplicáveis aos pais, dos Conselhos Tutelares, do acesso à Justiça e dos crimes e 
infrações administrativas praticados contra a criança e o adolescente. O tema adoção 
está contemplado no Livro I – Parte Geral, Título II – Dos Direitos Fundamentais, 
Capítulo III – Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Seção III – Da 
Família Substituta, Subseção IV – Da Adoção.

Com relação à colocação de crianças e adolescentes em família substituta, o 
ECA adverte o caráter excepcional desta medida, pois compete ao Estado dar condições 
para que a família biológica seja capaz, ela mesma, de cuidar dos seus menores: 
“Art. 19. Toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes.”

Dentre os princípios estabelecidos no ECA há o direito de igualdade entre 
os filhos havidos dentro da relação do casamento e os adotivos: “Art. 20. Os filhos, 
havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos de 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 
Ou seja, a lei declara que a criança e o adolescente têm o direito fundamental de ser 
criado no seio e uma família, seja ela natural ou substituta.

Dentre as modalidades de colocação da criança e adolescente em família 
substituta há a adoção, medida de caráter excepcional, irrevogável, que atribui a 
condição de filho ao adotado, impondo-lhe todos os direitos e deveres inerentes à 
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condição de filho ao adotado, merecedores de todos os direitos e deveres inerentes 
à filiação: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 
fazer cumprir as determinações judiciais”.

Há de se destacar que em nenhuma hipótese a criança ou adolescente será 
retirado da convivência familiar por questões exclusivamente econômicas ou escassez 
de recursos materiais, no entanto, no caso de abandono ou vítimas de maus tratos, se 
o menor comprovadamente não poder retornar ao convívio de seus familiares serão 
colocados em adoção se não tiverem outros familiares que possam assumi-los.

A retirada forçada de uma criança ou adolescente do seio de sua família será 
sempre amparada por decisão judicial e, dada a sua gravidade, tem de ser fundamentada 
em motivos justos, como o descumprimento por parte dos pais do dever de guarda e 
sustento, além de maus-tratos e violência. (LOPES, 2008, p. 66)

A adoção por estrangeiros só poderá ocorrer após esgotadas todas as tentativas 
de vínculo com a família de origem e também se não houver interessados brasileiros, 
ou mesmo estrangeiros residentes em território nacional. Ressalta-se que a adoção é 
cabível quando representa vantagens para a criança e adolescente e se os motivos para 
tal decisão são legítimos. A adoção é irrevogável e mesmo havendo o falecimento 
dos adotantes não se restabelece o poder familiar dos pais naturais.

A sentença judicial que defere a adoção deve ser inscrita no Registro Civil 
através de mandato, do qual não será fornecido nenhum tipo de certidão que mencione 
a adoção. Na inscrição do Registro da criança ou adolescente adotado constará o nome 
dos adotantes como pais, bem como os nomes dos seus ascendentes como avós, sendo 
facultado aos adotantes a modificação do prenome da criança ou adolescente adotado.

A Lei nº 12.010/09 coloca como prioridade a garantia às crianças e adolescentes 
o direito à convivência familiar, além de enfatizar e ajudar na compreensão dos 
princípios que norteiam a matéria e deveres dos órgão e autoridades públicas de 
garantir e efetivo exercício do direito à convivência familiar para todas as crianças 
e adolescentes.
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A chamada Nova Lei da Adoção alterou o texto do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, revogou quase a integralidade dos artigos que regulavam a adoção no 
Código Civil de 2002 e modificou a Consolidação das Leis do Trabalho, introduzindo no 
ordenamento jurídico brasileiro posições já pacificadas na doutrina e na jurisprudência.

Dentre algumas alterações, destaca-se o termo “pátrio poder” que é trocado pela 
expressão “poder familiar” em conformidade com o texto da CRFB88, o vocábulo 
“concubinato” foi substituído por “união estável”, incluiu-se a possibilidade da 
“guarda compartilhada”, a maioridade civil foi reduzida de 21 para 18 anos; unificou-
se os prazos de licença-maternidade para adoção, a lei pôs fim à tabela progressiva 
e determinou 120 dias de gozo, independentemente da idade da criança, facultada a 
opção pela licença de 180 dias aprovada pela Lei 11.770 de 2008.

Além do direito ao atendimento médico e apoio alimentar à gestante e à nutriz, 
é introduzido o direito a assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré 
e pós-natal como forma de diminuir as consequências ruins que o estado puerperal 
pode trazer. Essa inovação tem por escopo a prevenção ou minoração dos riscos 
decorrentes do estado puerperal, para que as consequências do ato sejam devidamente 
esclarecidas à genitora, evitando-se que seu consentimento em entregar o filho à 
adoção seja viciado por ter sido em um momento em que a mulher se encontra frágil.

A nova lei da adoção reconhece a “família extensa” que abrange parentes 
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade ou afetividade e só quando não for possível a manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa é que será colocada em família substituta 
que pode ser por meio da guarda, tutela ou adoção. A lei ainda dá preferência ao 
acolhimento familiar, quando a criança ou adolescente afastado da família natural 
é entregue temporariamente por meio da guarda, a pessoa ou casal cadastrado no 
programa de acolhimento e em última opção a criança deve ir para um abrigo.

A lei reconhece o direito de expressão da criança e do adolescente que devem ser 
ouvidos respeitando-se o grau de desenvolvimento e compreensão, sendo obrigatória 
a manifestação de maiores de doze anos que poderá ser acolhida em audiência, e 
ainda a manutenção dos vínculos fraternais, vejamos:
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Art. 28, § 4o Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, 
tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a 
comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que 
justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, 
procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo 
dos vínculos fraternais. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ADOÇÃO DE IRMÃOS. DIREITO DE PRESERVAÇÃO DE 
VÍNCULOS. O fato de os irmãos adotandos não terem vínculos 
de convivência, não justifica que o Estado deixe de diligenciar 
no fomento e estimulação de vínculo de fraternidade entre 
irmãos. Caso em que é de rigor a observância do artigo 28, §  
4º  do  ECA.  AGRAVO PROVIDO.  EM  MONOCRÁTICA.  
(Agravo de Instrumento Nº 70044003150, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 
em 16/09/2011) (TJ-RS - AI: 70044003150 RS, Relator: Rui 
Portanova, Data de Julgamento: 16/09/2011, Oitava Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2011)

Há ainda de se respeitar a identidade social e cultural da criança ou adolescente 
indígena ou proveniente de comunidade quilombola, de acordo com a redação da nova 
lei da adoção, este procedimento deverá ser avaliado por equipe multidisciplinar e 
acompanhado de representante do órgão federal responsável pela política indígena, 
além de antropólogos.

As inovações introduzidas no Código Civil de 2002 e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA pela Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009 serviram para 
promoção do direito à convivência familiar e valorizar a importância do afeto e da 
responsabilidade no cuidado com crianças e adolescentes. A adoção deve ser ampliada 
para garantir o melhor interesse dos menores, indispensável ao seu desenvolvimento 
humano e social.

3  ADOÇÃO INTUITO PERSONE

a) Conceito e características

Adoção intuito personae, dirigida ou consentida, servem para designar a 
possibilidade de os pais biológicos, ou apenas um deles, decidir, de livre vontade, 
entregar o filho menor aos cuidados de terceira pessoa.

Art. 1621.Código Civil
A adoção depende de consentimento dos pais ou dos representantes 
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legais, de quem se deseja adotar, e da concordância deste, se 
contar com mais de doze anos.
§ 1º O consentimento será dispensado em relação à criança ou 
adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido 
destituídos do poder familiar.

O consentimento implica a consciência dos próprios pais, comumente a mãe, 
pois o pai geralmente é desconhecido ou ausente, com relação à inviabilidade da 
permanência da criança em sua família de origem, depois, a escolha das pessoas 
para quem desejam entregar o filho. O consentimento dos pais biológicos somente é 
dispensado se estiverem desaparecidos, forem desconhecidos ou ainda destituídos do 
poder familiar, entretanto, em qualquer destas situações, o Juízo mandará registrar o 
nome da criança ou do adolescente no cadastro de crianças disponíveis para adoção. 
Com relação à anuência do adotando, se permite que o maior de 12 anos manifeste 
sua concordância em ser adotado por determinado interessado.

b) Posições doutrinárias e jurisprudenciais

Após o advento da Lei 12.010 de 2009, a adoção consentida se tornou uma 
dúvida jurídica, sendo aceita por alguns juízes e outros não. Para aqueles que são 
contrários a esta modalidade do instituto buscam a fundamentação em suposto conflito 
com relação à interpretação literal do artigo 50, parágrafo 13 em confrontação com 
o artigo 166, uma vez que a interpretação de tal parágrafo, superficialmente, induz 
a um falso entendimento de revogação do art. 166 do ECA.

Alguns juízes não aceitam essa modalidade de adoção de maneira alguma 
e terminam por retirar a criança dos adotandos, estejam eles habilitados ou não, 
transferindo a criança para um abrigo ou entregando-a ao primeiro cadastrado na 
fila de espera da adoção que tenha buscado aquele perfil. Desta conjuntura trava-se 
uma batalha judicial, no entanto, não basta a simples vontade de adotar para que 
se receba uma criança em adoção, pois devem ser realizados estudos para que se 
verifique se há efetiva vantagem para o adotando e se os motivos que levaram à 
adoção são legítimos. Há que se destacar ainda que a entrega pelos pais biológicos 
aos adotantes ou por intermediários incentiva o tráfico, contrariando o que dispõe o 
ECA nos artigos 238 e 239.
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No entanto, o art. 166 subsiste através da inclusão pela própria Lei nº 12.010/09 
dos parágrafos 1º ao 7º, uma vez que o objetivo deste é dar mais especificidade à 
matéria tratada pelo caput. Ou seja, a adoção consentida é juridicamente possível 
desde que realizada por pessoas previamente habilitadas. Esse tipo de adoção não é 
livre de problemas, haja vista, muitas vezes, as crianças serem entregues a pessoas 
não preparadas para a adoção e não normatizá-la é muito perigoso, pois não podemos 
ter certeza que o melhor interesse da criança está sendo observado.

Tanto para a tranquilidade dos adotantes como para a felicidade e total 
atendimento do melhor interesse do adotando, o melhor caminho é a atuação com 
base na lei, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR E ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. CONCESSÃO 
EXCEPCIONAL. PREVALENCIADO INTERESSE DA 
MENOR. VERIFICAÇÃO DE ABANDONO DESDE TENRA 
IDADE. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELA AUTORA. 
SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA
CONFIRMADA. Situação de fato em que a menor foi entregue 
pelos genitores aos cuidados da adotante quando contava apenas 
04 meses de idade, caracterizando abandono, porquanto nunca foi 
mantido qualquer vínculo entre os pais e a menina, que desenvolveu 
plenamente referência parental com a autora. Pretendente à 
adoção que apresenta plenas condições de manter os cuidados 
com a criança, assumindo o poder familiar sobre ela. Adoção 
intuitu personae autorizada excepcionalmente, em preservação 
do status quo, verificando-se situação de fato consolidada há 
cerca de 06 anos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70065445413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016). (TJ-
RS - AC: 70065445413 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, 
Data de Julgamento: 16/03/2016, Sétima Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2016)

Portanto, se encontra consubstanciada a possibilidade jurídica da adoção 
dirigida, com amparo na Lei nº 12.010/09 mediante prévia habilitação dos adotantes, 
sendo ainda regra geral o atendimento da ordem do Cadastro Nacional de Adoção.

c) O princípio do melhor interesse da criança

Este princípio decorre da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança a partir da Doutrina da Proteção Integral que foi responsável por colocar a 
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criança e o adolescente no escopo da plena proteção. Esta Doutrina marcou o início 
de uma nova fase para os direitos da criança e do adolescente, pois passa a abranger 
todas as crianças e adolescentes indistintamente.

O instituto da adoção evoluiu e não tem mais aquela finalidade de somente 
suprir a falta de descendentes, mas hoje a adoção deve ser conduzida de acordo 
com o melhor interesse do adotando, associada com os estudos de profissionais 
especializados, como psicólogos e assistentes sociais. A adoção deve ser ampliada 
para garantir direitos aos adotados, devendo ser observado no processo o melhor 
interesse das crianças e adolescentes, que é o de ter assegurado a convivência familiar 
e o afeto, indispensáveis ao desenvolvimento humano e social.

O contexto em que vivem as crianças se refletirá na formação de suas futuras 
famílias, por consequência observamos a importância na compreensão do que seja o 
melhor interesse da criança e o papel fundamental da família. A criança deve ocupar 
um lugar privilegiado, real e simbólico dentro da família, a elas dirige-se com mais 
facilidade, o afeto, as preocupações, são até fontes de autoestima e o motivo de 
superar diversas dificuldades.

A família substituta é aquela que acolhe o menor que restar desprotegido 
por extinção de sua família originária ou qualquer circunstância com o objetivo de 
oferecer-lhe proteção familiar, social e jurídica. É instituição de notável significação 
social e humana que a ordem jurídica admitiu a partir do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, artigos 28 a 32, quer na condição de simples protegido como 
na guarda e na tutela, quer na qualidade de filho, pelo vínculo da adoção, fazendo 
efetivamente parte integrante da família.

O artigo 4º, caput do ECA apresenta a mesma noção, que é dever dos pais e 
responsáveis garantir às crianças e adolescentes proteção e cuidados especiais e, na 
falta destes, é obrigação do Estado assegurar que instituições e serviços de atendimento 
o façam, in verbis:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
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Para a consecução da adoção deverá haver sempre uma preparação dos adotantes, 
por meio dos requisitos próprios, uma fase de guarda em estágio de convivência, 
antes da adoção tornar-se definitiva, demonstrando-se que a finalidade é abraçar o 
instituto com maturidade para os adotantes e o melhor interesse da criança. Há ainda 
a adoção póstuma a qual permite que a morte do adotante, no curso do procedimento, 
não gere a extinção da adoção pleiteada, tendo em vista justamente o melhor interesse 
do adotado e a última vontade do de cujus.

Compete ao Poder-Juiz, juntamente com o Ministério Público, Conselho Tutelar, 
serviços psicológicos, psiquiátricos e sociais, a análise de cada caso concreto, seu 
contexto e reflexos para os envolvidos, a verificação do adotante que busca receber 
em seu meio uma pessoa como filho e a preocupação de não desvirtuar-se a finalidade 
principal do instituto: o melhor interesse da criança, destacando-se o fato de que 
não necessariamente o melhor para uma criança será para outra criança em caso 
completamente diverso, de modo a lhes proporcionar um crescimento saudável; e 
ainda nas adoções estrangeiras, esses quesitos e preocupações devem ser avaliados 
de forma mais pungente para evitar o tráfico internacional de crianças e também de 
órgãos infantis.

Portanto, tudo e todos os dispositivos unem-se para o melhor interesse da 
criança e este não pode ser conflitante com o interesse dos indivíduos que fazem 
parte da família, pois os direitos e deveres são complementares e não excludentes 
nas relações familiares, e o melhor interesse do menor deve ser o melhor interesse 
dos demais componentes familiares.

d) O direito à convivência familiar

A Constituição Federal de 1988 garantiu às crianças e adolescentes de forma 
taxativa, o respeito ao direito à convivência familiar (artigo 227, caput), sendo dever 
de todos, família, Estado e Sociedade, assegurar esse direito. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente veio a enfatizar essa determinação, garantindo-se ao menor uma 
estrutura familiar que o leve a desenvolver-se, contribuindo para sua autoestima e 
amenizando os efeitos que a ausência materna/paterna podem trazer.
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Todavia, com a promulgação da Lei nº 10.406/02 (Novo Código Civil), o direito 
à convivência familiar ficou ameaçado, abalando-se as estruturas fundamentais lançadas 
pela CRFB/88 como pelo ECA, por conta da redação no mínimo defeituosa do Novo 
Código, ensejando dúvidas e conflitos com o texto constitucional, em detrimento dos 
direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

O artigo 1.611 prevê que “o filho havido fora do casamento, 
reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar 
conjugal sem o consentimento do outro”. Indo de encontro com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse artigo busca relegar 
o interesse do menor a segundo plano, colocando como primazia 
uma suposta paz familiar no novo núcleo familiar. No entanto, 
de acordo com a Lei nº 8.069/90, o filho que estivesse abrigado 
em uma instituição, uma vez reconhecido pelo (a) pai/mãe teria 
reais chances de desinstitucionalização, sendo conduzido ao 
lar familiar para que sua convivência com o grupo biológico 
pudesse ser garantida.

Há verdadeira ambiguidade e nocividade no texto legal acima, haja vista ser 
atentatório aos direitos humanos deixar determinada criança ou adolescente em 
instituição em subordinação ao bel prazer do cônjuge do pai/mãe que reconhece a 
filiação. É primordial o atendimento do menor em suas demandas fundamentais, pois 
deve-se privilegiar o interesse do menor sobre o da outra parte, observadas situações 
excepcionais; atente-se ainda que a falta de condições materiais para a residência 
sob o mesmo teto deverá ser superada com a aplicação de recursos comunitários.

O artigo 1.624 do Código Civil de 2002 autoriza a adoção de órfão não reclamado 
por qualquer parente por mais de um ano. Esse texto desqualifica o interesse superior 
da criança e do adolescente fazendo com que seja considerada primordialmente a 
vontade parental, se e quando algum parente quiser o menor consigo. Abre-se uma 
porta para o perigoso prolongamento da instituição da criança ou do adolescente 
em condições de inserção em família substituta. “Além de ser a institucionalização 
prolongada uma medida extremamente danosa à regular formação do jovem, traz o 
inconveniente de ardis por parte dos parentes interessados de qualquer forma em ter 
o menor ao alcance, sem que seja posto em outra família”.

O magistrado, a pedido da parte interessada ou do representante do Ministério 
Público poderá declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade dos dispositivos 
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legais que atentarem contra o direito do menor à convivência familiar, ademais, 
o Código Civil de 2002 trata da adoção como matéria relativa aos vínculos de 
parentesco e não referente à colocação de jovem em família substituta, e portanto 
um enforque mais distante do assunto, sem preocupações mais profundas sobre o 
assunto que é efetivamente onde a criança ou adolescente será inserido para que tenha 
desenvolvimento pleno e alcance o bem-estar total junto ao novo grupo familiar.

Conforme demonstrado, o Brasil vem seguindo a tendência mundial de garantir 
os direitos à convivência familiar e comunitária, por meio da constitucionalização 
do direito de adotar e de ser adotado, que era tratado apenas no âmbito da lei 
infraconstitucional. No entanto, neste início do século XXI, em nosso país, os direitos 
relativos à convivência familiar assegurados a todas as crianças e adolescentes, seja 
através da família natural ou da família substituta encontram-se muito prejudicados, 
apesar do discurso constitucional proclamar exatamente o contrário.

Há de se atentar para o que prega o texto literal da lei, e mais especialmente 
o direito à convivência familiar para que se valorize o afeto e a responsabilidade no 
cuidado com crianças e adolescentes, tanto aqueles adotados no país quanto os que 
são colocados em família substituta estrangeira.

e) A adoção como forma de inclusão social

Através de uma visão multidisciplinar sobre a análise das dificuldades 
apontadas pelos processos de modernização e transformação pelos quais passa 
a família em relação ao desenvolvimento econômico e social, podemos concluir 
que a adoção pode ser entendida como uma forma de inclusão social. É importante 
entender o que seja exclusão social e as condições em que as crianças e adolescentes 
estão inseridos neste contexto.

A exclusão, que abala as estruturas de toda a sociedade, mas que penaliza em 
especial as crianças e os adolescentes pobres, resulta em um processo que compromete 
todo o sistema e coloca em risco a vida de pessoas. As crianças e os adolescentes, 
no curso normal da vida, precisam ser protegidos e orientados pelos pais para um 
desenvolvimento saudável, harmônico e culturalmente ajustado.



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 89 

ADOÇÃO CONSENTIDA: NOVOS ARRANJOS FAMILIARES 

Com o abandono, a orfandade e outras formas de afastamento de seus pais, 
estas crianças e adolescentes deixam de lado os estudos e a participação em atividades 
voltadas para seu desenvolvimento e, consequentemente, limitam suas possibilidades 
em vários âmbitos – social, cultural, econômico e político. O poder público apresenta 
para esta realidade respostas que ainda estão muito longe de atender às demandas, e as 
políticas de assistência social, muitas vezes, sequer chegam àqueles que mais precisam.

Para exemplificar, os adolescentes, para participarem de programas de inserção 
no mundo do trabalho, além da escolaridade, precisam de seus documentos de 
identificação, que, em geral, eles não têm. Assim, esses jovens não têm qualificação 
nem para serem beneficiados pelos programas mínimos sociais.

Outro exemplo, é que a criança e ao adolescente, abandonado ou órfão, que 
vive nas ruas ou como agregado de outras famílias, não consegue participar do 
Programa Bolsa Família do Governo Federal, pois, para se inscrever, ele precisa de um 
responsável legal, que não existe, e da frequência à escola, da qual ele não participa.

A criança ou adolescente que está vivendo em Abrigos é favorecido pela 
possibilidade de participar dos Programas governamentais, pois o responsável pela 
instituição torna-se seu guardião, para todos os efeitos de direito. De certa forma, 
descaracterizam-se as iniciativas públicas, que objetivam auxiliar às famílias a 
cuidarem, elas mesmas, de suas crianças e adolescentes, protegendo-as de todo tipo 
de exploração no mundo do trabalho e garantindo a frequência à escola.

As crianças e adolescentes órfãos e abandonados são vistos como um problema 
social que, a médio e longo prazo, terão suas situações agravadas por outros fatores 
de exclusão, gerando uma ideia estigmatizada de que se tornarão criminosos e 
potencialmente perigosos.

O desenvolvimento da personalidade e a socialização da criança e do adolescente 
estão comprometidos irremediavelmente sem a tutela da família. Na colocação destas 
crianças e adolescentes em família substituta, vemos uma possibilidade de reverter 
este quadro. Uma vez adotados, ainda que seja por pessoas estranhas, isto é, que não 
façam parte de seu contexto familiar original, as crianças e os adolescentes poderão 
ter um futuro diferente.
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Busca-se a inclusão social, quando os pais adotivos assumem a responsabilidade 
de enviar os filhos adotados para a escola, incentivando-os a participarem de atividades 
que promovam seu desenvolvimento de forma harmoniosa e feliz. As crianças e 
adolescentes adotados, invariavelmente, são beneficiados por um conjunto de atividades 
que lhes garantirá seu sustento, segurança, educação, saúde, lazer, habitação e também 
amor e compreensão.

Os pais adotivos assumem um poder irrenunciável de garantir, de maneira 
altruística, a vida dos filhos adotivos, tendo em vista seu desenvolvimento harmônico, 
do ponto de vista físico, moral e intelectual. A adoção representa uma oportunidade 
de inserção de uma criança ou adolescente em uma família, mas seu efeito principal 
é salvar toda uma sociedade, que sofre as consequências da exclusão, onde pessoas 
de todas as idades clamam por justiça.

A dignidade humana exige cuidado e respeito pelo outro, principalmente se 
for uma criança. Para que haja a inclusão social é imprescindível a existência de uma 
família, que pode ser substituta, mas, que aceite uma criança ou adolescente, como se 
filho fosse dando-lhe a dignidade e a oportunidade de ser criada no seio de uma família.

4  CONCLUSÃO

A adoção é um ato de desprendimento, de amor e caridade e não uma mera 
satisfação de um casal que não pode, por qualquer motivo, ter um filho. Deve ter 
dentre outros motivos oferecer uma oportunidade concreta para uma criança colocada 
no mundo sem perspectiva de um lar de verdade.

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, com força de lei 
ordinária no Brasil, desde 1990, estabelece que todas as ações relativas às crianças 
devem considerar, primeiramente, o melhor interesse da criança, em face dos interesses 
dos pais. Essa norma foi absorvida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo 
Código Civil de 2002.

O direito à filiação não é exclusivamente um direito da verdade. É, também, 
um direito da vida, do interesse da criança, da harmonia das famílias, do afeto, dos 
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sentimentos morais, do tempo que passa. A origem biológica não se poderá contrapor 
ao estado de filiação já constituído por outras causas e consolidado na convivência 
familiar conforme a CRFB/88 art. 227.
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JEREMY WALDRON’S DELIBERATIVE POLITICAL THEORY

Letícia Matos Oliveira1

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade enfatizar a contribuição de Jeremy Waldron na 
importância da legislação como principiadora de uma boa governança no Estado democrático de Direito. 
Tal temática continua emblemática no mundo contemporâneo. Apesar de enfrentar a supremacia judicial 
por meio do ativismo jurídico, o ente legislativo demonstra ter o verdadeiro alcance dos anseios da 
sociedade civil devido à legitimidade conferida pela representação popular. A própria discordância moral 
é avaliada no sistema genuíno das leis que se aplicam igualmente para todos. Nesse ínterim, os direitos 
naturais lapidam o Estado das leis com o interesse de permitir a harmonia da convivência dos homens. 
Em outros termos, a legislação se mostra digna de ser considerada, como de fato é na visão de Waldron, 
a fonte legítima de direito. Nesse intuito, o ideal deliberativo enfatiza a unanimidade e a conversação 
como elementos cruciais da teoria política apropriada ao liame da complexidade do sistema jurídico.

Palavras-chave: legislação, legitimidade, Jeremy Waldron, teoria política.

ABSTRACT: This article aims to emphasize the contribution of Jeremy Waldron on the importance of 
legislation as principiadora of good governance in the democratic State of law. Such a theme remains 
emblematic in the contemporary world. Despite facing judicial supremacy through the legal activism, 
the legislative entity demonstrates to have the full extent of the aspirations of civil society because of 
the legitimacy conferred by popular representation. His own moral disagreement is evaluated in the 
genuine system of laws which apply equally to all. Natural rights adults lapidate the State laws permitting 
interest harmony coexistence of men. In other words, the legislation is worthy of being considered, 
as in fact is in the vision of Waldron, the legitimate source of law. In this order, the ideal deliberative 
emphasizes unanimity and the conversation as crucial elements of political theory suitable for thus 
formed the complexity of the legal system.

Keywords: legislation, legitimacy, Jeremy Waldron, political theory

1   INTRODUÇÃO

No contexto da sociedade civil moderna, a busca de legitimidade democrática 
da governança é assídua frente à efetivação dos direitos constitucionais. A teoria 
política estabelece institutos responsáveis pela maximização da participação popular, 
seja o legislador ou, de forma aprimorada, o corpo legislativo na criação do direito 
representativo.

1 Especialista em Direito Processual na Universidade Federal do Piauí – UFPI e Bacharelada em curso de Direito 
na Universidade Federal do Piauí – UFPI. Contato: leticiamatos17@gmail.com
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Em busca de consolidar a dignidade da legislação como espaço ideal para 
atender a vontade da maioria, o filósofo Jeremy Waldron, indubitavelmente, formula 
uma cadeia de fundamentos desencadeada na autoridade parlamentar que defende as 
peculiares questões dos direitos humanos.

Na verdade, o positivismo jurídico tradicional considera a legislação como base 
do direito moderno. Entrementes, o ente legislativo também se consolida na visão 
moderna por causa do processo de legitimação proveniente do povo. Desse modo, a 
imunidade da moralidade à mudança deliberativa é sociológica.

A reprimenda quanto ao tamanho do corpo legislativo é ineficaz, pois atender à 
coletividade não corresponde ao isolamento de pensamentos jurídicos. Os constantes 
debates apresentam a finalidade de filtrar as reais necessidades dos membros da 
comunidade. Outrora, não é suficiente elencar o legislativo como espaço de manobras 
mútuas de caráter assistencialista para minorá-lo no âmbito de sua contribuição pública.

A estruturação do amparo legislativo se depara com o entendimento moralista 
kantiano. A liberdade contida na aplicação social do direito apresenta finalidade de 
assentar a justiça de um povo por meio da vontade política do cumprimento do dever 
unificador representado pelo poder plural.

Outrossim, é enfático a colocação dos direitos naturais de John Locke perante 
a consolidação da importância do Estado democrático de Direito pelo legislativo que 
confere o bem-estar social na aplicação das leis declaradas e aceitas pela sociedade.

Torna-se coerente contextualizar a intenção do ativismo judicial em relação à 
concepção do papel da legislação de Waldron. O judiciário caracteriza-se pelo isolamento 
em seus tribunais sem conter a sensibilidade necessária para democratizar preceitos que 
não estão submetidos à sua competência constitucional. A interferência dos juízes na 
produção do direito é tendenciosa pelo o crivo negativo da ausência de representatividade.

Nos estreitos limites deste artigo, pretende-se assegurar o meio adequado para 
pavimentar o manto da legislação da maioria no cenário jurídico. A natureza política 
do homem sintetiza a agregação de partes constituintes que doutrina a sabedoria de 
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leis valoradas de maneira equânime. Destarte, indubitável é o esforço em elaborar 
uma decisão coletiva a partir dos consentimentos e discordâncias coletivas.

2  JEREMY WALDRON NO CONTEXTO DO POSITIVISMO JURÍDICO

Noâmbito do positivismo jurídico2, Jeremy Waldron, sustenta a tese da dignidade 
da legislação com peculiar importância na ciência política e filosófica. Para ele, a 
decisão majoritária, oriunda da representação política, é a legítima expressão do 
regime do Estado Democrático de Direito.

Na moderna teoria política, a dignidade da legislação encontra-se em declínio 
processo de legitimidade. Assim, Waldron busca descontruir o retrato da má fama do 
modo de legislar. Os cientistas políticos, naturalmente, realizam esse processo com 
vantagem em relação aos professores do Direito, os quais se limitam às discussões 
jurisprudenciais sobre a natureza do raciocínio jurídico.

Os defensores do pensamento positivista asseguram, na visão de Waldron, que 
o direito deve ser conceituado institucionalmente, entretanto os tribunais possuem 
sua relevância na concentração do direito, e não a legislatura.

Há incessante busca de legitimar a legislatura como “um modo de governança 
dignificado e uma fonte de direito respeitável” (WALDRON, 2003, p.3). A exemplo 
disso, as pessoas preocupam-se com a atuação da legislação da maioria através de uma 
assembleia popular. Acreditam que existe algo indecoroso em um regime que confia 
suas decisões políticas em uma legislatura eleita e alimentada pelo governo da maioria.

Em substância, fortalecer as bases da legislação aparenta consubstanciar um 
método indigno de solucionar os problemas mais graves dos Direitos Humanos 
enfrentados na sociedade moderna. Nesse caráter, os tribunais assemelham o local mais 
apropriado para essas discussões devido seu relativo isolamento político-partidário. 
Contudo, não é o foco da presente análise argumentar contra a revisão judicial da 

2 Para Noberto Bobbio, o positivismo em latu sensu compreende “a doutrina segundo a 
qual não existe outro direito senão o positivo” (1995, p. 26).
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legislação no cânone da teoria política. Waldron é pontual ao defender uma nova 
concepção geral de Direito:

Quero que vejamos o processo de legislação – na sua melhor 
forma – como algo assim: os representantes da comunidade 
unindo-se para estabelecer solene e explicitamente esquemas 
e medidas comuns, que se podem sustentar em nome de todos 
eles, e fazendo-o de uma maneira que reconheça abertamente e 
respeite (em vez de ocultar) as inevitáveis diferenças de opinião 
e princípio entre eles. Esse é o tipo de compreensão da legislação 
que eu gostaria de cultivar. E penso que, se capturássemos 
isso com a nossa imagem de legislação, haveria, por sua vez, 
uma saudável diferença no nosso conceito geral do direito. 
(WALDRON, 2003, p.3)

Nesse ínterim, permeia a crítica ao retrato dos tribunais, o “fórum do 
princípio” (DWORKIN, 2000, p.33). Aos advogados, cavalheiros do público, não 
há questionamento acerca da consideração da legislação como Direito, ou, ainda, da 
posição pública do legislador. Em contrapartida, os estudiosos jurídicos do século XX 
descrevem a mitigação dessa concepção ao afirmarem que o direito consuetudinário 
se submete a uma mudança negativa a partir da participação da legislatura nas bases 
tradicionais do raciocínio jurídico.

Há relutância em considerar a legislação como uma forma de lei. É lei na 
medida em que desempenha função da comunidade. Um estatuto, portanto, não seria 
direito, mas somente uma possível fonte de direito.

Todavia, a legislação é fonte normativa de Direito, oriunda da representação 
política, instrumento de exercício de poder do homem em comunidade. É a forma 
de democracia representativa idealizada por Tocqueville (2000, p. 197) nos campos 
partidários dos Estados Unidos. O estatuto visto apenas como um papel carimbado 
terá aceitação arrivista na profundidade do desenvolvimento de uma maioria no 
parlamento ou no congresso, constituindo origem de direito.

Na gama dos sistemas morais, o Direito contém um mínimo comum nas suas 
variadas correntes, embora não seja adequado determinar quaisquer elementos comuns 
das diversificadas ordens morais (KELSEN, 1998, p. 73).
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Hart (citado por WALDRON, 2003, p. 14) empregava a celeuma da mudança 
deliberativa como aspecto distintivo entre o direito e a moral da comunidade. Em face 
da complexidade do sistema jurídico, as regras velhas podem ser revogadas enquanto as 
novas podem ser apresentadas nesse liame por meio de decisão deliberada. Entretanto, 
os princípios, padrões e regras morais não podem ser elaborados, modificados ou 
extintos dessa maneira. Tal imunidade da moralidade é sociológica.

O positivismo jurídico, na dialética de Hart, é submetido ao aspecto sociológico 
da doutrina, destarte quando as regras práticas morais passam a desempenhar uma 
função peculiar na vida dos homens em sociedade. Assim, é preciso firmaras regras 
secundárias, aquelas que não servirão ao organismo intuitivamente, mas de modo 
pertinente às necessidades basilares desse coletivo.

Diante dessa fragmentação, o direito é visto como solução técnica de problemas. 
Hart (2001, p. 201) declara que a distinção de direito frente à moral decorre da não 
aceitação de uma verdade única e universal. “O jurista pode e deve realizar a crítica 
do Direito positivo, e esforçar-se por promover a sua reforma quando a considere 
oportuna” (LATORRE, 2002, p. 152). Na contraposição do contraste da imunidade 
da moralidade em face à mudança deliberada, Hart a subestima como essência 
do direito. A sociedade pré-jurídica é governada por um arranjo de regras morais 
tradicionais conhecidas por todos, no qual o desenvolvimento do direito técnico se 
torna propiciador de injustiça.

Tradicionalmente, o positivismo jurídico concede à legislação a disposição de 
sustentáculo do direito. Em oposição, a teoria política moderna tende a valorizar a 
fonte institucional dos tribunais. Há urgência em sobressaltar a essência da legislação 
deliberada no âmago do retrato positivista por métodos (leia-se teóricos) até então 
não aplicados nesse desafio político e filosófico de dispô-la no centro da tradição 
positivista da jurisprudência.

A crítica democrática direcionada à atividade legislativa advém das imagens de 
troca de favores, interesses eleitoreiros, escambos partidários, manobras corporativistas, 
deturpações de ideologias e, especialmente, à corrupção a ela imputada (WALDRON, 
2003, p. 2). A autoridade do legislativo, para a filosofia de Waldron, deve ser um 
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instrumento de deliberação, estruturalmente bicameral, a fim de buscar solucionar as 
tempereis da justiça social e política. A democracia representativa é institucionalizada 
no Poder Legislativo, o qual lida com essenciais questões de interesse da sociedade 
e de seus integrantes, que se qualificam representantes de si nos corpos legislativos.

A feição do comportamento da legislação é peculiar. Não se permite interpretá-
la como uma moradia da política vista negativamente em meio à troca de favores. 
Outrossim, não se deve atribuir tal valor danoso às leis vinculadas pela casa legislativa. 
A legislatura, de fato, apresenta a essência de legítima fonte de direito, julgando sua 
dignidade base da democracia moderna.

Waldron aponta a reprimenda do teórico da preeminente legislação Friedrich 
Hayek que se estabelece em torno da abordagem moderna do direito. A essência do 
bom governo, segundo sua compreensão, é aquele orientado por leis gerais, e apesar 
de aceitar a mudança das regras, esse procedimento ocorrerá gradualmente.

Na obra Direito, Legislação e Liberdade (HAYEK, 1985), a noção de direito é 
muito distinta de legislação. A proposta defende que o direito consiste em regras de 
conduta aplicadas e normas que se evoluem mediante as práticas judiciais no âmbito 
no centro de interesses da comunidade. Em contrapartida, a legislação apoia-se na 
criação intencional das leis secundárias ou instrumentais que, por vezes, exprimem 
somente a vontade do legislador ou de um corpo legislativo. Nesse diapasão, em 
linhas expandidas, observa-se: “A legislação - a criação intencional de leis - foi com 
justiça considerada, entre todas as invenções do homem, aquela plena das mais graves 
consequências, tendo seus efeitos alcance ainda maior que os do fogo e da pólvora 
(HAYEK, 1985, p. 81).

O racionalismo construtivista de Hayek é a crítica do panorama moderno da 
ordem social. Com base nessa proposta, o arranjo social humano é inteiramente racional, 
para o qual as instituições desempenham seus serviços quando deliberadamente 
são provocadas para tal. Todavia, a advertência de Waldron é salutar pelo reparo da 
exigência que esse estilo de ordem racional persegue, onde se reclama a universalidade 
do conhecimento dos fatos particulares que a compõem. Aborda-se algo praticamente 
impossível para qualquer membro da comunidade no Estado Democrático de Direito.
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A crença política, então, seria as instituições humanas, constituindo a qualificação 
substantiva da teoria social moderna. As leis, assim, seriam criações deliberadas da 
autoridade estatal e, por ser manifesto da criação do legislador, exposto às anomalias 
da convivência em coletividade.Hayek adere a um entendimento equivocado do 
racionalismo construtivista.

Nessa interpretação, a liberdade é defendida por um ângulo individual, 
essencialmente em função do discernimento da inevitável ignorância dos homens 
referente à totalidade de quesitos dos quais se sujeita a concretização dos seus objetivos 
(HAYEK, 1983, pp. 26-27). O direito romano representa a base do direito americano 
e a crítica política utiliza-se desse argumento para declarar que o regime democrático 
não se desenvolveu por meio da legislação intencional.

De fato, sinistra é a inclinação de alguns líderes políticos manipularem o 
processo democrático para alcançar o poder e, ao serem eleitos, assentarem sistemas 
de cunho autoritário, repressores de liberdades individuais. A priori, é pertinente citar 
Montesquieu (2008) e afirmar que a independência dos poderes é basilar, inclusive, 
na vigilância e coerção de abusos ditatoriais encrostados em quaisquer deles.

O sistema jurídico genuíno seria, em descontento, aquele que as leis são para 
todos, portanto, são gerais e, dessa forma, distantes ficariam das vontades do soberano 
ou, ainda, da vontade de uma assembleia de maiorias. Frutos de um procedimento 
espontâneo, direito e lei não se submeteriam ao desejo arbitrário de algum legislador. 
Cada indivíduo seria livre a fim de efetivar os próprios objetivos nessa descrição política.

No entanto, o filósofo Jeremy Bentham (1979, p. 65) acredita que a ética 
privada, logo, dos homens, atinge o aspecto axiológico da felicidade de quaisquer 
membros da comunidade utilizando-se da legislação que se dispõe em igual meta.

Ineficazmente, Hayek evidencia o contraste da concepção intencional e 
racionalista da legislação e a aquiescência das regras factuais. O convívio entre as 
normas prescritivas legisladas implicam aos indivíduos um dever-ser interligado 
ao estime de conduta espontânea. Há, explicitamente, uma tênue ponderação desse 
contraste na coexistência entre elas.
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Nesse contexto, o domínio individual é delimitado por normas universais e 
abstratas e Hayek afirma a minimização de consequências negativas no ambiente 
social por meio do dever do Estado em se estruturar em um governo de leis em 
sobreposição a um governo de homens.

A filosofia de Hannah Arendt (1990, p. 131), diametralmente, considera o princípio 
majoritário intrínseco ao transcurso da decisão que se comporta de modo natural nas 
assembleias de deliberação. Em incontestável sensibilidade, afirma que a maioria confere 
autoridade à legislação com o objetivo de poder liquidar os impasses do convívio social.

Aponta Waldron que a participação popular não é meramente quantitativa, 
pois através do voto, o sistema permite que, fielmente, exista uma escolha dos 
membros da comunidade. A legislação é o âmago do sistema de representação das 
eleições populares e das próprias decisões. Logo, não é permissível entregar toda 
essa translúcida capacidade política ao judiciário.

Diante desse meandro, Hayek é visto como um antipositivista. No positivismo 
jurídico, a lei validamente absorvida na concepção jurídica advém do homem ou de 
um aglomerado humano. Na perspicácia dele, isso não faz sentido no âmbito social 
comotem efeito o direito natural. Com isso, é mitigado o raciocínio construtivista 
da teoria política.

A abordagem defensiva da dignidade da legislação proposta por Waldron não 
abrange simplesmente o aspecto deliberativo, político, ou administrativo. No campo 
da modernidade do Estado Democrático de Direito, a legislação consubstancia 
essencialmente o âmago do resultado de discussões decisivas de uma assembleia. 
A multidão se expressa por meio de seus representantes.O judiciário afigura-se no 
isolamento da sapiência de cada um de seus membros em distinta virtude amiúde. 
Em notória singularidade, o parlamento é o espelho vivo de anseios singulares.

A história de luta da proeminência legislação de participação popular e, por 
conseguinte, do amplo espaço representativo, não demonstra possuir justificativas 
plausíveis a fim de se permitir encolher diante do magistrado.
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“A vontade constitucional de realização do Estado Social” (STRECK, 2007, p. 
37) é desempenhada pelo Estado Democrático de Direito. Para tanto, a Constituição 
brasileira de 1988 é considerada um marco da história jurídica e política do país, pois 
principiou um novo paradigma de Estado. A dignidade da legislação infere, ainda que 
prematuramente, uma sociedade democrática com respaldo, desde logo, constitucional.

Cabe à lei instrumentalizar a conduta do governo no regime democrático em 
sua totalidade dirigente-principiológica (STRECK, 2007, p. 39). Nesse contexto, a 
maioria utiliza-se do voto para eleger seus representantes conferindo a eles autoridade 
política (ARENDT, 1990, p. 131) e, dessa forma, propicia as chamadas “circunstâncias 
da política” (WALDRON, 2003, p. 195).

Em torno da filosofia do direito, a vontade do Estado expressa pela legislação, 
mencionada por Waldron(2003, p. 26) como intenção legislativa, não pode ser 
interpretada como concretização do interesse de um único ser, tal qual o legislador, 
pois se depreende a ideia de soma de inúmeras decisões deliberativas.

Na comunidade moderna, esse conjunto de intenções específicas e uniformes 
materializa a ação intencional da legislação. A multidão consiste no meio de busca 
dos anseios populares que legitima a autoridade política legislativa. Outrossim, o 
panorama estrutural da legislação é composto por membros compreendidos em sua 
pluralidade. Desse modo, a assembleia se posiciona em evidência por meio do seu 
caráter deliberativo.

A noção de legislação como sendo um corpo numeroso é compartilhada pelo 
filósofo Jeremy Bentham(1974). Em consonância com Waldron, atribui a importância 
da legislação na prática de feitos, sejam eles as discussões ponderadas, a fim da 
concretude social.

A intenção legislativa, compreendida na sua pluralidade de intenções em 
substância na assembleia, passa a ter sua eficácia questionada no elemento quantitativo.
Waldron não se hesita em citar Maquiavel ao defender que o marco de uma boa 
política estatal não se principia em uma teoria sem balburdio:

Para mim, parece que os que maldizem os tumultos entre os 
nobres e os plebeus culpam as coisas que foram a primeira 
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causa da manutenção da liberdade de Roma e que consideram 
mais os ruídos e os gritos que surgem em tais tumultos do que 
os bons efeitos que engendraram. (MAQUIAVEL citado por 
WALDRON, 2003, p. 41)

A problemática permeia a negativa da autoridade de um governante em limitar 
suas propostas políticas oriundas de sua vontade. A legislação exprime um estado 
consensual de opinião pelo qual os atributos das normas possuem os conteúdos gerais 
como fonte de qualquer regra de conduta. Factível é a liberdade política ser enraizada 
no corpo legislativo. O estado de direito se consolida pelo liame democrático da 
lei. Não há o apelo da subordinação legal por simples obediência ao governo, mas, 
sobretudo, há o respeito à lei ainda que haja discordância moral. Isso ocorre porque 
o indivíduo em comunidade tem confiança na decisão da maioria em representar o 
justo por meio da legislação.

3  A DISCORDÂNCIA MORAL NO ESTADO DE DIREITO DE KANT

Waldron (2003, p. 50) destaca a importância da filosofia de Kant aprofundada 
na experiência máxima dos seres humanos ao buscar a sobrevivência da legislação 
coercitiva externa: “age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer 
que ela se torne lei universal”(KANT, 2005, p. 51). O poder soberano do Estado 
representado pelo legislativo deve deliberar suas práticas políticas com base unicamente 
na vontade do povo que elegeu seus membros através do uso externo da liberdade 
de escolha, isto é, pelo voto.

Nesse âmbito, o direito procura promover a máxima das liberdades individuais. 
Com isso, a finalidade do Estado, enquanto instituição fonte de direito, é a garantia 
última da liberdade. Kant previne que a ideia de direito, enquanto noção pura, tem 
como base a aplicação aos casos que se mostram na experiência e por isso é resultante 
de um Sistema Metafísico do Direito que deve ter a variedade empírica de todos 
os possíveis casos para constituir uma divisão completa - o que é necessário para 
constituir um sistema da razão (KANT, 1993, p. 13).

Nesse diagrama, o Estado possui o pilar da justiça como alicerce da ordem 
jurídica. Cabe ao governante, sob a ideia do injusto, asseverar determinada moralidade 
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ao tempo que cumpre com o dever de evitar que os indivíduos se submetam a qualquer 
tipo de injustiça. Em “Fundamentação da metafísica dos costumes”, Kant (2005, 
p. 100) realça a moral no “princípio supremo da moralidade”. Nesse percalço, é 
importante a inerência de Ráo (2013) ao defender a influência das normas morais 
sobre as normas jurídicas.

No liame kantiano de diferenciação entre direito e moral, as leis jurídicas são 
aquelas destinadas a regular a liberdade do indivíduo em comunidade envolta as 
suas ações externas mediante a desconsideração de valores que o impulsionaram, 
enquanto as leis morais expressem uma simples harmonização dessas ações externas 
com o preceito nela contido. A lei faz da ação um dever externo de obediência frente 
à sanção. Na lei moral, “um motivo relaciona com a representação da lei o princípio 
que determina subjetivamente o arbítrio a essa ação” (KANT, 1993, p.30). Nesse 
intuito, a legislação jurídica é obedecida em face da sanção imposta.

Coletivamente, os indivíduos serão contemplados pela deliberação legislativa. 
Apenas nesse sistema, pelo qual o corpo normativo não detém instrumentos que 
prejudique os sujeitos da lei, a política é respeitada no âmbito da democracia. O ato 
de legislar é o espelho da particularidade de cada atribuição moral imprescindível no 
processo de sedimentação da assembleia. Nesse ínterim, “a ideia de justiça aparece como 
critério de aferição de validade de toda legislação jurídica” (SALGADO, 1995, p. 272).

O positivismo jurídico, perante essa doutrina, se consolidou com a ideia de 
justiça sinônimo de liberdade. O injusto3 obstaculizaria o princípio da política moral 
do Estado cujo único fim é o exercício do dever. A razão, por sua vez, estabelece ao 
homem o limite da própria liberdade. A discordância moral autoriza os indivíduos 
a atuarem com fundamento nos próprios juízos morais pelos quais envolvem a 
universalização transcendente da constituição do seu povo. A virtude de John Rawls 
(2004, p. 64) se equivaleria à kantiana no exercício da liberdade básica por todos.

3 O político no ideal de justiça pela concepção de Aristóteles “se apresenta entre as pessoas que vivem juntas com 
o objetivo de assegurar a auto-suficiência do grupo – pessoas livres e proporcionalmente ou aritmeticamente 
iguais. Logo, entre pessoas que não se enquadram nesta condição não há justiça política, e sim a justiça em um 
sentido especial e por analogia.” (ARISTÓTELES, 1991, p. 205). A justiça concilia-se, em primeiro plano, à 
ideia de igualdade em vez da noção de liberdade individual por meio de leis universais em Kant.
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A liberdade no legislativo consiste no poder do indivíduo em obedecer somente 
aos preceitos legais que são resultantes de seu consentimento político. A igualdade, 
em consonância, é a capacidade desse mesmo indivíduo reconhecer que a obrigação 
imposta por lei recai sobre todos aqueles que compõem a comunidade sem estabelecer 
diferenciações no seu alcance.

A preocupação suprema do Estado é garantia da liberdade ao “colocar seus 
próprios cidadãos em condições, através da garantida da liberdade externa, de 
perseguir, segundo o seu próprio pensamento, os fins religiosos, éticos, econômicos, 
eudemonísticos que melhor correspondem aos seus desejos” (BOBBIO, 1995, p.133). 
A vontade pura é livre de todos os elementos externos, constituindo um fim em si 
mesma. (SALGADO, 1995, p. 160).

Apesar de recepcionar influências do contratualismo de Rousseau4, “o contrato 
social de Kant, ao contrário do de Hobbes e Rousseau, não refere fato histórico, mas 
exprime tão-somente uma ideia racional” (BONAVIDES, 2003, P. 137). Não existe 
a limitação da liberdade do direito natural em transição para a sociedade civil. Em 
contraposição, a liberdade é aquela que recai na autonomia de produzir leis para os 
próprios indivíduos. Assim, o legislativo, no contrato social, utiliza-se da razão como 
essência do Estado para as deliberações humanas.

Acerca da divisão de poderes de Montesquieu (2008), Kant defende o poder 
legislativo pertencente ao povo no momento que instala a soberania estatal pela 
vontade universal. Em conformidade, o filósofo John Locke (1994, p. 72) explana o 
legislativo sob a responsabilidade de promover justiça pelas leis gerais. Na interpretação 
kantiana, não é permitido nenhuma resistência legítima do povo em face da legislação.

A decisão da maioria é envolvida pela liberdade kantiana no instante em que 
os indivíduos abdicam o interesse unilateral e preserva o bem comum da coletividade 
por meio das leis gerais oriundas da legislação. O respeito a elas é mantido ainda que 
sua opinião seja contrária em uma análise circunscrita. O Estado prega a moral como 

4 “As opiniões de um povo nascem de sua constituição. Se bem que a lei não regule a moral, é a legislação que 
as faz nascer: quando a legislação se enfraquece, a moral degenera: mas então, o julgamento dos censores não 
fará o que a força da lei não conseguiu” (ROUSEEAU, 1981, P. 134)
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parâmetro de todos. Desse modo, a filosofia da liberdade é praticada na comunidade 
justa, embora havendo discordâncias.

Kant (1985, p. 134) ainda questiona a correlação interdisciplinar entre direito e 
moral quando declara que acredita na viabilidade da existência de um político moral, ou 
seja, em um homem que orienta suas ações em comunidade sob a óptica da sabedoria 
estatal coincidente da moral. Em contrapartida, não é possível imaginar em um moralista 
político que forja a moral a fim de ser compatível com os anseios estadistas.

É perceptível, assim, a elucidação do contraste entre o moralista político, que 
legisla por mero tecnicismo, e o verdadeiro legislador, que governa com aptidão, 
sendo o político moral, que age conforme uma máxima valorativa de lei geral. Dessa 
maneira, “podes conduzir tuas ações segundo seu princípio subjetivo, mas não podes 
estar seguro de que um princípio tem valor objetivo exceto quando seja adequado a 
uma legislação universal” (KANT, 1993, p. 39).

A qualidade da legislação se enraíza na peculiaridade de desenvolver sua defesa 
moral na noção de direito positivo. Ainda que as adversidades sejam pertinentes 
em um dado contexto histórico, as vantagens legislativas superam a deficiência da 
colaboração social-democrática em deliberar as normas.

4 A CONTRIBUIÇÃO DE JOHN LOCKE NA TEORIA DELIBERATIVA 
DE JEREMY WALDRON

Na dinâmica de contribuição frente à legislação, Waldron é categórico ao 
enfatizar a concepção de John Locke, teórico dos direitos naturais, frente a“legislatura 
limitada” (Waldron, 2003, p. 78), haja vista que a lei da natureza é parâmetro restritivo 
ao processo de elaboração dos preceitos legais em que o estado de Natureza “é regido 
por um direito natural que se impõe a todos, e com respeito à razão, que é este direito, 
toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve 
lesar o outro em sua vida”(LOCKE, 1994, p. 36).

Neste enfoque, é importante ressaltar que com o desenvolvimento do convívio 
humano em sociedade, definir poder tonou-se um desafio contemporâneo diante da 
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diversidade de formas. Nesse caminho, o poder, de modo simplório, consiste na 
conexão em Estado e política (BOBBIO, 1987, p. 53).

O poder, nesse cenário, caracteriza-se o pela aptidão do indivíduo em elaborar 
leis, atingir seus objetivos, influenciar a conduta do coletivo. Assim, o poder compreende 
o direito de que uma pessoa é detentora e está amparada pelo ordenamento jurídico 
de determinada comunidade (LOCKE, 1994, p. 77).

Locke transferiu o racionalismo para a política sob sua análise social. Nela, 
todos os indivíduos se encontram em um estado de perfeita e total liberdade, no qual 
são independentes e iguais perante a lei, ao poder, em especial ao legislativo. Por 
esse apelo, é proibido alguém prejudicar outrem na liberdade, vida ou propriedades. 
A lei moral sempre é válida sob a égide da lei do direito natural.

O Estado lockeano não pode sufocar as liberdades individuais. Cada um possui 
o direito de escolher seus ideais políticos e filosóficos e defender suas convicções 
que serão refletidos pelo governo organizado a partir do consenso.

O maior objetivo dos homens no ingresso à sociedade civil é a garantia da 
propriedade. Sob o prisma do respeito democrático, o indivíduo é livre apenas no 
instante em que possui uma propriedade e pode desfrutá-la ao seu bem querer, pois há 
um limite social no qual um não pode prejudicar a liberdade do outro. Com essa defesa, 
é necessário o estabelecimento de leis estruturadas com essa finalidade: “a primeira 
lei positiva fundamental de todas as comunidades políticas é o estabelecimento do 
poder legislativo” (LOCKE, 1994, p. 71). Assim, a primeira lei natural fundamental, 
que deve gerir inclusive o legislativo, afirma a consolidação da sociedade e de todos 
aqueles que a integram.

A reflexão generosa de Waldron (2003, p. 80) acerca da legislatura de Locke 
concede a ela o complexo dever de materializar o direito natural. O referido desafio 
apresenta o escopo de solucionar além da problemática social a nível individual, 
também rege o direito em nível da obrigação moral mais ampla.
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Consoante ao direito natural, Santo Tomás de Aquino5 em Tratado da Lei defende 
a aplicação clássica da lei em atender o bem comum. A lei divina é relevante à lei natural 
e consequentemente, à lei do homem. Para que esta lei seja considerada um preceito 
merecedor de obediência, é indispensável “o consentimento da sociedade” (LOCKE, 
1994, p. 71), sem o qual ninguém o legislativo não dispõe de legitimidade. De fato o 
poder legislativo é “o poder de estabelecer a punição merecida em correspondência a 
cada infração cometida entre os membros daquela sociedade, que é o poder de fazer 
leis” (LOCKE, 1994, p. 58).

Na verdade, a assembleia legislativa é o espaço onde a formalidade ganha 
oportunidade para desenvolver o raciocínio jusnaturalista, ou seja, é o lugar de 
deliberações de assuntos essenciais para a harmonização da sociedade, buscando a 
verdadeira intenção do direito natural6.

A interpretação abrange quaisquer formas de comunidade civil, nas quais o poder 
que comanda deve governar por leis consubstanciadas no reconhecimento, declaradas 
e aceitas e não investidas em resoluções inconsistentes e ordens extemporâneas. Os 
limites legislativos são detentores da missão de confiança da qual ele foi encarregado 
pela sociedade, pela lei divina e pela lei da natureza.

A tendência de Locke descentraliza a noção de poder, pondo o legislativo na 
qualidade de “poder supremo em toda comunidade civil” (LOCKE, 1994, p. 72). 
Nas nuanças da separação dos poderes, o executivo está limitado pelo legislativo. 

5 A lei possui o seguinte significado “quaedamrationesordinatio ad bonumcommune, abeo Qui 
curam communitateshabetpromulgata (I, q. 90, 4)”, isto é, a ordem da razão para o bem comum, promulgado 
por quem tem o cuidado da comunidade. AQUINO, Santo Tomas de. Tratado da Lei. Trad. Fernando Couto. 
SummaTheologica. Porto Alegre: Res. Retirado de GAUTÉRIO. Maria de Fátima Prado. O conceito de lei 
segundo Santo Tomás de Aquino. Âmbito Jurídico. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/
index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6279. Ultimo acesso em 30.11.2014.

6 Pertinente é a relevância do direito natural compreendido no contexto lockeano: é indispensável que tenhamos 
como pressuposto a concordância sobre uma entidade transcendental capaz de justificar a missão que os homens 
têm no mundo. Essa concordância sobre a existência de um senhor onipotente parte da justificativa racional 
do homem, ajudando-o a reconhecer a própria lei da natureza. Uma vez reconhecida a lei natural, o homem 
reconhece os direitos naturais, obrigando-se a respeitá-los mutuamente através da razão posta. OLIVEIRA. Fabio 
A. G. GOMES, Jacqueline de Souza. Locke: Entre os direitos naturais e universais.Polymatheia – Revista 
de Filosofia. Vol. III, nº 4, 2007, pp. 222-223.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6279
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6279
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Entretanto, há preponderância da soberania do povo7 em face da supremacia do corpo 
legislativo que estabelece leis fixas e iguais perante todos.Este é propósito pelo qual 
os homens entram no estado de sociedade.

É notório que o ponto de partida da caracterização do legislativo é o dever, com 
valor equânime, em “governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas, e se abster 
de modificá-las em casos particulares, a fim de que haja uma única regra para ricos e 
pobres” (LOCKE, 1994, p. 74). A assembleia, tendo limites, não pode ser arbitrária, 
uma vez que o homem não pode se submeter a poder arbitrário de outro. A sua liberdade 
jamais é arbitrária. O indivíduo continua forçosamente dentro dos limites que detinham 
no estado de natureza em prol da comunidade. As leis positivas reforçam as leis da 
natureza na medida em que esclarecem as penalidades do seu não cumprimento. Portanto, 
o pensamento contrário também é preponderante, pois não há lei positiva legítima que 
não contempla os direitos naturais existentes à luz da sociedade civil.

As leis do legislativo devem satisfazer exclusivamente o bem comum do povo. 
Na estrutura das relações humanas,“aquele que tem o direito do seu lado não dispõe, 
em geral, senão de sua energia pessoal, que não tem força suficiente para defendê-lo 
das injustiças ou para punir os delinquentes” (LOCKE, 1994, p. 72). A lei natural 
existe somente no espírito dos indivíduos e não é submetida a nenhuma autoridade 
que demonstrem domínio de convencimento que seus anseios podem ser aplicados 
de forma injusta no direito natural. Esse é o real apelo pela aceitação do estado de 
sociedade, repassando a autoridade consentida e reconhecida ao legislador, pois ela 
“encarregou também de governá-los segundo leis promulgadas, sem as quais sua paz, 
sua tranquilidade e seus bens permaneceriam na mesma precariedade que no estado 
de natureza” (LOCKE, 1994, p. 72).

Se a finalidade principal da passagem do homem do estado de natureza para um 
estado de sociedade é a garantia da propriedade, seria “um erro acreditar que o poder 

7 Com o intuito de complementar a ideia de soberania do povo, é interessante estabelecer com clareza a natureza 
do poder político, em contraposição ao poder paterno, pois Locke se refere ao Pátrio poder, anteriormente à 
comunidade política. Ao buscar refutar os ideais do pastor Anglicano conferidos na obra O Patriarca, Locke 
nega a possibilidade da existência de uma relação natural de desigualdade, e por esse caminho o poder político 
é recepcionado como o produto da ação voluntária dos homens. Retirado de KRITSCH, Raquel. Liberdade, 
propriedade, Estado e governo: elementos da teoria política de John Locke no Segundo Tratado sobre o 
Governo. Revista Espaço Acadêmico. Nº 115. Dezembro/2010. Mensal Ano X. ISSN 1519-6186.
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supremo ou legislativo de qualquer comunidade social possa fazer o que ele desejar” 
(LOCKE, 1994, p. 73). Ademais, “o poder legislativo não deve impor impostos sobre 
a propriedade do povo sem que este expresse seu consentimento” (LOCKE, 1994, p. 
74). Não há fundamentação lícita para o confisco da propriedade. No governo cujo 
poder é confiado à assembleia legislativa, é merecedor de respaldo público a política 
desenvolvida, quando seus membros voltam a se submeter às deliberações legais por 
eles elaboradas na posição de cidadãos comuns.

“O poder legislativo não pode transferir para quaisquer outras mãos o poder de 
legislar; ele detém apenas um poder que o povo lhe delegou e não pode transmiti-lo para 
outros” (LOCKE, 1994, p. 74). A confiança do povo frente à modalidade do governo 
deve ser mantida com prioridade nas metas políticas. Não havendo essa correlação 
de lealdade, o direito natural lockeano sente a necessidade de se fazer determinante 
no sistema da liberdade e igualdade perante todos da comunidade social. Sendo 
quebrado o acordo dos homens, surgea motivação de se rebelarem contra a opressão.

A reflexão lockeana prima pela fixação de leis de caráter permanente com 
respaldo ao direito natural, que desempenham o suporte ao bem comum e protegem 
o direito de propriedade de modo equânime perante todos, não transferindo a outrem 
o poder supremo confiado ao legislativo pelos homens do povo.

5 A DIGNIDADE DA LEGISLAÇÃO EM TEMPOS DE ATIVISMO 
JUDICIAL

A intenção de expandir a potencialidade do texto constitucional por meio de 
uma forma proativa de interpretação do que foi exposto suscinta de modo que haja 
retração do corpo legislativo. Assim, o ativismo judicial8, a priori, invadiria o campo 

8 É bastante difundido a ideia de ativismo judicial no Brasil com o seguinte raciocínio: A idéia de ativismo 
judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e 
fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se 
manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não 
expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a 
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos 
rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções 
ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas. BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, 
Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista Atualidades Jurídicas. Conselho Federal – OAB. 
Editora OAB. Número 4, 2009, p. 06.
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da livre criação do Direito. Outrossim, a democracia moderna vem se submetendo à 
rotineira influência da Corte Suprema na sistemática de deslocamento do diafragma 
político em face da convivência em comunidade.

Na defesa da legislação, Waldron pontua seu entendimento contrário à concepção 
do Poder Judiciário de possuir a capacidade de solucionar problemas da comunidade 
pertinentes à esfera política de decisão. O Estado Democrático de Direito no domínio 
de sociedades plurais confere ao corpo legislativo a importância da atividade primordial 
de debater as questões substanciais da convivência humana e, desse modo, proporcionar 
a maximização da participação popular na criação jurídica. Nesse diapasão, Waldron 
reforça sua crítica no processo de reconhecimento do poder judicial como instituto-
modelo de produção de direito:

Por que é o direito feito pelos juízes, não o direito feito pela 
legislatura que se liga mais naturalmente a outros valores 
políticos que “direito”, “justiça”, “legalidade” e “estado de 
direito” evocam? Por que é esse o nosso conceito de direito na 
jurisprudência, ao passo que os estatutos e a legislação se detêm 
na periferia dos nossos interesses filosóficos, como exemplos 
um tanto quanto embaraçosos e problemáticos desse conceito, 
se é que são exemplos de conceito? (WALDRON, 2003, p. 13)

A elite judiciária, nesse âmbito, não faz jus à superioridade que possui no 
judicial review, pois não possui a competência, dentro da organização constitucional 
de poderes, para deliberar a matéria de direitos contemplados pela Constituição. O 
ativismo jurídico distancia juízes e tribunais de sua típica função de cumprimento de 
direitos vigentes e os precipita na aproximação da própria feitura do direito.

Existe a concepção da Suprema Corte em desempenhar a incumbência de 
efetivação de políticas públicas com o intuito de promover o bem-estar da comunidade. 
Contudo, o caráter intervencionista pode representar uma ameaça à democracia. 
Resta entendido que as decisões básicas acerca da proteção dos direitos fundamentais 
devem ser seguradas pela instituição eleita democraticamente, qual seja o legislativo.

Em consonância com a posição de Waldron, o constitucionalista Daniel de Sousa 
Sarmento (2007, p.14) alerta a importância da separação dos poderes a fim de prevenir 
os juízes em desacautelar o que se entende por justiça. Sobressalta, com isso, o prejuízo 
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à democracia que se instala quando os juízes não eleitos priorizam as próprias vontades 
aos jurisdicionados e não se limitam aos preceitos deliberativos da legislatura.

Há carência de simpatia com a legislação nos países onde se adota o sistema 
do commomlaw, a exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra (Waldron, 2003, pp. 
2-5). A inexistência de uma teoria da legislação confere ao judiciário a implícita 
permissão em interferir, muitas vezes sem respaldo deliberativo, nas decisões políticas, 
utilizando-se da revisão judicial.

A dignidade da legislação é principiada conforme o respeito do alcance das 
tomadas de decisões baseadas na sociedade plural que elege seus representantes 
democraticamente com a finalidade de se consolidar e efetivar os direitos fundamentais 
basilares do Estado Democrático de Direito.

O status de supremacia judicial estabelecida pelos ativistas é falho na moderna 
doutrina da ciência política. O Direito, por essa entoada, se envereda por homens 
que se posicionam como verdadeiros deuses jurídicos que tudo sabem sobre os 
conflitos sociais. Entrementes, é nesse cenário, inclusive do commom law, que surge 
a necessidade da aquiescência legislativa para possibilitar a legitimidade política dos 
pronunciamentos do judiciário.

A argumentação de se fazer concretizar os direitos constitucionais é outrora 
controvertida no âmbito dos juízes. Estes devem judiciar com o olhar crítico frente 
à letra da lei sem desfocar o liame de sua função. Não cabe ignorar a ineficiência da 
lei morta na sociedade civil, mas, sobretudo, em meio à prática judiciária, colaborar 
com o legislativo instigando-o a criar o Direito vivo sem interferir na sua competência 
proveniente da Constituição.

Waldron é eficaz na elucidação do combate ao ativismo judicial, não restando 
preocupações frente as medidas feitas pelo legislativo que nunca foram imaginadas 
pelos tribunais. Ele elenca quatro pressupostos: a) Democratic Institutions, b) Judicial 
Institutions, c) A Commitment to Rights, d) Disagreement About Rights (2006, pp. 1361 
– 1366). Dentre os quais, expressa sua opinião em presumir que “o compromisso com 
os direitos não é só serviço de bordo e que os membros da sociedade leva os direitos 
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na sua seriedade9” (2006, p. 1365), ou ainda “que os direitos-desentendimentos na 
maioria não são questões de interpretação no sentido restrito de legalista10” (2006, p. 
1367). Acirra a veemência da legislatura em consagrar a o ideal dos direitos natos:

Não quero dizer apenas que o exercício de funções jurisdicionais 
não é (em sua maior parte) um cargo eletivo, mas também 
que o judiciário não é permeado com um ethos de eleições, 
representação e responsabilidade eleitoral da forma que o 
legislador está11(WALDRON, 2006, p. 1363)

Na conjuntura apresentada, a legislação se impõe como o espaço ideal para suprir 
os anseios do povo, firmando, assim, a democracia acima de disposições meramente 
legalistas, pois os preceitos jurídicos se permeiam na representatividade social. Logo, 
o ativismo jurídico se posiciona de maneira falha e audaz perante a legislatura. O 
legislador é o homem da sociedade civil que compartilha de iguais angústias.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A legislação é permeada de críticas no panorama do Estado Democrático de 
Direito em face do receio da negociata de favores entre os homens do congresso. 
Entrementes, enfático se torna o posicionamento substancial do filósofo Jeremy 
Waldron em desmitificar o teor pejorativo da legislatura. A ausência de uma teoria 
da legislação abre lacunas para a discussão.

O presente artigo aproveita-se da teoria política moderna para consolidar a 
inerente importância do legislativo respaldada na representatividade social, sem a 
intenção de se expandir no debate filosófico da teoria constitucional propriamente 
dita. Com o olhar peculiar, os indivíduos são contemplados de modo equânime pelos 
preceitos legais.

9 Original: “I assume the commitment to human rights is not just lip service and that the members of the society 
take rights seriously”. (tradução nossa)

10 Original: “I assume that the rights-disagreements are mostly not issues of interpretation in a narrow legalistic 
sense”. (tradução nossa)

11 Original: “I mean not only that judicial office is not (for the most part) an elective office, but also that the 
judiciary is not permeated with an ethos of elections, representation, and electoral accountability in the way 
that the legislature is.” (tradução nossa)
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Na modernidade, a legislação deliberativa implica o emaranhado de opiniões 
divergentes capaz de alcançar o ideal representativo popular. A notável possiblidade de 
discordância em torno da razoabilidade política de determinado direito não obstaculiza 
a sua obediência, pelo fato de o direito ser racional.

O Poder Judiciário procura angariar controle dos princípios da sociedade civil 
em busca do empobrecimento da legislação. O pensamento dos tribunais encontrado na 
política partidária é dispare da realidade por causa do isolamento dos seus membros. 
O caráter da assembleia popular é digno das questões peculiares dos direitos humanos.

No âmbito da supremacia dos juízes, o ativismo judicial negligencia, 
demasiadamente, a livre produção do Direito. O instituto é caracterizado pela 
desacautela na interferência na esfera política, considerando que se realiza de modo 
requerente. Além disso, na esteira na elite judiciária, é perceptível a onda tendenciosa 
seja conservadora seja liberal da intervenção no campo econômico e social da sociedade.

A teia legislativa democrática de Jeremy Waldron representa a sociedade 
plural nas nuanças da ligação dos princípios racionais com as discordâncias da moral 
à procura da forma de governança dignificada. A solução de problemas comuns é 
oriunda de um preceito legal aprovado pela maioria. Importante salientar que a breve 
exposição da defesa do filósofo, apesar de conter as oposições apresentadas, se baseia 
na legitimidade da legislatura proveniente do povo. A ideia dos direitos naturais 
associada à política enobrece a postura legislativa.
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CUSTODY HEARING: ONE (IN) LEGAL SAFETY

Lucas Moreira Araújo Madeira Campos1

RESUMO: Neste artigo vamos discutir sobre a insegurança jurídica causada pela visível crise que 
assola o Sistema Carcerário Brasileiro, a superlotação dos estabelecimentos prisionais e a falta de 
pessoal capacitado, o que tem dificultado o cumprimento da função social da reclusão (ressocializar), 
bem como a marginalização da firmação dos direitos e garantias fundamentais daqueles reclusos 
sobre a égide do(s) Estado(s).Tem-se observado, com o passar dos anos, o descontrole das autoridades 
competentes brasileiras em relação a administração destes centros de ressocialização, o que tem gerado 
constantes conflitos internos cujo o resultado é a morte de dezenas ou até centenas de presos, sejam 
eles apenas provisórios ou apenados. Discutimos também, o reflexo que as audiências de custódia tem 
na superlotação do sistema prisional, e a forma como a regra tem se tornado exceção, e o meio que 
deveria ser utilizado para minimizar as detenções provisórias tornou-se o caminho mais curto para uma 
execução antecipada da pena. E por fim observar que os resultados das audiências de custodias estão 
causando um acréscimo nos reclusos provisórios, decorrente de prisões cautelares que inobservam, em 
sentido estrito, os princípios legais que a regem, por outro lado a não utilização das audiências como 
recurso de contraditório e ampla defesa, acelerando o processo de análise processual do apenado por 
si só já regeria um caos bem maior.

Palavras chave: Insegurança Jurídica. Audiência de Custódia. Superlotação. Caos.

ABSTRACT: In this article, we will discuss the legal uncertainty caused by the visible crisis that afflicts 
the Brazilian Prison System, the overcrowding of prisons and the lack of trained personnel, which has 
made it difficult to fulfill the social function of reclusion (resocialization), as well as marginalization 
Of the conviction of the fundamental rights and guarantees of those prisoners on the aegis of the State 
(s). Over the years, the competent Brazilian authorities have been uncontrollable in relation to the 
administration of these resocialization centers. Generated constant internal conflicts whose result is the 
death of tens or even hundreds of prisoners, whether they are only provisional or distressed. We also 
discuss the reflection that custody hearings have on overcrowding of the prison system, and the way the 
rule has become an exception, and the medium that should be used to minimize provisional detentions 
has become the shortest route to an execution Anticipated penalty. Finally, to observe that the results of 
the custody hearings are causing an increase in the provisional prisoners, due to precautionary prisons 
that strictly disregard the legal principles that govern it, on the other hand the non-use of the hearings 
as an adversary and Ample defense, accelerating the process of procedural analysis of the distressed 
by itself would rule a much greater chaos.

Keywords: Legal insecurity. Custody Hearing. Over crowded. Chaos

1 Graduado em Direito pela Faculdade NOVAUNESC, UESC_PPROV, Brasil. Especializando em CIENCIAS 
CRIMINAIS na Faculdade de Ciências Humanas, Saúde, Exatas e Jurídicas de Teresina, CEUT, Brasil (Estácio/
Ceut). Membro Relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-PI, Membro da Comissão de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem da OAB-PI, Ex-Ministrante do Curso de Processo Judicial Eletrônico OAB-PI (Bom 
Jesus e Corrente), Palestrante do III Workshop das profissões do Colégio Objetivo (2015) e Homenageado pela 
Contribuição a Defesa dos Direitos do Consumidor OAB-PI (2014/2015);
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1 INTRODUÇÃO

Um dos maiores bens de proteção do direito é a liberdade. Esta, deve ser 
seguida e prospectada por todos agentes operadores da ciência do direito. O respeito à 
dignidade da pessoa humana em face da persecução criminal, não poderá obstar que, 
o respeito e as garantias constitucionais, tal como adverte a audiência de custódia, 
sejam validadas e respeitadas em prol do Estado democrático de direito.

Já se passaram 46 anos desde a época que o Brasil tornou-se signatário 
da Convenção Americana de Direitos Humanos (conhecida como Pacto de San José 
da Costa Rica). Tratado este, pactuado entre os países-membros da Organização dos 
Estados Americanos e subscrito durante a Conferência Especializada Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22 de novembro de 1969, na cidade de San José da Costa 
Rica. Infelizmente, entrou em vigor apenas em 18 de julho de 1978 (8 anos após 
assinatura), e é considerada pelo ordenamento jurídico brasileiro como o pilar de 
proteção dos Direitos Humanos.

A definição de Direitos cujo tratado se popôs a proteger é muito ampla, percorrendo 
desde a ineficiência do Estado em garantir os direitos fundamentais das minorias (étnicas, 
religiosas e de gênero) até a garantia da incolumidade física daqueles que estão sob sua 
responsabilidade (pessoas reclusas ao sistema penitenciário brasileiro).

O Sistema Carcerário Brasileiro está visivelmente em crise, a superlotação dos 
estabelecimentos prisionais e a falta de pessoal capacitado dificultam o cumprimento 
da função social da reclusão (ressocializar), bem como marginaliza a firmação dos 
direitos e garantias fundamentais daqueles reclusos sobre a égide do(s) Estado(s).

Tem-se observado, com o passar dos anos, o descontrole das autoridades 
competentes brasileiras em relação a administração destes centros de ressocialização, 
o que tem gerado constantes conflitos internos cujo o resultado é a morte de dezenas 
ou até centenas de presos, sejam eles apenas provisórios ou apenados.

Os casos mais populares do despreparo/descontrole das autoridades brasileiras 
para com as instituições prisionais foram o MASSACRE DE CARANDIRU (1992) e o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_Humanos
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mais recente, o assassinato de mais de 50 reclusos no COMPLEXO PENITENCIÁRIO 
ANÍSIO JOBIM (Amazonas, 2017).

Os dois casos acima descritos podem parecer isolados, visto que o lapso 
temporal entre ambos é de aproximados 25 anos, mas são diários os casos de mortes/
assassinatos no sistema prisional, sejam eles causados por seus próprios internos ou 
por agentes do Estado.

Desse modo surgem vários questionamentos sobre a real eficácia socializadora 
do sistema prisional: da quantidade de vagas disponíveis, se tais vagas são suficientes 
para cumprirem com a função social que o sistema objetiva alcançar e até que ponto 
o Estado consegue garantir a segurança dos seus apenados.

É notório que nem a União, os Estados e o Distrito Federal, têm suporte técnico/
administrativo para manutenção das carceragens, oferecendo o mínimo de segurança 
para seus reclusos e agentes.

Neste diapasão, não podemos culpar apenas o Poder Executivo pela ingerência 
administrativa das Casas de Custódias e similares, mas também o Poder Judiciário, 
que indo na contramão do ordenamento legal brasileiro, torna como regra a reclusão 
cautelar de todos aqueles suspeitos de cometimento de tipos penais, não observando 
as condições gerais para sua aplicação no caso concreto.

O ponto de partida do desabamento do sistema é o abarrotamento de presos 
provisórios nas penitenciárias brasileiras, sendo que em sua grande maioria, estes 
são centros de detenção definitiva (reclusos com sentença transitada em julgado).

Um caso real a ser observado, é o Estado do Piauí, que possui uma superlotação 
de 87 % em seus presídios e casas de detenção, sendo que do total dos presos, 
aproximadamente 65% são provisórios.2

De acordo com a DUAP (Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária 
da SEJUS-PI), no ano de 2016, o Estado possuía sob sua responsabilidade 3.814 

2  Jornal o dia 07.01.2017 ano 65 – n 18651
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detentos, desses apenas 1.359 eram condenados por sentença transitada em julgado 
irrecorrível e 2.455 eram provisórios (presos preventivos/temporários).3

Deste modo, é notável que os problemas se iniciam ou com a efetivação de 
prisões cautelares desnecessárias e/ou com a ineficiência do judiciário em julgar os 
seus processos criminais, deixando aumentar drasticamente a população carcerária, 
e evitando que apenas aqueles que foram condenados cumpram pena.

Levando em consideração as estatísticas do DEPEN (Departamento Penitenciário 
Nacional), em fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça e 
o TJSP, lançou o projeto Audiência de Custódia, que consiste na garantia da rápida 
apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. 4

O acusado tem o direito de ser apresentado e entrevistado por um juiz, em 
uma audiência onde são ouvidos o Ministério Público, sua defesa (defensor público 
ou privado), e a partir daí é feita uma análise da prisão sob o aspecto da legalidade, 
da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão 
de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares.

As audiências de custódia têm como objetivo precípuo uma análise mais 
profunda de cada caso, no intuito de evitar o encarceramento desnecessário, em sede 
de prisões preventivas e temporárias, diminuindo o “boom” demográfico da população 
encarcerada, que cresce em proporções astronômicas.

Como dito, diferente da regra, os Magistrados, em Audiências de Custódia, 
estão incondicionalmente optando pela manutenção das prisões cautelares, pondo à 
prova a eficácia e objetivo ao qual se destinam tais audiências, qual seja: diminuição 
dos detentos no sistema carcerário, tornando em regra a liberdade provisória (assistida 
ou não) como característica precípua nos casos em que a lei permitir.

Observado tais fatos, passa-se a discutir a real (in)eficiência das audiências de 
custódia na garantia dos direitos fundamentas do ser humano; se sua aplicação reduziu ou 

3  Gráfico da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí
4  Sitio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça
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não a população carcerária brasileira, em comparação com o ano anterior; a sua efetiva 
normatização/aplicação; e se houve uma real melhora na garantia da ordem pública.

2   PRISÕES

O ordenamento jurídico pátrio legitima três formas de prisões. As prisões 
pena, subsequente a uma sentença transitada em julgada. As cautelares, proferidas 
pelo magistrado, as quais se dividem em Temporária e Preventiva. Por fim, quando 
o delito estiver ocorrendo caberá a prisão em Flagrante.

A prisão processual ocorre quando o indivíduo ainda não foi condenado 
definitivamente, mas a Constituição e as leis a autorizam diante da existência de 
indícios do fato, com a finalidade de preservar a ordem pública, por necessidade 
decorrente do processo ou de garantir a futura aplicação das leis criminais

As espécies de prisão processual são: prisão temporária, preventiva, em flagrante, 
civil – devedor de alimentos e para efeitos de extradição.

Por se tratar de assuntos alheios ao tema não se entra no mérito das prisões civis e 
para efeitos de extradição, passando a discutir cada uma das outras modalidades admitidas.

2.1 – Prisão Pena

Determinada pela condenação do réu por crime cuja prática seja punida 
com pena privativa de liberdade e, se não couber, a conversão desta em pena 
restritiva de direitos (entende-se por penas privativas de liberdade a reclusão, a 
detenção e a prisão simples).

Esta modalidade de prisão é regulamentada pela Lei de Execuções Penais 
(Lei 7.210/1984), que possibilita o sistema de progressão do regime de cumprimento 
das penas, trata dos direitos e deveres dos presos e determina as sanções às faltas 
disciplinares, dentre outros aspectos.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento 
da MEDIDA CAUTELAR NA ADC 43 E 44, os réus julgados em segunda instância 
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já poderiam cumprir pena condenatória, mesmo havendo a possibilidade de recurso 
aos Tribunais Superiores.

As ações supra nasceram da controvérsia instaurada em razão da decisão 
proferida pelo STF no Habeas Corpus nº 126.292, no qual, por maioria, o Plenário 
considerou válido o início do cumprimento da pena de prisão antes do trânsito 
em julgado da condenação, alterando o entendimento que prevalecia desde 2009 
(entendimento de que só poderia cumprir pena condenatória apenas após o trânsito 
em julgado dos recursos em todas as instâncias).5

Desde o HC nº 126.292, o fundamento apresentado para determinar a prisão 
condenatória imediata tem sido a falta do efeito suspensivo dos recursos ao STF e 
STJ, sendo que o art. 637 do CPC falava em efeito devolutivo, mas o novo CPC fala 
em, excepcionalmente, caber o efeito suspensivo, conforme art. 995 e 1027, ou seja, 
a regra seria a execução provisória.

Como as leis processuais brasileiras preveem dezenas de recursos diferentes, 
os tribunais brasileiros costumam ser muito benevolentes diante da eternização do 
processo pelos acusados; e como existe a possibilidade de que um processo criminal 
passe por quatro instâncias, geralmente as condenações criminais só começavam a 
ser executadas com a prisão depois de muitos anos.

Eis que por este motivo a prisão do réu após sentença em segundo grau já é 
considerada condenatória, mesmo inexistindo o trânsito em julgado.

2.2 PRISÃO CAUTELAR

Para o processualista Renato Brasileiro de Lima, a prisão cautelar “é aquela 
decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória com o objetivo 
de assegurar a eficácia das investigações ou do processo criminal”.

5  Sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal
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As mediadas cautelares de natureza processual buscam garantir o normal 
desenvolvimento do processo e, como consequência, a eficaz aplicação do direito 
de penal. 6

Existem duas formas de prisões cautelares (quando não em flagrante ou referente 
ao cumprimento de pena): Prisão Temporária e Prisão Preventiva.

A prisão temporária está prevista na Lei 7.960/89, e a preventiva está disciplinada 
no capítulo III, do Título IX, do Código de Processo Penal.

2.2.1  Prisão Temporária

É uma modalidade de prisão geralmente utilizada durante a etapa pré-processual 
e é decretada para assegurar o sucesso de uma determinada diligência “imprescindível 
para as investigações criminais”.

Conforme a Lei 7.960/89, que regulamenta a prisão temporária, ela será cabível:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito 
policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer 
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do 
indiciado nos seguintes crimes de homicídio, sequestro, roubo, 
estupro, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, 
entre outros.

 É por tempo determinado e o prazo desta prisão é de 5 dias, podendo ser 
prorrogado por mais 5. Entretanto, existem procedimentos específicos que estipulam 
prazos maiores para que o investigado possa permanecer preso temporariamente.

 Um exemplo é se o crime for considerado hediondo (art. 2.º, § 4.º, da Lei dos 
Crimes Hediondos – Lei 8.072, de 25 de julho de 1990), a prisão temporária será de 
30 dias, prorrogáveis por mais 30, podendo ser decretada por REPRESENTAÇÃO 
da Autoridade Policial (Delegado) ou REQUERIMENTO do Ministério Público 
(Promotor de Justiça ou Procurador da República).

6  Aury Lopes Junior

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072compilada.htm
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 Se for por REPRESENTAÇÃO, o Juiz, antes de decidir, deverá, obrigatoriamente, 
ouvir o Ministério Público (art. 2º, § 1º, da Lei 7.960/89).

Existe apenas uma observação a ser feita sobre este tipo de prisão. Segundo 
Aury Lopes Junior, ela possui “um defeito genético: foi criada pela Medida Provisória 
nº 111, de 24 de novembro de 1989”.

Ocorre que o Poder Executivo violou o disposto no art. 22, I, da Constituição 
Federal e legislou sobre matéria penal e processual penal através de Medida Provisória, 
o que é manifestamente inconstitucional. Porém, à época os Tribunais e Juízes fizeram 
vista grossa para tamanha falha processual e a referida Lei continua vigendo.

2.2.2  Prisão Preventiva

A outra modalidade de prisão cautelar é a preventiva, também de procedimento 
judicial anterior a sentença condenatória irrecorrível, podendo ser decretada tanto 
durante as investigações inquisitórias, quanto no decorrer da Ação Penal.

A prisão preventiva está prevista no Código de Processo Penal, cuja decretação 
deverá seguir os critérios estabelecidos no art. 312, do citado código, com as 
modificações da Lei 12.403/2011, senão vejamos:

“Art 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia 
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 
de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada 
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas 
por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

Os tribunais brasileiros consideram tal prisão como exceção, em virtude do 
princípio da presunção de inocência, ou pelo menos deveriam considerar.

Os Magistrados, em suas decisões, ainda optam pela reclusão provisória e 
cautelar dos indiciados por crimes, sejam eles realizados ou não com uso de violência 
e grave ameaça. O fato, per si, de alguém ser processado ou de cometer crime, 
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mesmo “grave”, não é considerado necessariamente como o preceito basilar para 
sua reclusão antecipada.

Como já citado, no Estado do Piauí, os reclusos que cumpriam prisão preventiva/
temporária até dezembro de 2016 equivaliam a 64,37% da população carcerária do 
Estado7.

Não obstante, para a decretação da prisão preventiva, outros fatores devem 
ser sopesados para que não haja abusos e restrições de uma das maiores garantias 
fundamentais: A LIBERDADE.

O Art. 313 do Código de Processo Penal deve ser observado 
como parâmetro subjetivo e complementar para adoção ou não 
de tal medida de exceção, senão vejamos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida 
a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 
máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput 
do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra 
a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva 
quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou 
quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após 
a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção 
da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Assim, por sua excepcionalidade, a prisão preventiva somente deve ser 
determinada se não couber alguma das medidas restritivas previstas no art. 319 do 
CPP, a exemplo da retenção de passaporte, a proibição de ausentar-se do local do 
juízo no qual tramita o processo, o recolhimento domiciliar noturno, e demais.

7  Dados da Diretoria da Unidade de Administração Penitenciaria da SEJUS-PI
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Por fim, não existe um prazo específico estipulado para o cumprimento desta 
medida, devendo ser observados o “fumus commissi delicti”8 e “periculum libertatis”9, 
bem como o tempo legal destinado a finalização do processo, podendo a qualquer 
tempo haver a revogação da prisão preventiva, bem como outra decretação caso 
surjam novos indícios de autoria e materialidade, consoante o artigo 316, do CPP.

2.3  Prisão em flagrante

O capítulo II, do Título IX do Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689, 
de 03 de outubro de 1941) trata da Prisão em Flagrante, e em seu artigo 301, informa 
que “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão 
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Ocorre, portanto, o flagrante no calor da ação (do latim “flagrare, flagrans” que 
significa ardente, calor, que queima). Deste modo, se não há calor, deixa de existir o 
“flagrans”, portanto, não podendo haver a prisão em flagrante.

A prisão em flagrante também é autorizada pela própria Constituição Federal, 
cujo artigo 5.º, ao indicar os direitos fundamentais, a menciona em dois tópicos: no 
inciso XI, prevê que a ocorrência de crime em situação de flagrância permite o ingresso, 
mesmo sem autorização, na casa de alguém; e no inciso LXI, onde é autorizada a 
prisão em flagrante mesmo sem ordem judicial.

De acordo com o art. 302 do CPP, caracteriza-se a situação de flagrante delito 
nos casos a seguir delineados:

a) quando alguém está cometendo a infração penal;

b) quando acaba de cometê-la;

c) quando o indivíduo é perseguido, logo após, pela polícia, pelo ofendido 
ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração;

8  Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
9  Perigo da manutenção do acusado em liberdade
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d) quando a pessoa é encontrada, logo depois do ato, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

Deve-se observar que a prisão em Flagrante é de caráter administrativo e não 
judicial, pois independe de interferência do jurisdicionado, porém depois de ocorrido 
o flagrante o Poder Judiciário deverá ser comunicado, para homologação ou não do 
Auto de Prisão em Flagrante, bem como a Defensoria Pública/Advogado, por força 
do artigo 306, do Código de Processo Penal. 10

O referido artigo 306 modificado pela Lei 12.403/2011 passou a ter, ainda, o 
seguinte texto:

§ 1º: Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da 
prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em 
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, 
cópia integral para a Defensoria Pública.
§2º: No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, 
a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da 
prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Note-se que 
a Defensoria Pública só será destinatária do APF caso o preso 
NÃO informe o nome de seu advogado, pois, informando o 
nome, o APF será encaminhado ao advogado por ele nomeado.

E é nesse ponto, onde há conversão do ato administrativo, que a prisão em flagrante 
recepcionou a determinação do CNJ de apresentar o preso em audiência de custódia.

Nessa audiência, o preso terá o direito ao contraditório e ampla defesa, e nestes 
termos o Magistrado seguirá o que determina o art. 310 do CPP, senão vejamos:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 
fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando 
presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e 
se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 
diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

10 Wellington Cabral Saraiva, membro do Ministério Público Federal desde. Ex-promotor de justiça do Distrito 
Federal (1992-1995), ex-assessor de ministro no Superior Tribunal de Justiça (1991-1992), ex-assessor da 
Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (1991), ex-advogado militante (1988-1991)



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 128 

Lucas Moreira Araújo Madeira Campos

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em 
flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes 
dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, 
conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo 
de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de 
revogação. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

Porém, a audiência de custodia não vem atingido o objetivo ao qual se constituiu, 
qual seja, a manutenção no sistema prisional de apenados provisórios que se enquadrem 
nos precípuos preceitos qualificadores da necessidade de sua reclusão.

3  PROCEDIMENTO DA AUDIEÊNCIA DE CUSTÓDIA

3.1  Policial

Após a prisão, teoricamente o suspeito é encaminhado à Central de Flagrantes, 
onde ficará recluso aguardando sua apresentação ao Juiz em um prazo de até 24 horas. 
Essa apresentação é denominada de Audiência de Custódia ou Audiência de Apresentação.

Antes da audiência, o detido passa pelos procedimentos exigidos antes da efetivação 
de sua reclusão, tais quais: exame de corpo delito e exame de análise psicossocial.

Todo esse procedimento é realizado no próprio prédio do Fórum Criminal onde 
serão realizadas as audiências.

3.2  Espaço Geofísico

Como citado, o prédio do Fórum Criminal onde são realizadas as apresentações 
possuem uma estruturação física para a guarda dos suspeitos que serão apresentados 
em juízo.

No caso específico do Estado do Piauí, foi construído um complexo carcerário 
com três celas, onde ficam reclusos os suspeitos aguardando audiência.

Além da carceragem, a estrutura física ainda conta com sala da Defensoria 
Pública, do Ministério Público, Sala da OAB, de Audiência e Secretaria Criminal.
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Conta também com sala para realização de exame de corpo delito e de 
atendimento psicossocial, ambas com profissionais plantonistas especializados.

Infelizmente, a estrutura deixa a desejar no quesito segregação de gênero e 
dignidade da pessoa humana. As selas não possuem qualquer condição para recebimento 
e manutenção de pessoas, além de não serem suficientes para separação dos presos 
do sexo masculino e feminino.

Com relação à estrutura básica, a celas são apenas espaços com paredes de 
concretos e grades, sem vaso sanitário ou bancos para que os detentos tenham a 
mínima condição de aguardar a audiência.

Outro aspecto a ser ressaltado é a inexistência de local adequado para 
condicionamento dos suspeitos do sexo feminino. As detentas aguardam apresentação 
algemadas em cadeiras longarinas no pátio do tribunal, expostas a todo tipo de 
constrangimento e degradação.

É sabido que o Sistema Prisional encontra-se dilacerado, insustentável, porém 
as convenções e tratados que o Brasil é signatário, o obrigam a observar as condições 
mínimas de dignidade humana, especialmente para aqueles que estão sob sua égide.

3.3 Audiência de Custódia

A audiência de custódia tem previsão na Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que é dotada de status normativo 
supralegal, cujo o art. 7º, §5º, dispõe que: “toda pessoa detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela 
lei a exercer funções judiciais.”.

A finalidade de tal apresentação em juízo, se resume apenas a convalidação 
judicial ou não da prisão em flagrante e averiguação de eventuais maus-tratos, tortura 
e garantia do cumprimento dos direitos fundamentais do detido.

Até hoje não foi realizada regulamentação legal e muito menos positivado no 
CPP o instituto das audiências de custodia ou audiências de apresentação.
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Sabe-se apenas que esta matéria é objeto do Projeto de Lei do Senado Federal 
de nº 554/2011.

O projeto de Lei visa alterar a redação do § 1º do art.306 do CPP, que passaria 
a dispor:

No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, 
o preso deverá ser conduzido a presença do juiz competente, 
ocasião que deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante 
acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não 
informe o nome de seu advogado, cópia integral para Defensoria 
Pública.

Desse modo, diante da falta de legislação, os Tribunais passaram a regulamentar 
a referida audiência através de resoluções e provimentos.

Alguns doutrinadores defendem que tais audiências seriam ilegais, visto que 
a matéria processual penal deve ser submetida ao princípio da Legalidade Estrita. 
Ou seja, apenas o poder estatal pode interferir (entenda regulamentar) nas esferas de 
liberdades individuais.

Conforme o eminente doutrinador Luiz Régis Prado, o princípio da legalidade 
também rege a medida de segurança, sob pena de comprometer, seriamente, direitos 
e garantias individuais constitucionalmente assegurados.

Ademais, algumas regras se destacam na análise dos critérios a que se sujeita a 
intervenção penal para que se respeite o princípio da legalidade em toda a sua extensão.

Isso representa que apenas a lei como espécie normativa específica pode dispor 
a esse respeito, não se admitindo que nenhuma outra o faça, exceto por delegação 
expressa no caso das “leis penais em branco”.

Por outro lado, para o Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das 
audiências de custódia por meio de Resoluções e Provimentos dos Tribunais de 
Justiça ou Tribunais Regionais Federais, não importa em violação aos princípios da 
legalidade e da reserva legal (CF, art. 5º, II e art. 22, I, respectivamente).
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Neste diapasão, O Plenário do STF, julgou improcedente pedido formulado 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Delegados de 
Polícia do Brasil (ADEPOL) em face do Provimento Conjunto nº 03/2015 do TJSP.

Abaixo segue parte do informativo 795, contendo a decisão sobre a ADI 5.240/SP:

TJ/SP: audiência de custódia e Provimento Conjunto 3/2015 – 
1.O Plenário, por maioria, conheceu em parte da ação e, na parte 
conhecida, julgou improcedente pedido formulado em ação direta 
ajuizada em face do Provimento Conjunto 3/2015 da Presidência 
do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo, que determina a apresentação de pessoa 
detida, até 24 horas após a sua prisão, ao juiz competente, para 
participar de audiência de custódia no âmbito daquele tribunal. A 
Corte afirmou que o art. 7º, item 5, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos, ao dispor que “toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, 
teria sustado os efeitos de toda a legislação ordinária conflitante 
com esse preceito convencional. Isso em decorrência do caráter 
supralegal que os tratados sobre direitos humanos possuiriam 
no ordenamento jurídico brasileiro, como ficara assentado pelo 
STF, no julgamento do RE 349.703/RS (DJe de 5.6.2009). 
Ademais, a apresentação do preso ao juiz no referido prazo 
estaria intimamente ligada à ideia da garantia fundamental de 
liberdade, qual seja, o “habeas corpus”. A essência desse remédio 
constitucional, portanto, estaria justamente no contato direto do 
juiz com o preso, para que o julgador pudesse, assim, saber do 
próprio detido a razão pela qual fora preso e em que condições se 
encontra encarcerado. Não seria por acaso, destarte, que o CPP 
consagraria regra de pouco uso na prática forense, mas ainda 
assim fundamental, no seu art. 656, segundo o qual “recebida a 
petição de ‘habeas corpus’, o juiz, se julgar necessário, e estiver 
preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente 
apresentado em dia e hora que designar”. Então, não teria 
havido por parte da norma em comento nenhuma extrapolação 
daquilo que já constaria da referida convenção internacional 
— ordem supralegal —, e do próprio CPP, numa interpretação 
teleológica dos seus dispositivos. ADI 5240/SP, rel. Min. Luiz 
Fux, 20.8.2015. (ADI-5240)

 O fato é que, com ou sem previsão legal, as audiências vêm ocorrendo nos 
estados brasileiros, a questão intercorrente é saber se sua aplicação alcança o objetivo 
ao qual se destina.

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5240&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5240&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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3.4  Medidas proferidas pelo juiz após audiência de custodia

Após o procedimento jurídico da audiência de custódia, o preso em flagrante 
pode ter decretada a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de 
medida cautelar diversa da prisão; o relaxamento da prisão em flagrante; a decretação 
de prisão preventiva ou a adoção de outras medidas necessárias à preservação de 
direitos da pessoa presa.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão estão previstas no art. 319 
do CPP e deverá ser acompanhada de uma avaliação da real adequação e necessidade 
destas medidas, com estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação 
de sua manutenção.

As medidas diversas da prisão são:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 
ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco 
de novas infrações; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, 
por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 
acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).
IV - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência 
seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
V - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 
folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho 
fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
VI - Suspensão do exercício de função pública ou de atividade 
de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio 
de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído 
pela Lei nº 12.403, de 2011).
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 
concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código 
Penal) e houver risco de reiteração; (Incluído pela Lei nº 12.403, 
de 2011).
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 
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comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
IX - Monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 4o A fiança será aplicada de acordo com as disposições do 
Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras 
medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

A lei determina que ao ser agraciado com as medidas cautelares diversa da 
prisão, o Custodiado deve comparecer mensalmente ao fórum criminal da comarca de 
culpa e assinar um termo de cumprimento de sentença; deve se abster de frequentar 
bares, restaurantes e casas noturnas; manter-se afastado de outros envolvidos no 
delito, tanto como testemunhas quanto como partícipes.

Não pode, também, deixar o distrito de culpa onde responde o processo sem 
prévia autorização do Juiz de Direito e deve recolher-se a sua residência sempre antes 
das 22 horas, incluído sábados, domingos e feriados.

No caso concreto, quando se determina a liberdade provisória, quase sempre ela 
é assistida e por meio do sistema de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

4 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SEU REFLEXO NO SISTEMA 
PRISIONAL

A apresentação de custodiado em audiência de custódia deveria ser com o 
intuito de analisar cada caso concreto, e em havendo condições propícias o apenado 
ser reinserido na sociedade.

Infelizmente, a regra tem se tornado exceção, e o meio que deveria ser utilizado 
para minimizar as detenções provisórias tornou-se o caminho mais curto para uma 
execução antecipada da pena.

Os Magistrados ainda possuem a cultura arcaica de detenção provisória para 
garantia da ordem pública. Agora questiona-se até que ponto se tem uma ordem 
pública quando as penitenciárias e custódias do pais encontram-se abarrotadas, tendo 
que aceitar a fuga diária de centenas de apenados, ou quando não guerras civis entre 
detentos de facções criminosas opostas.
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A ordem pública deveria passar incialmente pela garantia de uma educação de 
excelência e com isso a marginalização e criminalidade se extinguiriam gradativamente.

A construção de uma escola e a manutenção de um jovem em regime integral 
nessa mesma escola custa bem menos que a construção de um presidio e a manutenção 
de um detento, porém as parcerias para construção e manutenção das custódias com 
entes privados geram retorno financeiro.

Hoje, no Piauí, a capacidade carcerária está bem aquém da ideal.

No ano passado a DUAP (Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária), 
tinha a capacidade para 2.230 detentos, sendo que o senso realizado indicava a 
permanência de mais de 3.814 apenados, desses 2.455 eram provisórios, provenientes 
em sua maioria absoluta das audiências de custódias em que foi decretada sua detenção 
em razão da manutenção da ordem pública.11

Ou seja, se adentrar-se no objetivo real das audiências de custódia, que seria a 
observação da dignidade da pessoa humana, evitando prisões cautelares desnecessárias, 
constata-se que se vai na contramão, causando um impacto de proporções astronômicas 
ao Estado.

5   CONCLUSÃO

É notório que o sistema penitenciário está em crise, beirando o caos. Medidas 
devem ser tomadas para maximizar o efeito ressocializador das penas e minoração 
das detenções cautelares, bem como a consequente redução da população prisional.

A realidade mostra que as audiências de custodias veem sendo utilizadas pelos 
magistrados como caminho para execução prematura dos apenados, sem observar 
todo o contexto necessário para reclusão de uma pessoa, justificando apenas como 
garantia da ordem social.

Analisando-se bem, o conceito de ordem social é vago, impreciso, indeterminado 
e despido de qualquer referencial semântico. Sua origem remonta a Alemanha na 

11  Dados da Diretoria da Unidade de Administração Penitenciaria da SEJUS-PI
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década de 30, período em que o nazifascismo buscava exatamente isso: uma autorização 
geral e aberta para prender.

De acordo com as estatísticas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, durante 
julho de 2015 e dezembro de 2016, ocorreram mais de 2023 audiências de custódia, 
tanto de apenados do sexo masculino quanto feminino. Deste número, 1111 apenados 
tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva; 873 tiveram decretadas 
a liberdade provisória com medida cautelar; 33 apenados conseguiram o relaxamento 
de prisão e apenas 4 obtiveram o benefício da liberdade provisória plena.12

Não se pode permitir que o judiciário ao seu bel prazer, por meio de justificativa 
vaga, segregue aqueles que são considerados por seus algozes como endemia social.

Aa audiências nasceram com este intuito, ampliar as garantias fundamentais 
descritas na Carta Magna, levando em conta a dignidade da pessoa humana, e neste 
sentido dar uma nova oportunidade para aqueles flagranteados que cometeram atos 
ilegais, mas têm condições de superar a situação periclitante em que se encontram 
e não reincidam no crime.

O simples fato de recluir alguém em ambiente nada saudável ou com o mínimo 
de salubridade, sem qualquer distinção de apenados por periculosidade, cria subsídio 
para que aqueles que adentram no regime prisional sem a menor experiência saiam 
doutores em várias artes criminais.

Neste sentido, restam ineficientes os objetivos da audiência de custódia, 
principalmente levando pelo aspecto descrito no pacto de San Jose da Costa Rica: a 
dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, a não apresentação do detento em audiência no prazo estipulado 
de 24 horas, geraria outro flagrante desrespeito às normas processuais penais, ao 
tempo que os reclusos aguardavam meses até anos para terem seus casos analisados 
pelos magistrados da mesma forma que é feito atualmente.

Assim, resta apenas aguardar não uma regulamentação judiciária, mas 
uma normatização legal que unifique o procedimento da audiência de custódia, 
12  Relatório de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
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definindo em sentido amplo, todos os termos a serem observados pelos Tribunais do 
País, evitando assim, enclausuramentos desnecessários provenientes de exemplos 
disciplinares para a sociedade.

Por fim, os resultados das audiências de custodias estão causando um acréscimo 
nos reclusos provisórios, decorrente de prisões cautelares que inobservam, em sentido 
estrito, os princípios legais que a regem, por outro lado a não utilização das audiências 
como recurso de contraditório e ampla defesa, acelerando o processo de análise 
processual do apenado por si só já regeria um caos bem maior.

A única coisa a ser observada são os critérios utilizados para o livre convencimento 
do juiz que o induzem a decretar prisões preventivas sem a justificativa adequada, 
amontoando as casas de custódia de pessoas que não foram condenadas, ou sequer 
julgada por supostos crimes cometidos.
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 adotou o sistema misto de controle de constitucionalidade 
como um mecanismo para efetivação de direitos fundamentais materiais e processuais no Estado 
Democrático de Direito. O intuito desta pesquisa teórica é elaborar uma discussão sobre os modelos de 
controle de constitucionalidade adotados pela Carta Magna, tendo em vista a importância desse assunto 
para a comunidade acadêmica do curso de Direito, e por se tratar de um dos conteúdos mais importantes 
na esfera do ensino jurídico brasileiro. No que tange ao controle de constitucionalidade na Constituição 
Federal, destacamos com base em Silva (2004), Novelino (2010), Fux (2012), Oliveira (2014), Agra 
(2018), Cicconetti e Vichinkeski (2018) e outros autores, as origens, classificações, tipos de ações e 
efeitos das decisões em sede de controles concentrado e difuso. Explicamos que os constituintes dos 
anos de 1891, 1934, 1937, introduziram o modelo americano (difuso) de constitucionalidade das leis 
e atos normativos, e praticamente desprezaram o modelo austríaco (concentrado). Com o advento da 
Constituição de 1946, e em seguida, através da Emenda nº 16 de 1965, verificamos que se introduziu 
alguns resquícios do controle de constitucionalidade concentrado. A constituição de 1967 manteve o 
controle misto previsto pela emenda citada, mas foi a Constituição de 1998 que garantiu a efetividade 
desse controle misto. Elaboramos, também, uma explanação sobre as ações propostas em sede de controle 
concentrado e difuso, e explicamos os possíveis efeitos das decisões nelas prolatadas. Finalmente, de 
modo bastante sintético, consideramos que as pesquisas sobre o controle de constitucionalidade atualmente 
abordam o decisionismo judicial em sede de controle concentrado, e sugerimos futuras pesquisas no 
que se refere a investigação desse decisionismo aos efeitos das decisões em sede de controle difuso e 
controle concentrado especificamente nas ADPFs.

Palavras-chave: Controle de constitucionalidade; modelos austríaco e americano; Constituição Federal.

ABSTRACT: The 1988 Federal Constitution adopted the mixed system of constitutionality control as 
a mechanism for effecting fundamental material and procedural rights in the Democratic State of Law. 
The aim of this theoretical research is to elaborate a discussion about the models of constitutionality 
control adopted by the Magnum Letter, considering the importance of this subject matter to the academic 
community of Law course, and also because it is one of the most important contents in the brazilian legal 
education sphere. Regarding to the constitutionality control in the Federal Constitution, we stood out in 
Silva (2004), Novelino (2010), Fux (2012), Oliveira (2014), Agra (2018), Cicconetti and Vichinkeski 
(2018) and other authors, the origins, classifications, actions’ types and decisions’ effects in concentrated 
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bacharel em Direito (UNIFSA), licenciada em Letras- Português (UFPI). E-mail: mirnabvs@gmail.com.
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and diffuse controls. We explained that the 1891, 1934, and 1937 constituents introduced the American 
model (diffuse) of constitutionality of laws and normative acts, and practically left out the Austrian 
model (concentrated). With the 1946 constitution’s advent, and right after that, through the amendment 
number 16 from 1965, we realized that some remnants of concentrated constitutionality control were 
introduced. The 1967 constitution maintained the mixed control provided by the cited amendment, but 
it was the 1998 Constitution that assured the effectiveness of this mixed control. We also elaborated an 
explanation about the actions proposed in concentrated and diffuse control, and explained the possible 
effects of the decisions prolated in them. Finally, in a rather synthetic way, we consider that research 
on constitutionality control, currently, addresses judicial decisionism in concentrated control, and we 
suggest future research regarding to the investigation of this decisionism concerning to the decisions’ 
effects in diffuse and concentrated control, specifically focused on the requests for non-compliance of 
fundamental principles.

Keywords: Constitutionality control; Austrian and American models; Federal Constitution.

1  INTRODUÇÃO

O controle de constitucionalidade é um instituto imprescindível ao 
Estado Democrático de Direito, tendo em vista o papel essencial que exerce na 
jurisdição brasileira. Este artigo visa trazer conceitos gerais básicos do controle de 
constitucionalidade, sua origem e classificação, de modo a demonstrar sucintamente 
as diferenças entre os modelos austríaco e norte-americano (ambos introduzidos no 
direito processual constitucional brasileiro), pois trata-se de um dos assuntos mais 
estudados no âmbito da processualística constitucional, e um tema bastante relevante 
para as disciplinas introdutórias nos cursos de Direito.

Araújo (2012) sinteticamente discute “o processo constitucional como elemento 
de proteção dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito” considerando 
que toda atividade do Estado deve seguir o procedimento previsto em lei. Para que esse 
procedimento possa ter legitimidade democrática e se qualificar como processo deve-se 
seguir ao arcabouço das garantias processuais previstas na Constituição. O controle de 
constitucionalidade trata-se do devido processo legal, a consistir em um direito-garantia 
que todos os cidadãos possuem e é típico do Estado Democrático Direito.

A fim de ampliarmos as discussões teóricas que pretendemos trazer nesta 
pesquisa, baseamo-nos em Silva (2004), Novelino (2010), Fux (2012), Oliveira 
(2014), Agra (2018), Cicconetti e Vichinkeski (2018), entre outros. Esses autores 
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reforçam a ideia de que o Brasil adota no âmbito do controle de constitucionalidade 
modelos mistos: controle de constitucionalidade concentrado, abstrato ou austríaco; 
e o controle de constitucionalidade difuso, concreto ou norte-americano.

Essa retrospectiva teórica das perspectivas de controle difuso e concentrado visa 
compreender que diferentes ações são movidas e distintas decisões são prolatadas. 
Logo, também se faz imprescindível uma visão de como essas decisões são emitidas 
e quais os possíveis efeitos por elas gerados.

O controle de constitucionalidade concentrado, apenas um único órgão 
realiza, nesse caso o Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, podemos destacar: 
1- a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI/ADIN), que tem como objeto as 
leis ou atos normativos federais, estaduais ou distritais, editados posteriormente à 
Constituição Federal. Não cabe ADI em face de lei ou ato normativo já revogado, e 
nem perante normas originárias como as cláusulas pétreas. 2- A ação declaratória de 
constitucionalidade (ADC/ADECON) cujo objeto é somente a lei ou ato normativo 
federal, possui como pressuposto essencial a comprovação de controvérsia judicial. 
Sua finalidade é preservar a ordem jurídica constitucional e afastar o estado de 
insegurança e incerteza jurídicas sobre a validade de lei ou ato normativo federal. 3- 
A ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) visa efetivar uma norma 
constitucional de eficácia limitada que dependa de regulamentação legal.

A distinção entre essas ações constitucionais e a arguição de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF) ocorre de modo a explicitar as características 
essenciais desta última. 4- A ADPF, prevista na Lei 9.882/99, que possui abrangência 
tão somente aos atos do poder público, inclusive os anteriores a Constituição Federal.

No que diz respeito ao controle difuso-concreto de constitucionalidade, a discussão 
de normas que violem a Constituição Federal se dá de modo incidental por qualquer 
órgão do Poder Judiciário, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Todos 
os órgãos do Poder Judiciário podem decidir acerca da constitucionalidade nas normas.

Compreender as ações constitucionais é imprescindível para analisar e estudar 
os efeitos das decisões nelas prolatadas, a fim de elaborarmos uma breve discussão 
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sobre a importância dessas decisões no Estado Democrático de Direito. O intuito 
jamais será esgotar as pesquisas sobre o assunto em questão, mas continuar a fomentar 
um debate sobre o ativismo judicial principalmente no âmbito das decisões emanadas 
em sede de controle constitucional concentrado.

2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

2.1 Conceito, origem e classificação

O controle de constitucionalidade consiste na verificação de compatibilidade 
entre as normas da Constituição Federal (CF/88) e as normas infraconstitucionais a 
ela subordinadas. Para que esse controle se estabeleça, é necessário seguir o “princípio 
da supremacia da constituição”, isto é, todos os atos jurídicos devem estar de acordo 
com a Carta Magna.

A doutrina pátria2 explica que o controle de constitucionalidade possui duas 
origens, conceitos e classificações distintas: 1- controle de constitucionalidade 
abstrato (concentrado, reservado, objetivo, fechado e austríaco); e controle de 
constitucionalidade concreto (difuso, aberto, indireto, subjetivo, norte-americano).

Segundo Oliveira (2014), quanto a classificação, o controle de constitucionalidade 
costuma ser dividido em: 1º momento: preventivo, a priori, ou priorístico. Como o 
próprio nome sugere, esse tipo de controle é exercido antes que a lei ou ato normativo 
se aperfeiçoe, isto é, antes ou durante a votação do Projeto de Lei (PL) ou Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC).

O controle preventivo é exercido em regra pelo Poder Legislativo, através das 
Comissões de Constituição e Justiça (CCJ); e excepcionalmente, pelo Poder Executivo 
com o veto presidencial por inconstitucionalidade ou veto jurídico.

O Poder Judiciário em regra, não exerce a prevenção do controle, apenas se 
provocado pelos outros poderes; sendo assim, ele jamais deve agir de ofício. A título 
de exemplificação, podemos mencionar a propositura do Mandado de Segurança, 

2 A discussão em torno da aplicação das normas constitucionais antes da hermenêutica encontra-se em Fux, 
2012, p. 27.
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impetrado por parlamentares para realizar controle difuso no Supremo Tribunal 
Federal em caso de processo legislativo em andamento, conforme o inteiro teor da 
seguinte decisão:

MS 24.642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: 
CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar 
mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 
praticados no processo de aprovação de leis e emendas 
constitucionais que não se compatibilizam com o processo 
legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, 
apenas.
II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira 
Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro 
Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro 
Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos 
Velloso, ‘DJ’ de 12.09.2003.
III. - Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, 
C.F., art. 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em 1º turno, 
houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da 
redação aprovada, com a supressão da expressão ‘se inferior’, 
expressão dispensável, dada a impossibilidade de a remuneração 
dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal.
IV. - Mandado de Segurança indeferido.
 MS 26.712/DF-MC-ED, Rel.Min. Celso de Mello:
“(...)
A possibilidade extraordinária dessa intervenção jurisdicional, 
ainda que no próprio momento de produção das normas 
pelo Congresso Nacional, tem por finalidade assegurar, ao 
parlamentar (e a este, apenas), o direito público subjetivo - que 
lhe é inerente (RTJ 139/783) - de ver elaborados, pelo Legislativo, 
atos estatais compatíveis com o texto constitucional, garantindo-
se, desse modo, àqueles que participam do processo legislativo 
(mas sempre no âmbito da Casa legislativa a que pertence o 
congressista impetrante), a certeza de observância da efetiva 
supremacia da Constituição, respeitados, necessariamente, 
no que se refere à extensão do controle judicial, os aspectos 
discricionários concernentes às questões políticas e aos atos 
‘interna corporis’ (RTJ 102/27 – RTJ 112/598 - RTJ 112/1023).
Titulares do poder de agir em sede jurisdicional, portanto, 
tratando-se de controvérsia constitucional instaurada ainda no 
momento formativo do projeto de lei ou da proposta de emenda 
à Constituição, hão de ser os próprios membros do Congresso 
Nacional, a quem se reconhece, como líquido e certo, o direito 
público subjetivo à correta observância da disciplina jurídica 
imposta pela Carta Política em sede de elaboração das espécies 
normativas. O parlamentar, fundado na sua condição de co-



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 143 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: (RE) DISCUTINDO OS MODELOS AMERICANO E AUSTRÍACO DE 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

partícipe do procedimento de formação das normas estatais, 
dispõe, por tal razão, da prerrogativa irrecusável de impugnar, 
em juízo, o eventual descumprimento, pela Casa legislativa, 
das cláusulas constitucionais que lhe condicionam, no domínio 
material ou no plano formal, a atividade de positivação dos atos 
normativos.

O 2º momento, denominado repressivo, posterior, a posteriori ou sucessivo, 
ocorre quando a lei ou ato normativo já existe no ordenamento jurídico e necessita 
que sejam confrontados a CF/88. Esse controle é exercido, via de regra, no Brasil 
pelo Poder Judiciário. Apenas, em casos excepcionais, o Poder Legislativo também 
atua de forma repressiva, como no caso de Medidas Provisórias (MP) rejeitadas 
pelo Congresso Nacional por não atenderem os requisitos obrigatórios de relevância 
e urgência, ou em casos de inconstitucionalidades formais. Esse controle deve ser 
exercido seguindo-se o princípio da separação de poderes, cuja análise dos requisitos 
de urgência e relevância das MPs só deverá ser feita pelo Judiciário.

O controle repressivo do Legislativo é exercido através de Decreto do Congresso 
Nacional visando sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o âmbito 
do poder regulamentar ou da delegação legislativa. E, por meio da resolução do Senado 
Federal, nos termos do art. 52, inciso X, da CF/88 em sede de controle difuso, para 
“suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.

A outra classificação, isto é, quanto ao número de órgãos encarregados do 
controle, apenas um único órgão realiza o controle de constitucionalidade concentrado 
(abstrato, reservado, objetivo ou austríaco) – o STF. Em oposição ao controle difuso 
(aberto, indireto, subjetivo ou norte-americano), o qual todos os órgãos judiciais, a 
julgar os seus respectivos processos (p. ex., o Recurso Extraordinário [RE], Mandado 
de Segurança [MS] e outros), podem exercer controle de constitucionalidade.

A declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, quanto aos efeitos 
das decisões prolatadas, pode ser “inter partes”, ou seja, atinge apenas as partes que 
litigam no processo no caso concreto.3 Ou “erga omnes”, quando os efeitos atingem 

3 Mas os efeitos dessa decisão inter partes podem ser ampliados para erga omnes caso o Senado Federal os 
suspenda no todo ou em parte (art.52, X, CF).
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a todos direta ou indiretamente – as decisões de mérito definitivas proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão efeito vinculante e eficácia contra 
todos os demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta, indireta 
em todas as esferas políticas.

2.2 Uma síntese dos modelos de controle de constitucionalidade no Brasil

O Brasil adota no âmbito do controle de constitucionalidade dois modelos: o 
sistema de controle de constitucionalidade concentrado, abstrato ou austríaco; e o 
controle de constitucionalidade difuso, concreto ou norte-americano. Daí porque a 
doutrina pátria diz tratar-se de um modelo misto. 4

O sistema americano, também denominado controle difuso de constitucionalidade, 
surgiu a partir do caso “William Marbury” nos Estados Unidos. Esse tipo de modelo 
consolidou em poder dos juízes o controle de constitucionalidade através da revisão 
judicial das normas constitucionais e dos atos dos legisladores – denominado controle 
judicial de constitucionalidade. O caso em questão introduziu a noção de controle de 
constitucionalidade no constitucionalismo moderno ao deixar expresso o princípio 
da Supremacia da Constituição e subordinação de todos os poderes estatais a ela. A 
competência do Poder Judiciário como intérprete final, possibilita a qualquer juiz ou 
tribunal analisar a constitucionalidade de lei ou ato normativo, desde que vinculado 
a um caso concreto sujeito a seu julgamento.

 O controle é difuso porque qualquer instância judiciária pode decidir acerca 
da constitucionalidade. Trata-se de controle de norma de efeito concreto, porque 
somente pode ser suscitado por aqueles cidadãos atingidos diretamente pela norma 
inconstitucional. É um controle por exceção ou via incidental, porque o pedido 
de declaração de inconstitucionalidade deve ser julgado anteriormente ao mérito, 
sendo apreciado em preliminar, de forma incidental, ou porque a verificação da 
constitucionalidade não faz parte do pedido, configurando-se como seu fundamento.

4 Importante frisar as diferenças pontuais entre os dois sistemas, pois sem os devidos esclarecimentos não se 
poderá compreender as distintas decisões prolatadas nas ações de controle de constitucionalidade.
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A partir do modelo americano, no decorrer do século XX, abriu- se espaço para 
a criação do modelo austríaco ou europeu que teve como precursor Hans Kelsen. 
Tem-se, então, o controle concentrado de constitucionalidade, introduzido inicialmente 
na Constituição da Áustria em 1920.

O controle concentrado de constitucionalidade das leis é reservado a um único 
tribunal, que tem competência suprema para anular a validade da lei reconhecida 
como inconstitucional, não apenas em relação a um caso concreto, mas em relação 
a todos os casos em que se quer necessite anular. Antes da anulação, a lei continua 
válida e é aplicada por todos os órgãos.

Segue-se o modelo constitucional de Hans Kelsen (1998), explicitado na obra 
“Teoria Pura do Direito”, onde as demais normas do ordenamento jurídico estão 
em uma relação vertical com a Constituição. No Brasil, a Constituição de 1824 não 
previu nenhum dos modelos de controle de constitucionalidade, com previsão a partir 
da Constituição Republicana 1891 sob a forma de controle difuso. A Constituição 
de 1934 manteve o controle difuso de constitucionalidade, porém com expressivas 
mudanças. Introduziu-se a denominada cláusula do plenário, com o estabelecimento 
de quórum especial para as decisões tomadas a respeito da inconstitucionalidade de 
lei ou ato do Poder Público.

Essa Constituição de 1934 introduziu, ainda, a competência do Senado Federal 
para “suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou 
regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário”, 
conforme disposto no art. 91, inciso IV. (BRASIL, 1934). Outra inovação no sistema 
de controle de constitucionalidade foi a representação interventiva, prevista no art. 
12, inciso V, e §2º, da Constituição de 1934. Dessa forma, o sistema de controle de 
constitucionalidade começou a se distanciar do modelo meramente difuso introduzido 
pelo direito norte-americano, e passou a introduzir alguns vestígios do modelo austríaco.

A Constituição de 1937 adveio em meio a um Estado Ditatorial, autoritário, que 
concentrava o poder nas mãos do Executivo. Período de retrocesso para o controle 
de constitucionalidade no Brasil. Mesmo assim, manteve-se o controle difuso de 
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constitucionalidade, e a cláusula de reserva de plenário, conforme o disposto no art. 
96 dessa Constituição (BRASIL, 1937).

Em 1946, foi outorgada outra constituição que recompôs o controle judicial de 
constitucionalidade no direito brasileiro, mantendo o sistema difuso, e introduzindo, 
com a Emenda nº 16 de 1965, o controle abstrato de constitucionalidade. Em seguida, 
a Constituição de 1967 manteve o controle de constitucionalidade misto da Carta de 
1946, sem tantas alterações. 5

Por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 
de outubro de 1988, consolidou o sistema misto de controle de constitucionalidade: 
difuso e concentrado; porém, deu uma maior ênfase a este último. Os institutos de 
controle de constitucionalidade foram ampliados substancialmente; o que antes era 
primordialmente difuso, provindo do direito norte-americano, hoje, segue o modelo 
eminentemente austríaco, com diversas disposições constitucionais ratificando a 
primazia deste sistema de controle, por via de ação. Desta feita, declara Barroso 
(2011, apud SHCULTZ p. 286):

No Brasil, o controle de constitucionalidade existe, em molde 
incidental, desde a primeira Constituição republicana, de 1891. 
Por outro lado, a denominada ação genérica (ou, atualmente, 
ação direta), destinada ao controle por via principal – abstrato 
ou concentrado -, foi introduzida pela Emenda Constitucional 
n. 16, de 1965, que atribuía a legitimação para sua propositura 
exclusivamente ao Procurador-Geral da República. Nada obstante, 
a jurisdição constitucional expandiu-se, verdadeiramente, a partir 
da Constituição de 1988. A causa determinante foi a ampliação 
do direito de propositura no controle concentrado, fazendo 
com que este deixasse de ser mero instrumento de governo e 
passasse a estar disponível para as minorias políticas e mesmo 
para segmentos sociais representativos. A esse fator somou-
se a criação de novos mecanismos de controle concentrado, 
com a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental.

José Afonso da Silva (2002, p. 11) ratificou a necessidade de uma Corte ou 
Tribunal Constitucional para dar “concreção a uma autêntica jurisdição constitucional, 
porque a questão não é só de controle de constitucionalidade, mas de um sistema 

5 Não iremos ampliar a discussão em torno da constituição ditatorial de 1969, remetemos a leitura do título 
“Constituição de 1967/1969” em Agra (2018, p. 113)

https://jus.com.br/tudo/acao-declaratoria
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de solução de todos os conflitos constitucionais”. A essência desse Tribunal é a sua 
competência para o controle abstrato de normas jurídicas.

3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

3.1  Ações nos controles concentrado e difuso

Apesar do sistema brasileiro adotar o modelo misto, a Constituição de 1988 
deu ênfase ao sistema concentrado, no qual todas as divergências constitucionais 
relevantes seriam submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF), 
através do controle abstrato de normas. Essa tendência se manifesta devido a sua 
ampla legitimação, a presteza e a celeridade processual de suspender imediatamente 
a eficácia da norma.

É importante ressaltar que o controle via abstrato, em defesa da Constituição 
será instaurado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, através das ações 
diretas, como: ação direta de inconstitucionalidade genérica (ADI), ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão (ADI por omissão), ação declaratória de 
constitucionalidade (ADF), arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) e ação direta de inconstitucionalidade interventiva (ADI interventiva).

Inicialmente, cumpre ressaltar uma distinção entre as demais ações e a arguição 
de descumprimento de preceito fundamental - ADPF. Esta se refere a violação de 
preceito fundamental previsto na CF/88; as demais ações ocorrem por conta de 
alguma inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual frente a CF.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista na Lei 
9.882/99, possui abrangência tão somente aos atos do poder público. Atos esses de 
qualquer natureza, sejam normativos ou não, bem como as omissões, inclusive os 
anteriores a Constituição Federal.

Sendo assim, os atos em que não cabem ADPF, segundo Oliveira (2014), são 
os seguintes:

a) Veto a projeto de Lei: não se enquadra na expressão “ato do 
Poder Público”, pois é um ato com conteúdo político e que, ainda, 
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não teve seu ciclo de apreciação terminado, uma vez que cabe ao 
Poder Legislativo analisar os seus motivos (art. 66, § 4º, da CF);
 b) Súmulas: por serem expressões sintetizadas de entendimentos 
consolidados por uma Corte, não podem ser concebidas como 
atos do Poder Público violadores de preceitos fundamentais;
c) Decisão judicial transitada em julgado: não é impugnável, uma 
vez que seus efeitos se tornaram imutáveis, salvo ação rescisória;
d) Decisão Judicial com conteúdo ligado a interesses subjetivos: 
se a ADPF é uma ação que enseja um processo objetivo (controle 
concentrado de constitucionalidade), não pode ser utilizada para 
impugnar decisões judiciais que não tratem sobre matéria ampla 
e geral de acordo com sua natureza;
e) Atos indicados genericamente: a ADPF não pode ser utilizada 
para impugnar atos indicados genericamente, uma vez que o 
art. 3o da Lei n° 9.882/99 determina exatamente o contrário, 
a impugnação de atos do Poder Público de forma precisa e 
determinada; e,
 f) Atos fundamentalmente ilegais: caso determinado ato viole, 
efetivamente, uma Lei e secundariamente a Constituição, a ADPF 
não é cabível, pois se trata de um instrumento destinado ao 
controle de constitucionalidade (art. 102, § 1º, da Constituição), 
e não ao controle de ilegalidade.

Acerca do princípio da subsidiariedade, que também constitui um dos pontos 
controvertidos no âmbito da arguição, o atual entendimento do STF é o de que se 
houver necessidade (interesse público) de um instrumento para combater determinada 
lesão a CF (seus preceitos fundamentais), que não possa ser combatida de forma 
definitiva por outros meios existentes, com a mesma intensidade, faz-se uso da ADPF.

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode apresentar-se 
sob duas modalidades: a autônoma ou direta e a incidental ou indireta.

O art.1º, caput, da Lei nº 9.882/99 ratifica a chamada arguição autônoma, 
prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal, será proposta perante o Supremo 
Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 
resultante de ato do Poder Público”.

Por ter natureza objetiva, esse tipo de arguição só deve ser proposta contra 
violação de preceitos fundamentais decorrente de um ato do poder público, seja este 
ato federal, estadual ou municipal.
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Já a arguição sob a modalidade incidental ou indireta está contida no parágrafo 
único do art. 1º da mencionada lei:

Caberá também argüição de descumprimento de preceito 
fundamental:
I – quando for relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

Essa segunda situação revela uma natureza subjetiva-objetiva, incidental ou 
indireta da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, pressupondo a 
existência de controvérsia sobre lei ou ato normativo, incluídos os anteriores a CF/88, 
de todos os órgãos políticos autônomos.

Fala-se na controvérsia constitucional relevante como um elemento essencial 
da ADPF, que tem seu fundamento em norma constitucional relativa a preceito 
fundamental e que traduza insegurança jurídica, cuja resolução imediata gere um 
interesse público. Este dispositivo visa a assegurar que o STF não seja suscitado a 
resolver questões consideradas de menor relevância.

Finalmente, o controle de constitucionalidade de norma pré-constitucional frente 
à constituição atual é feito por meio do controle concentrado de constitucionalidade 
de leis ou atos normativos com efeitos abstratos diversos da ADPF.

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI/ADIN) tem como objeto as leis ou 
atos normativos federais, estaduais ou distritais, editados posteriormente à Constituição 
Federal, isso porque não cabe ADI contra leis ou atos anteriores a CF, pois como visto, 
tem-se a ADPF. Também não cabe ADI em face de lei ou ato normativo já revogado, 
e nem perante normas originárias como as cláusulas pétreas.

Caberá ADI contra leis ou atos normativos municipais se estes ao contrariarem 
dispositivos da Constituição Estadual também vierem a violar dispositivos da 
Constituição Federal abordados na CE como normas de reprodução obrigatória. 
Não sendo este o caso, o STF já se manifestou pela não admissão da ADI, conforme 
o teor da decisão abaixo transcrita:
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E M E N TA :  C O N T R O L E  A B S T R AT O  D E 
CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
M U N I C I PA L .  A Ç Ã O  D I R E TA A J U I Z A D A , 
ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA SUPREMA CORTE. 
INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE 
CONSTITUCIONALIDADE, MEDIANTE AÇÃO DIRETA, 
DE LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. 
POSSIBILIDADE, TÃO SOMENTE, DE CONTROLE 
INCIDENTAL DE LEI MUNICIPAL, CONFRONTADA 
COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FISCALIZAÇÃO 
REALIZADA, DE MODO DIFUSO, NO EXAME DE 
UMA DADA SITUAÇÃO CONCRETA. CONTROLE 
PRÉVIO DO PROCESSO OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE PELO 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ 
sob o número 5291839. ADI 5089 MC / CE RELATOR DA 
CAUSA. LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO MONOCRÁTICO 
DESSE PODER PROCESSUAL (RTJ 139/67, v.g.). AÇÃO 
DIRETA NÃO CONHECIDA.

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade é retirar do ordenamento 
jurídico lei ou ato normativo incompatíveis com a ordem constitucional” (MORAES, 
2012, p. 588).

A ação declaratória de constitucionalidade (ADC/ADECON) apenas possui como 
objeto a lei ou ato normativo federal, tem como pressuposto essencial “a comprovação 
de controvérsia judicial que coloque em risco a presunção de constitucionalidade do 
ato normativo em exame”. (MORAES, p.605, 2012).

A finalidade da ADC consiste na preservação da ordem jurídica constitucional, 
isto é, afastar o estado de insegurança e incerteza jurídicas sobre a validade de lei 
ou ato normativo federal.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) tem a finalidade de 
tornar efetiva uma norma constitucional que dependa de regulamentação infra legal. 
Existem normas constitucionais de eficácia limitada que necessitam de atuação legal para 
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surtirem efeitos. Desse modo, quando há a inexistência dessa regulamentação, pode-se 
arguir a inconstitucionalidade por omissão do poder responsável pela edição da norma.

No âmbito do controle difuso-concreto de constitucionalidade poderá ocorrer a 
discussão de normas que violem a Constituição Federal, isso se dá de modo incidental, 
podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Essa verificação de compatibilidade 
precede a decisão do caso concreto, sendo que o órgão jurisdicional não declara a 
inconstitucionalidade da norma, mas tão somente a afasta no caso concreto, cujos 
efeitos são inter partes e ex tunc. Poderá também haver a modulação desses efeitos 
por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público.

Desse modo, a finalidade do controle difuso, em regra, não é a de retirar a 
norma eivada de vício do ordenamento jurídico, mas a de possibilitar a defesa de 
direitos subjetivos prejudicados em face de norma inconstitucional. Isso ocorre 
através de ações ordinárias ou ações constitucionais tais como o habeas corpus e o 
mandado de segurança.

O controle difuso também pode ser exercido pelo STF via recurso extraordinário, 
nesse caso poderá haver a ampliação dos efeitos da decisão.

Assim, para garantir segurança jurídica nas decisões em sede de controle de 
constitucionalidade, exige-se no art. 97 da Constituição Federal, a chamada cláusula 
de reserva de plenário, trata-se de um quórum especial para que os tribunais realizem 
a declaração de inconstitucionalidade.

Diante das ações ora apresentadas torna-se de importante valia destacar as 
decisões nelas proferidas e os efeitos prolatados, os quais incidem nas diversas 
situações jurídicas processuais.

3.2 Efeitos das decisões liminares e de mérito nas ações de controle 
concentrado: ADI, ADC, ADO

É possível pedido de cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. O 
art. 102, I, p, da Constituição Federal prevê a possibilidade de solicitação de medida 
cautelar desde que se comprove o perigo de lesão irreparável, pois em respeito ao 
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princípio da presunção dos atos normativos constitucionais, essa medida só é possível 
em situações comprovadamente excepcionais.

A Lei nº 9.868/1999, art. 11, §1º, prevê o instituto da medida cautelar, dotada 
de eficácia contra todos e efeito ex nunc e vinculante a todos os órgãos do Poder 
Judiciário e Executivo, salvo se o próprio tribunal entender que seja necessária a 
eficácia retroativa e efeito ex tunc em situações excepcionais.

A natureza dessa cautelar é de medida liminar que visa suspender a eficácia 
e validade da norma, mas “não desconstitui ainda relações jurídicas constituídas e 
completadas” (MARTINS apud MORAES, p. 589, 2000). Isso significa dizer que 
as relações jurídicas que já foram constituídas com base num direito tido como 
constitucional, não serão desfeitas através da medida cautelar, pois não houve a 
declaração de inconstitucionalidade da norma, simplesmente a sua suspensão. Apenas 
nas decisões definitivas é que os efeitos serão retroativos porque haverá a declaração 
de inconstitucionalidade.

A medida cautelar torna possível a aplicação da legislação anterior, pois houve 
a suspensão dos efeitos da nova lei ou ato normativo impugnado, suspendendo-se 
também a revogação que havia ocorrido.

Por fim, a reiteração do pedido de concessão de medida cautelar é possível 
nas ações diretas de inconstitucionalidade desde que ocorram fatos supervenientes 
que autorizem a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Nas decisões definitivas, declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo 
federal ou estadual, o efeito dessa decisão será retroativo e para todos, ou seja, desfaz-
se o ato desde a sua origem, uma vez que há a nulidade por inconstitucionalidade.

No controle concentrado de inconstitucionalidade, a norma declarada 
inconstitucional sai do ordenamento jurídico imediatamente com a decisão definitiva 
prolatada pelo STF. Não há necessidade de aplicação do disposto no art. 52, X, da 
CF, utilizado no controle difuso.
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Também é possível medida cautelar em sede de ação declaratória de 
constitucionalidade cujo objetivo é suspender os julgamentos dos processos que 
envolvam a aplicação da norma objeto da ação até que seja proferida decisão definitiva.

No que tange as decisões definitivas de mérito, sejam procedentes ou 
improcedentes, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle 
concentrado, também produzirão efeitos ex tunc e vinculantes contra todos os órgãos 
do Poder Judiciário e do Poder Executivo.

O efeito vinculante não atinge o STF, que dependendo das circunstâncias 
poderá rever suas decisões; e nem o legislador que poderá criar uma nova lei com 
conteúdo idêntico. Havendo o desrespeito ao efeito vinculante poderá ser proposta 
uma Reclamação constitucional.

Na arguição de descumprimento de preceito fundamental as decisões devem 
conter as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental, 
art. 10, Lei 9.882/1999. Assim como as ações anteriores, essas decisões possuem 
eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Público. Em 
regra, os efeitos também sãos retroativos com possibilidade de modulação temporal 
em vista de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão a decisão “consiste na 
ciência dada ao órgão do poder competente, para que adote as providências cabíveis”. 
(NOVELINO, p. 301, 2010). A jurisprudência pátria já vinha ratificando o entendimento 
de que era possível decisões liminares na ADO, isso veio a ser efetivado no art.12-F, 
da Lei 9.868/99, que prevê expressamente a concessão de medida cautelar para a 
ADO nos casos de relevância e urgência da matéria. Logo, não há mais porque se 
afirmar o contrário da previsão legal.

3.3 Efeitos das decisões nas ações de controle de constitucionalidade difuso

Como dito anteriormente, por se tratar de um incidente processual, o controle 
difuso apenas afasta a norma do caso em concreto. Os efeitos serão, em regra, “inter 
partes” e “ex tunc”, para os demais a norma continua válida, com força vinculante 
e obrigatória.
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No caso de decisões proferidas em sede de controle difuso pelo STF, através 
de um recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato 
normativo por maioria absoluta, essa decisão poderá ter seus efeitos ampliados através 
do disposto na Constituição Federal, transcrito abaixo:

art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
X - Suspender a execução no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal.

O Pretório Excelso, após o trânsito em julgado da decisão, oficia o Senado 
Federal, que no âmbito de sua discricionariedade, suspenda a execução da lei ou 
ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva. Por ser um ato 
discricionário do Senado, este deve se ater aos exatos limites da decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal.

Essa suspensão é feita através de uma resolução no qual os efeitos passarão 
a ser “erga omnes” e “ex nunc”, valendo para todos os que não participaram do 
processo, a partir da publicação.

Acontece que o sistema difuso ainda vigora no Brasil, muito embora haja a 
predominância do modelo concentrado, não se deve simplesmente em respeito a 
tese de que o STF trabalha majoritariamente com o controle concentrado, aceitar 
que este se sobreponha aos demais poderes, como o poder político exercido pelo 
Senado, a fim de dar generalidade e aplicação a uma norma inconstitucional em sede 
de controle difuso.

Como bem assevera Arruda (2014) não é aceitável que haja uma desqualificação 
do controle difuso de constitucionalidade em nome da primazia do concentrado, pois 
corre-se o risco de se ter um afundamento do sistema difuso, sendo que ambos são 
amparados pelo Constituição Federal.

Porque reduzir o Senado da República a mero órgão de 
publicidade de decisões definitivas de inconstitucionalidade da 
Corte Constitucional, dispensada sua intervenção para outorga 
de eficácia geral (CF, art. 52, X), significa desabrida ulceração à 
separação de poderes (idem, art. 2º), algo impregnado de “cheiro 
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de golpe de Estado”, na expressão do então Ministro Sepúlveda 
Pertence (voto na Reclamação nº 4.335, 19.04.2007). No ponto, 
a reiterada utilização da franquia senatorial consubstanciada na 
suspensão, via Resolução, da execução de lei definitivamente 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal — quase 
uma centena de vezes, entre a promulgação da Constituição 
de 1988 e 2007 — deixa à mostra a impertinência da tese de 
obsolescência, também mola propulsora da proposta de “mutação 
constitucional”. Em suma, a pretensão de emprestar eficácia erga 
omnes igualmente a decisões de inconstitucionalidade baixadas 
na seara do controle difuso significa convolar o “controle difuso 
em confuso”, em verdadeira desnaturação do sistema.

Em relação a primazia do controle concentrado em face do controle difuso 
de constitucionalidade, Streck (2013) tem feito diversas críticas ao ativismo judicial 
imperante no país. O judiciário brasileiro estaria legislando e exercendo um poderio 
que extrapola ao que lhe é imposto na CF/88. Não iremos aprofundar essa discussão no 
momento, mas acreditamos ser de suma importância futuros debates que vislumbrem 
quais os papeis desempenhados pelos demais juízos e tribunais em sede de controle 
de constitucionalidade incidental.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento bibliográfico realizado proporcionou uma breve explanação 
sobre o Controle de constitucionalidade no Brasil, um tema recorrente, mas ao mesmo 
tempo instigante, que ainda gera muitas discussões no meio acadêmico.

A importância deste apanhado epistemológico reside no fato de trazer para a 
comunidade acadêmica, e em geral, menções didáticas a conceitos, classificações e 
distinções deste tema imprescindível para os estudos jurídicos.

Os conceitos teóricos ora esboçados proporcionaram aos interessados 
algumas discussões essenciais sobre o controle de constitucionalidade expresso na 
Constituição de 1988, que agregou os modelos americanos e austríacos na base da sua 
processualística, como garantia para efetividade dos direitos fundamentais materiais 
no Estado democrático de Direito.
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O Brasil adota o sistema misto de controle de constitucionalidade, com 
predominância do sistema concentrado, que tem no STF a salvaguarda dos interesses 
relativos as normas constitucionais em conflito com as demais normas pertencentes 
ao ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, novas demandas judiciais em sede de controle de constitucionalidade 
se avultam, e geram críticas principalmente ao supra papel exercido pela Corte maior 
no que tange a um ativismo judicial incessante. Inclui-se nessa reflexão, o fato de o 
Senado ter se tornado mais um órgão de confirmação das decisões do STF do que 
um órgão político inovador em sede de controle de constitucionalidade.

O decisionismo exacerbado dos tribunais cria uma expectativa aos jurisdicionados 
que a eles recorrem na tentativa de suprirem as carências de efetividade e/ou omissões 
das leis. Por isso, acreditamos na importância de se vislumbrar outros trabalhos que 
discutam a eficácia das decisões judiciais em sede de controle difuso (na perspectiva 
de análises de jurisprudências com teor decisório no âmbito de direitos fundamentais 
não efetivados pelo poder executivo), bem como pesquisas que se atentem para as 
decisões proferidas em ADPFs no Supremo Tribunal Federal.
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A ARBITRAGEM INTERNACIONAL: EM BUSCA DE SUA 
SIGNIFICAÇÃO

THE INTERNATIONAL ARBITRATION: IN SEARCH OF ITS 
MEANING

Luana Aragão da Silveira Boavista1

RESUMO: O presente artigo científico tem como objetivo avaliar posicionamentos e mecanismos do 
instituto da arbitragem internacional, que fortalecem e garantem a efetiva credibilidade e consolidação da 
prática da arbitragem no âmbito do mercado internacional, a partir da análise do instituto da arbitragem 
e do exame de suas contribuições para a sociedade. Como procedimento metodológico tem-se a 
abordagem histórica, estudo teórico do instituto da arbitragem e discussões afeitas ao tema, tendo como 
principais fontes bibliográficas os livros, publicações científicas e legislações que tratam do Direito 
Internacional Público e Privado e da arbitragem. O estudo focaliza o desenvolvimento do instituto 
arbitral no âmbito do comércio internacional. Os resultados ressaltam como positiva e importante para 
a sociedade e para a comunidade internacional, a escolha para discussão e decisão de conflitos pela 
via arbitral. É uma modalidade que vem crescendo e coexistindo de forma harmônica, com poderes 
reconhecidos judicialmente. Isto posto, conclui-se que a arbitragem passa por uma fase de positivação 
e amadurecimento no cenário internacional.

Palavras-chave: Arbitragem; Arbitragem Internacional; Negócios; Conflitos.

ABSTRACT: The present scientific paper aims to evaluate the positioning and mechanisms of the 
international arbitration institute, which strengthen and ensure the effective credibility and consolidation 
of the practice of arbitration in the international market, based on the analysis of the arbitration institute 
and the examination of its contributions for the society. The methodological procedure was developed 
using the historical approach, the theoretical study of the arbitration institute and the discussions related to 
the topic, having as main bibliographic sources the books, scientific publications and legislation dealing 
with Public and Private International Law and arbitration. The study focuses on the development of the 
arbitration institute of arbitration in international trade. The results highlight how positive and important 
to society and the international community, the choice for discussion and decision of conflicts through 
arbitration. It is a modality that has been growing and coexisting in a harmonious way, with judicially 
recognized powers. That said, it is concluded that arbitration goes through a phase of validation and 
development the international scenario.

Keywords: Arbitration; International Arbitration; Business; Conflicts.
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1  INTRODUÇÃO

Na atualidade os negócios se diversificam, tornam-se mais complexos e se 
fazem meios de relação e interação intraestaduais num mesmo país e entre países. 
Para além de contratos de compra e venda nessa relação e interação global, os mais 
diversos assuntos que fazem parte do cotidiano de quem vive no mundo globalizado, 
inclusive inúmeros conflitos que obviamente surgem, são enfrentados por pessoas e 
pelas empresas que não podem e não querem aguardar longas discussões judiciais.

É sabido que se está vivendo a globalização econômica que após a guerra fria 
se estabilizou como mundo capitalista, aumentando a circulação de bens e capitais. 
O mercado nacional e internacional se expande e os conflitos são inúmeros e os mais 
diversificados e complexos. E o comércio clama por segurança em seus negócios 
e busca meios para que os conflitos surgidos das relações que se estabelecem no 
processo comercial, se resolvam de forma mais segura e célere possível.

O uso do poder judiciário tradicional confere tempo de espera para a resolução de 
conflitos que, muitas vezes carecem que sua resolução se faça com celeridade de forma 
a evitar transtornos irreparáveis para as partes interessadas. As empresas submetidas 
a ações judiciais sofrem com litígios economicamente custosos e demorados.

A cada dia que passa, o procedimento arbitral está se fazendo mais necessário 
para dirimir controvérsias, seja no âmbito do comércio nacional como no comércio 
internacional. Os interesses do mercado exigem soluções eficientes, rápidas e seguras, 
das controvérsias surgidas entre pessoas e empresas. Melhor que levar a processo 
judicial, a arbitragem é um dos meios privados de solução de contestações, de 
polêmicas, cada vez mais usual no comércio.

A economia mundial se expandiu de forma assustadora, como informa Cristiane 
Kruppa Miara:

[...] as fronteiras nacionais passaram a ser um obstáculo para o 
desenvolvimento do comércio internacional. Foram unificadas 
tarifas alfandegárias, tributos internos, regimes de competição 
entre empresas, tudo isso em prol da economia globalizada, 
para remover todos os empeços à expansão do capital (Acesso 
em 02.10.2016).
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Diante desse contexto, surge então a arbitragem como um mecanismo hábil, 
legal e seguro que pode resolver problemas que surgem entre pessoas de localidades 
e países diferentes. Os conflitos são inúmeros e os mais diversificados e complexos. 
A cada dia que passa o procedimento arbitral está se fazendo mais necessário para 
dirimir controvérsias no âmbito do comércio internacional.

Hoje, a tendência é que os contratos internacionais de comércio sejam 
constituídos de uma cláusula arbitral de modo que as decisões das controvérsias 
decorrentes destes contratos deixem de ser julgados pela jurisdição estatal e sejam 
resolvidos através de um procedimento de arbitragem.

A não totalidade dos contratos internacionais de comércio incluir uma cláusula 
arbitral faz com que se levante uma questão: Até que ponto, o procedimento arbitral 
pode ser entendido e confiado como o método indiscutivelmente capaz, legal, confiável 
e valioso na solução de controvérsias no âmbito do comércio internacional?

O propósito deste trabalho é apresentar argumentos que ressaltem a importância 
da arbitragem para solução de conflitos no âmbito do comércio internacional e que 
justifiquem de forma evidente e manifesto, a significação desse meio para resolver 
litígios que envolvem contratos internacionais, apresentando-se como excelente método 
para evitar as incertezas dos conflitos de leis, assim como a própria diversidade de 
direitos nacionais.

O estudo bibliográfico, a legislação, a jurisprudência, se fazem indispensáveis 
na e para a construção de argumentos justificadores da importância do processo arbitral 
na solução de controvérsias entre unidades políticas autônomas e de sua significação 
e relevância no meio social, comercial e jurídico.

2  ARBITRAGEM

A arbitragem é um meio de solução de controvérsias não judiciária utilizada tanto 
no Direito interno como no Direito internacional; processo em que as partes litigantes 
celebram entre si um compromisso arbitral e por intermédio de um árbitro escolhido 
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pelas partes interessadas na solução do litígio com conhecimento especializado na 
matéria posta em discussão.

Bruno Yepes Pereira aborda a arbitragem da seguinte forma:

É possível pensar na arbitragem como método de solução 
de controvérsias utilizado no Direito interno e no Direito 
internacional, por intermédio de um julgador escolhido pelas 
partes interessadas na solução do litígio, e que não é membro 
do Poder Judiciário, mas sim um técnico com profundos 
conhecimentos sobre a matéria posta em discussão (2009, p. 208).

Convém destacar o entendimento de Guido Fernando Silva Soares sobre o tema:

Trata-se de um instituto que retira elementos de obrigações 
pactuadas entre os Estados, e de um exercício da função 
jurisdicional atribuída expressamente por atos solenes entre 
Estados, a pessoas físicas, investidas numa função de julgadores 
internacionais (2004, p. 171).

Ou seja, a arbitragem é um tipo de heterocomposição pelo qual as pessoas 
capazes de contratar, confiam a solução de suas controvérsias a terceiros, alheios ao 
conflito, porém, normalmente são especialistas na matéria em discussão. A arbitragem 
segue o princípio geral do direito arbitral, isto é, a eleição dos árbitros é de livre 
escolha das partes (MAZZUOLI, 2004, p. 1.152).

2.1 Confiabilidade, credibilidade, autoridade e competência da arbitragem

Os motivos que levam as partes a escolherem a solução arbitral como a melhor 
forma de solucionar conflitos mercantis internacionais parecem, não ser exatamente 
aqueles tradicionais, mas, sim, a ausência de formas solenes, a possibilidade de julgar 
por equidade ou de escolher livremente a lei a ser aplicada e, ainda, a neutralidade 
dos árbitros que atuam em litígios com partes de nacionalidades diferentes, além da 
especialização técnica dos julgadores.

Sendo assim, como a arbitragem trata de uma solução do litígio livremente 
aceita pelas partes, importante ressaltar, que contribuirão de maneira muito mais eficaz 
para a consecução da verdadeira e duradoura paz social, que é, em última análise, a 
finalidade precípua do direito.
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Nessa perspectiva, Marcella Cabrall, com propriedade, refere-se à escolha da 
arbitragem:

De acordo com o entendimento de Carolina Iwancow Ferreira, a 
busca por uma solução extrajudicial, como no caso da utilização 
da arbitragem internacional, muitas vezes se dá em razão do fato 
de serem elevadas as custas judiciais, da morosidade da Justiça, da 
falta de conhecimento específico na matéria em julgamento e falta 
de previsibilidade, além do exagerado sistema recursal. (2014)

Na escolha da arbitragem, muitos países não limitam a autonomia contratual 
das partes e permitem que elas escolham para o seu contrato a lei que desejarem. Essa 
é também a orientação das convenções internacionais sobre a matéria: Convenção de 
Haia Sobre a Lei Aplicável às Vendas de Caráter Internacional de Objetos Móveis 
Corpóreos (1955); Convenção de Haia Sobre a Lei Aplicável aos Contratos de Venda 
Internacional de Mercadorias (1986); Convenção Européia Sobre Lei Aplicável às 
Obrigações Contratuais (1980).

Em relação à especialização da temática da arbitragem, Bruno Yepes Pereira 
muito bem exemplifica a vantagem do julgamento da lide por um juiz arbitral técnico:

Se considerarmos uma Câmara de Arbitragem para decidir 
questões de subsídios governamentais a determinado produto, 
o algodão, por exemplo, quem julgará a questão serão pessoas 
profundamente inteiradas sobre o produto, sobre o subsídio e 
seus reflexos na formação do preço final do produto, com as 
consequências para o comércio internacional (2009, p. 208).

Em outras palavras, se a lide fosse julgada pela justiça estatal haveria a 
necessidade de demonstração de fatores pertinentes ao tema, o que demandaria a 
ajuda de peritos para auxiliar na formação da convicção do juiz acerca do tema 
(PEREIRA, 2009, p. 209).

Sendo assim, a resolução da lide pelo juízo arbitral com notória especialidade 
na matéria envolvida e baseado no respeito ao direito, traz segurança jurídica para 
as partes devido à precisão de suas decisões, ou seja, dá a certeza de que a decisão 
foi fundamentada juridicamente por meio de uma abordagem técnica elevada, e 
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isto implica, sem dúvida, em um avanço considerável na escolha da arbitragem nos 
contratos no âmbito do comércio internacional (PEREIRA, 2009).

Ainda assim, Bruno Yepes Pereira ressalva que o considerável avanço que a 
arbitragem ganhou na atualidade foi devido a sua precisão, e complementa: “é ter 
certeza de que a decisão será derivada de abordagem eminentemente técnica, fundada 
em normas jurídicas escolhidas pelas partes” (2009, p. 209).

Como possibilidade de haver meios que encurte o longo tempo utilizado no 
trâmite processual, a arbitragem, por exemplo, se revela um mecanismo institucional 
que atua na composição dos conflitos surgidos no interno da sociedade, atuando 
como facilitador do processo judicial. A arbitragem permite segundo Maria de 
Fatima B. Meguer e Andrea Abrahão Costa que as "controvérsias sejam dirimidas 
de forma qualitativa através da participação efetiva dos envolvidos na busca de 
resultados possíveis" e satisfatório eliminando o fardo do “vencedor e perdedor”, 
cujas consequências, via de regra, é o rompimento do status quo ante” (2016).

A deliberação pela utilização da arbitragem para solução de controvérsias é 
geralmente estabelecida pelas partes litigantes mediante a “cláusula compromissória” 
previamente prevista no tratado.

Paulo Portela aduz que:

[...] por meio da chamada ‘cláusula compromissória’, constante 
do tratado cujos dispositivos são objeto da contenda ou do tratado 
geral sobre a matéria, ambos prévios ao litígio e que definem 
os poderes dos árbitros, o procedimento da arbitragem e outras 
questões relevantes. Entretanto, nada impede que as partes 
submetam a lide à arbitragem depois de seu aparecimento a 
partir de um ‘compromisso arbitral’, feito por meio de outro 
tratado que estipule suas condições. (2012, p. 590)

Ou seja, a cláusula compromissória estabelece no contrato entre as partes que, 
no caso de existência de desavença, a questão deverá ser resolvida diante de um juízo 
arbitral. Observa-se que esta cláusula não possui força obrigatória, já que se trata de 
uma simples promessa de sujeição ao julgamento arbitral.
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Marcella Cabral explana que: “Há, ainda, de se considerar que a cláusula 
compromissória possui autonomia em relação ao contrato. Deste modo, a validade e 
licitude de referida cláusula são examinadas separadamente das do contrato principal.” 
(2014).

As partes litigantes, quando da escolha da arbitragem como meio pacífico para 
a solução de seus litígios e diante de sua ampla liberdade na forma de resolvê-los, 
devem primordialmente realizar o compromisso arbitral (REZEK, 2008).

Portanto, em caso de eventual pendência futura no contrato, no compromisso 
arbitral, as partes se obrigam a solucionar o litígio por meio da arbitragem (CABRAL, 
2014).

Como observa Bruno Yepes Pereira: “É importante lembrar que as partes em 
um processo de arbitragem celebram entre si, previamente, um compromisso arbitral” 
(2009, p. 209).

Denomina-se compromisso arbitral, o acordo feito entre as partes litigantes 
em que são dados poderes ao julgador, um árbitro ou câmara arbitral, com função de 
solucionar as controvérsias surgidas por meio da arbitragem (MAZZUOLI, 2014).

O compromisso arbitral funciona como um tratado em que as partes litigantes 
descrevem o litígio existente na relação, as regras de direito que serão aplicadas no 
caso, nomeiam o árbitro ou tribunal arbitral, possivelmente designam prazos e normas 
de procedimento e se comprometem a cumprir precisamente, como preceito jurídico 
fundamental, a sentença arbitral (REZEK, 2008).

Importante destacar a natureza irrecorrível da sentença arbitral, ou seja, proferida 
a sentença esta é definitiva. E desta sentença não cabe recurso cabendo assim aos 
litigantes a fiel execução da sentença. José Francisco Rezek justifica:

A sentença arbitral é definitiva. Dela não cabe recurso, visto 
que o árbitro não se inscreve num organograma judiciário como 
aquele das ordens jurídicas internas. Proferida a sentença, o 
árbitro se desincumbe do encargo jurisdicional que assumira ad 
hoc, cabendo às partes a execução fiel da sentença.
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Como bem coloca Rezek (2008) “da boa fé, da honradez das partes, 
dependerá o fiel cumprimento da sentença, cujo desprezo, entretanto, configura 
ato internacionalmente ilícito”. Ou seja, proferida a decisão arbitral, esta decisão 
é pontualmente obrigatória e de caráter jurisdicional, com base no princípio pacta 
sunt servanda.2

Luís Henrique Ventura citado por Nepomuceno, ressalta que o princípio pacta 
sunt servanda:

representa a força vinculante das convenções e fundamenta-se 
na necessidade de segurança jurídica nos negócios, resultando 
daí a máxima “o contrato faz lei entre as partes” (lex contractus), 
não sendo possível a intervenção do Poder Judiciário quanto às 
diretrizes do contrato convencionado pelas partes, sendo que 
seu conteúdo não pode ser modificado por juiz (2014, p. 11).

Sendo assim, o compromisso assumido pelas partes, representa a base jurídica 
tida como regra para a execução da sentença assumida pelas partes que deram ciência 
no compromisso firmado quando da escolha da arbitragem.

Marcella CabralI ressalta que é:

Importante considerar, ainda, que na esfera internacional “a 
experiência revela que a resistência em cumprir decisão arbitral 
é infrequente, pois as relações entre as partes são contínuas e de 
longa duração. A parte que deixa de cumprir a decisão passa a ser 
discriminada pela comunidade com a qual se relaciona” (2014).

Nessa dimensão Valério de Oliveira Mazzuoli também dispõe que “dado que o 
compromisso arbitral é um tratado internacional, o seu descumprimento pelas partes 
que a ele aderiram constitui ato violatório do Direito Internacional” (2014, p.1.154).

No entanto, existem duas possibilidades de que uma das partes ou ambas 
recorram ao árbitro: (a) quando há necessidade de esclarecimentos a respeito de 
alguma ambiguidade, omissão ou contradição existente na sentença, o que no plano 
internacional recebe a denominação de “pedido de interpretação”; (b) quando uma 

2 PACTA SUNT SERVANDA é o Princípio da Força Obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos 
limites da lei. É uma regra que versa que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido de boa-fé. 
A expressão significa “os pactos devem ser cumpridos”.
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das partes manifeste possível nulidade à sentença arbitral, quando arguida pela 
parte inconformada, que o árbitro se desviou do encargo quando do julgamento, não 
podendo, assim, a decisão ser cumprida (REZEK, 2008).

Assim sendo, isso demonstra o por quê da maioria dos laudos arbitrais serem 
inteiramente efetivadas, constatando-se com isso, o prestígio que o instituto arbitral 
possui aos que a ele recorrem.

2.2 Princípios arbitrais

Para melhor entendimento da arbitragem, é imprescindível que se faça uma 
análise dos princípios que fundamentam o processo arbitral internacional, pois são 
esses princípios que estruturam o ordenamento jurídico como um todo.

O princípio da autonomia da vontade se refere à faculdade que as partes possuem 
de constituir a maneira como a lide será resolvida, ou seja, os litigantes possuem 
a liberdade de escolher as normas aplicáveis, o procedimento, os árbitros ou ainda 
quaisquer outras normas de sua escolha, sem ferir a boa-fé (PAIVA).

O Princípio da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento se dá 
pela confiança oferecida aos árbitros, que, na sua falta, não tem sentido escolher a 
arbitragem como meio de solução de controvérsias, já que a imparcialidade é requisito 
de validade do julgamento arbitral (PAIVA).

O princípio do devido processo legal estabelece a proteção ao contraditório 
e a ampla defesas, ou seja, as mesmas oportunidades de defesa e manifestação são 
dadas às partes litigantes (PAIVA).

O direito a um julgamento justo é base para o crescimento social e segurança 
jurídica das partes, na escolha da arbitragem como meio de solução de divergências.

2.3 O árbitro

A solução do litígio pode ser dada por um árbitro ou por um tribunal arbitral. 
A nomeação dos árbitros obedece ao princípio geral da vontade das partes, mediante 
acordo de vontades, limitadas pelas normas de ordem pública e pelos bons costumes. 
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O árbitro exerce atividade jurisdicional porque aplica o direito ao caso concreto e 
coloca fim à lide que existe entre as partes.

Segundo Cristina Klose Paris, citada por Bonfim, “O árbitro, diferente do 
juiz, não tem simplesmente que dizer o direito, mas sim promover a pacificação do 
conflito, tentando buscar a melhor solução para o litígio, o que por muitas vezes se 
consegue de simples acordos.” (2008, p. 121)

Aduz Geraldo Silva que: “é princípio fundamental da arbitragem a escolha 
dos árbitros” (2002). Ou seja, cabem às partes, além da escolha do árbitro, também, 
a descrição da matéria conflituosa e a delimitação do direito aplicável.

De uma maneira simples, objetiva e entendível, Adherbal Meira Mattos apresenta 
a sua concepção de juiz arbitral, como se segue “O árbitro, em princípio, é um juiz, 
razão por que suas sentenças devem ser respeitadas. Podem ser árbitros os chefes de 
Estado, o Papa (muito comum no passado), diplomatas, jurisconsultos etc.” (2002).

O árbitro é escolhido pelas partes em litígio, por sua confiança e seu talento 
pessoal estritamente considerado (REZEK, 2008). Em outras palavras, o árbitro é 
escolhido pelas partes interessadas na solução do litígio por possuir conhecimento 
especializado na matéria posta em discussão.

Então, o árbitro deve ser uma pessoa de confiança das partes litigantes, e 
possuidor de aptidões e qualidades próprias que sejam essenciais na hora de solucionar 
a lide, apropriadamente às necessidades das partes (BONFIM, 2008, p. 122).

Geralmente, os poderes dos árbitros são determinados no compromisso arbitral 
ou na cláusula compromissória, e, quando não definidos, os próprios árbitros podem 
dispor a respeito de sua competência (MATTOS, 2002).

Portanto, considera-se de suma importância a qualificação do árbitro ou tribunal 
arbitral no tocante ao proeminente grau de conhecimento no tema dos litígios por eles 
julgados, o que se traduz na confiabilidade e utilidade cada vez maior do instituto 
arbitral no âmbito internacional.
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3  A ARBITRAGEM INTERNACIONAL

A arbitragem é um dos mais antigos institutos de soluções de controvérsias entre 
unidades políticas autônomas, e que tem sua origem na antiga Grécia (arbitragens 
intermunicipais), Egito e principalmente em Roma. Os romanos foram os que mais 
fizeram uso da arbitragem como meio particular de solução de conflitos de interesse. 
Após a queda do Império, o Papado assumiu a posição de Senhor mais poderoso 
dentre os demais chefes de Estado, o que o tornou o árbitro superior de disputas entre 
os príncipes, sobretudo na Itália. Posteriormente, o Papa passou ainda a solucionar 
conflitos transfronteiriços dos demais povos ligados espiritualmente ao Vaticano. Era 
tempo em que a Igreja Católica era uma grande e inatingível potência internacional 
(MAZZIOLI, 2014, p. 1.151).

Ressalte-se que, desde os tempos remotos, as pessoas buscam formas menos 
burocráticas e mais céleres para resolverem seus conflitos, uma vez que os negócios 
civis e comerciais sempre exigiram respostas rápidas, e as disfunções burocráticas 
dificultam, retardam e encarecem a resolução de conflitos entre pessoas e empresas.

E foi na Idade Média que o uso do processo de arbitragem teve um crescimento 
excepcional por meio do arbitramento entre barões, ordens religiosas e comerciantes. 
Contudo, esse processo ainda era muito rudimentar e baseava-se em costumes locais 
(SOARES, 2004).

Quanto ao estágio de desenvolvimento do processo de arbitragem, Guido 
Soares apresenta considerações como a que se segue:

as formas atuais de arbitragens entre Estados, conforme grande 
parte da doutrina internacionalista, devem ser creditadas à prática 
que se seguiu aos Tratados de Jay de 1794 entre os EUA e 
Inglaterra, que inauguraram a prática generalizada de comissões 
mistas de representantes dos Estados litigantes e de cuja aplicação 
resultaria uma famosa arbitragem realizada em 1872, por um 
tribunal arbitral composto de delegados de vários Estados (entre 
os quais um delegado do Império do Brasil, o Barão de Penedo), 
escolhido pelos litigantes. Trata-se do famoso caso do Alabama 
[...] (2004, p. 168).
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No início do século XX, a arbitragem foi bastante utilizada como meio de 
acautelar a eclosão das guerras. Nesse sentido, Guido Soares destaca que “a generalidade 
das fronteiras do Brasil foram determinadas por sentenças arbitrais” (2004, p.169).

Naquele mesmo período, um movimento que tinha como objetivo tentar 
disciplinar as guerras, após as Conferências da Paz realizadas em Haia em 1890 e 
1807 - na qual teve a atuação de Rui Barbosa, jurista brasileiro de grande prestígio -, 
houve a primeira tentativa de regular a arbitragem por normas internacionais codificadas 
e institucionalizadas sob a responsabilidade das organizações intergovernamentais 
(SOARES, 2004).

3.1 O uso da arbitragem

Atualmente, a arbitragem vem se desenvolvendo em ritmo crescente no plano 
internacional, e ganhando relevância com novos contornos e maior dinamismo.

A arbitragem vem sendo requerida pela generalidade dos Estados e organizações 
internacionais, com a sua regulamentação nos grandes tratados de codificação e 
desenvolvimento do Direito Internacional Econômico, oferecendo soluções menos 
institucionalizadas e mais eficientes.

Guido Soares ressalta que:

Nos dias correntes, as arbitragens ganharam roupagens novas 
e ganharam relevância, em primeiro lugar, pela minúcia de 
sua regulamentação nos grandes tratados de codificação e 
desenvolvimento progressivo do Direito Internacional Econômico, 
que deve ter soluções de litígios menos institucionalizadas e 
mais expeditas e, finalmente, pela emergência dos fenômenos 
das integrações econômicas regionais, que por tenderem a uma 
supranacionalidade, igualmente tendem a necessitar de soluções 
de litígios por órgãos técnicos e mais atentos e fenômenos 
econômicos que os tribunais judiciários internos dos Estados-
partes (2004, p.171).

Consequentemente, ao fenômeno de integrações econômicas regionais com 
tendência a uma supranacionalidade, e também nos modelos menos supranacionais, 
as soluções das lides passam a ter preferência de suas resoluções por meio da 
arbitragem, fundamentalmente, por estar presente nos principais tratados de 
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integração econômica entre os países e, consequentemente, por requererem uma 
maior especificidade técnica mais atenta ao desenvolvimento da comunidade 
econômica internacional, tornando-se, assim, a arbitragem uma ferramenta ágil e 
segura de solução de controvérsias internacionais, constante de inúmeros tratados 
e documentos da atualidade (SOARES, 2004).

Com a globalização, a arbitragem passou a lidar, não só com as controvérsias 
entre Estados, mas também teve que formular soluções a outras formas de litígios, 
envolvendo Estados e particulares estrangeiros nas atividades comerciais, o que 
incrementou ainda mais, a escolha da arbitragem como meio de solução de controvérsia 
no âmbito internacional (SOARES, 2004).

Em relação à formulação de novas soluções para outras formas de litígios 
envolvendo Estados e particulares, ressalta Guido Soares:

[...] a emergência do Estado empresário, que passa a realizar, 
por interpostas pessoas que ele institui atividades comerciais 
corriqueiras, como empréstimos de entidades privadas 
estrangeiras, contratos mercantis, constituição de empresas 
comerciais, fez emergir formas de soluções de litígios, totalmente 
imprevisíveis em séculos anteriores. Destas, destaque-se a 
prática cada vez mais constante de arbitragens entre Estados e 
particulares estrangeiros [...] (SOARES, 2004, p.172).

E com isso, surgiu a necessidade de atuação de centros internacionais e 
associações privadas para a elaboração de estudos e propostas com o fim de harmonizar 
as normas aplicáveis aos contratos internacionais e à arbitragem.

Como informa José Celso Martins (2005, p. 85), é possível destacar a International 
Law Association (ILA), o Instituto para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) 
e, no âmbito da ONU, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
do Comércio Internacional, conhecida por UNCITRAL (em inglês) ou CNUDCI 
(em francês). Como também, o trabalho da Academia Interamericana de Direito 
Internacional e Comparado.

Importante destacar que a arbitragem pode se dar de duas maneiras: ad hoc ou 
arbitragem permanente. A escolha entre uma ou outra é feita pelos próprios litigantes 
(PEREIRA, 2009).



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 171 

A ARBITRAGEM INTERNACIONAL: EM BUSCA DE SUA SIGNIFICAÇÃO

A arbitragem ad hoc, normalmente é utilizada nos casos emergenciais que 
necessitam da criação de um Tribunal Arbitral constituído exclusivamente para a 
solução da lide em questão. Segundo Francisco Rezek,

Nestas hipóteses, o árbitro merece a confiança dos litigantes 
por seu talento pessoal estritamente considerado, à margem 
do suporte político de uma bandeira, e é normalmente - porém 
não necessariamente - escolhido no quadro da chamada Corte 
Permanente de Arbitragem (2008, p. 351).

Vale destacar o que Geraldo Silva pondera a respeito do tribunal ad hoc:

Em contraposição à arbitragem por um juiz único - que tanto pode 
ser um soberano ou chefe de Estado quanto um jurisconsulto, ou 
um diplomata, ou um técnico na matéria em causa, ou, enfim, 
qualquer pessoa que mereça plena confiança das partes -, cada 
vez mais se adota o sistema de confiar a arbitragem a um tribunal 
ad hoc (2002, p. 355).

E uma vez que o julgamento arbitral é concluído, os árbitros são desconstituídos 
e a arbitragem ad hoc é dissolvida.

Ainda sobre arbitragem ad hoc, Guido Soares apresenta o seguinte destaque:

[...] trata-se da investidura com poderes determinados, feitas pelos 
litigantes, a um julgador ou a um colegiado, com a função de 
dirimir litígios, portanto com atuação passageira, pessoas essas 
que, cumprida a sua missão, desaparecem do mundo jurídico 
(2004, p.171).

A Arbitragem Permanente ou Corte Permanente de Arbitragem opera-se por 
meio de uma lista permanente de árbitros que são escolhidos pelos Estados litigantes 
e postos à disposição destes.

A consolidação da arbitragem por meio dos Tribunais Permanente é justificada 
pela evolução do instituto arbitral decorrendo a partir do Direito Internacional Público 
para o Direito Internacional Privado (PEREIRA, 2009).

Portanto, é certo enfatizar que, com as integrações econômicas regionais, o 
instituto arbitral passou a ser uma ferramenta de grande importância na solução de 
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litígios advindos das relações econômicas entre Estados, principalmente nos moldes 
dos mercados internacionais, tais como a Comunidade Européia, Nafta, Mercosul. 
A arbitragem tem importância fundamental tanto que está expressamente referida e 
presente nos Tratados multilaterais mais importantes e significativos de solução de 
controvérsias entre Estados-partes (SOARES, 2004).

As entidades internacionais mais importantes no que diz respeito à arbitragem 
institucionalizada são: Câmara de Comércio Internacional de Paris - CCI; American 
Arbitration Association - AAA, Nova Iorque; London Maritime Arbitrators Association, 
Londres; London Corn Trade Association, Londres; Federation of Oil, Seeds and Fats 
Association - FOSFA, Londres.

3.2 Vantagens do uso da arbitragem no âmbito internacional

O grande aumento do uso da arbitragem se dá pelo fato de ser uma ferramenta 
capaz de trazer confiabilidade, segurança, valor e respeito ao rito e as decisões tomadas 
pelos árbitros ou tribunais arbitrais.

Segundo James Carter, citado por Cretella Neto, as principais vantagens do 
uso da arbitragem estão nas seguintes características:

- previsibilidade - a controvérsia será resolvida em um único 
local, e não por uma corrida em direção a tribunais situados em 
dois ou mais países;
- competência - ao menos em tese, os árbitros são profissionais 
dotados de alto grau de conhecimento especializado em questões 
comerciais internacionais;
- participação das partes - os procedimentos são estabelecidos 
pelas partes, bem como pelos árbitros, em conjunto, em vez 
de serem estabelecidas de forma geral por regras processuais 
estatais, impostas a todos, indistintamente;
- finalidade do resultado - a sentença resultante da arbitragem 
está sujeita a poucos riscos de ser anulada ou alterada por 
um tribunal estatal; isso é particularmente verdadeiro para os 
tribunais americanos, que mostram viés francamente favorável 
à arbitragem;
- execução do laudo - os EUA e a maior parte dos países 
industrializados são partes na Convenção das Nações Unidas 
para o reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras (a Convenção de Nova York, de 1958), o que torna 
mais fácil proceder à sua homologação do que uma decisão 
judicial estrangeira;
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- custos (até certo ponto) - dependendo do caso, pode não haver 
custos de depoimentos, mas, uma vez que as instituições e os 
árbitros devem ser pagos, esses custos podem ser mais elevados 
do que os de litigar perante a justiça estatal;
- privacidade (i.e., sigilo) (até certo ponto) - não existem 
audiências abertas ao público ou peças processuais também 
públicas, embora os procedimentos possam vir a ser divulgados 
se atingirem direitos de terceiros ou se tratarem de determinadas 
questões de ordem pública, como marcos regulatórios (2010).

E juntamente às vantagens descritas acima, podem ser ampliadas a maior 
informalidade e a relativa rapidez no procedimento arbitral. Ainda assim, os prazos 
podem ser firmados pelas partes e inexiste apelação da sentença. Destaca-se que as 
medidas de ataque às sentenças são em número restrito e os prazos admitidos são 
bastante reduzidos (CRETELLA NETO, 2010).

Marcella Cabrall leciona que: “As características da celeridade e informalidade, 
aliadas à possibilidade de escolha da lei aplicável, tornam a arbitragem um método 
atraente e seguro para aqueles que lidam com o comércio internacional” (2014).

Entretanto, o crescente prestígio da arbitragem somente foi possível devido 
à seriedade, especificidade, eficiência, legalidade e segurança que a arbitragem traz 
em suas decisões ao longo de seu desenvolvimento na história, sendo assim, cada 
vez mais utilizada no âmbito internacional.

4   CONCLUSÃO

O trabalho em questão teve como objetivo demonstrar que a arbitragem é 
meio de solução de conflitos alternativo, que apesar de pouco propagado no cenário 
nacional, possui bastante prestígio no cenário internacional, principalmente no comércio 
internacional. Apesar de ser uma técnica das mais antigas, tem-se aprimorado no 
mundo contemporâneo globalizado, de acordo com as necessidades da sociedade, 
tornando-se a cada dia uma ferramenta viável de pacificação social que tem como 
objetivo decidir conflitos de maneira célere, confiável e eficaz.

Diante do estudo da história da arbitragem verificou-se que o instituto da 
arbitragem se faz presente no ordenamento jurídico há muitos anos, apesar de não 
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ter atingido à sua verdadeira função ainda. Porém, com as evoluções ocorridas na 
legislação no que remete à arbitragem até a presente data, verifica-se o aumento do 
prestígio do instituto pelos juristas diante do crescente ampliação das relações jurídicas 
comerciais internacionais, havendo assim, a necessidade de soluções rápidas, eficazes 
e especializadas, e isso se encontra no instituto da arbitragem por meio dos árbitros 
ou em um juízo arbitral.

Por certo, contemplando o respeito que os litigantes põem na arbitragem e a 
sujeição ao cumprimento da decisão pelo árbitro, é indubitável a importância que o 
instituto possui, demonstrando, assim, seguridade, prestabilidade e competência na 
resolução das controvérsias no âmbito internacional.

No entanto, o que se identifica no contexto das relações internacionais, é que 
a arbitragem nada mais é que um harmonizador do desenvolvimento comercial, uma 
vez que permite soluções pertinentes para as partes litigantes, a partir de decisões 
equânimes em atenção à especialidade e experiência de seus árbitros, juntamente 
com a liberdade que as partes possuem de escolher as leis e expedientes a serem 
empregados no procedimento arbitral de solução de controvérsias.

A arbitragem é altamente respeitada e demandada cada vez mais no âmbito 
internacional, pela seriedade, especificidade, eficiência, legalidade e segurança que 
a arbitragem traz em suas decisões. E por isto mesmo, está presente nos Tratados 
multilaterais mais importantes e significativos de solução de controvérsias entre 
Estados-partes.
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A (IN)ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL: AVANÇO OU RETROCESSO?

Jorge Luís Ribeiro Filho1

RESUMO: O presente artigo aborda a mudança de paradigma jurisprudencial ocorrida no Supremo 
Tribunal Federal, relativa à inadmissibilidade de habeas corpus manejado como substitutivo de Recurso 
Ordinário. Ocorre que, por muitos anos, o STF, não obstante a previsão expressa de recurso cabível 
para impugnar decisão denegatória de habeas corpus proferida pelos Tribunais (Recurso Ordinário 
Constitucional, também chamado de RHC), convalidou a possibilidade de impetração de novo habeas 
corpus, em detrimento da utilização da via recursal cabível à espécie. Todavia, recentemente, sob a alegação 
de acúmulo de “habeas corpus substitutivos”, o Supremo Tribunal Federal, impulsionou uma verdadeira 
guinada judicial, consubstanciada na inadmissibilidade do writ, outrora recebido e processado em lugar 
do recurso próprio sem maiores obstáculos. Diante desse novo cenário jurídico, torna-se imperiosa a 
análise acurada da extensão e profundidade dessa mudança de entendimento, notadamente pelo Supremo 
Tribunal Federal, tanto mais porque, o processamento do habeas corpus é considerado, pela doutrina 
melhor especializada, como mais célere e simplificado que o do Recurso Ordinário Constitucional e, 
sobretudo em matéria criminal, não se pode olvidar que o postulado constitucional da duração razoável 
do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII) deve ter máxima efetividade.

Palavras-chave: Habeas Corpus. Inadmissibilidade. Efetividade

RESUMEN: El presente artículo aborda el cambio de paradigma jurisprudencial ocurrido en el Supremo 
Tribunal Federal, en relación a la inadmisibilidad de habeas corpus manejado como sustitutivo de 
Recurso Ordinario. En efecto, por muchos años, el STF, a pesar de la previsión expresa de recurso 
adecuado para impugnar decisión en contra de la petición de habeas corpus dictada por los Tribunales 
(Recurso Ordinario Constitucional, también llamado RHC), convalidó la posibilidad de impetración 
de nuevo habeas corpus, en detrimento de la utilización de la vía recursal convencional. Sin embargo, 
recientemente, bajo la alegación de acumulación de “habeas corpus sustitutivos”, el Supremo Tribunal 
Federal, impulsó un verdadero giro judicial, consubstanciado en la inadmisibilidad del habeas corpus, 
otrora recibido y procesado en lugar del recurso propio sin mayores obstáculos. En el marco de este 
nuevo escenario jurídico, se vuelve imperiosa el análisis preciso de la extensión y profundidad de 
este cambio de entendimiento, especialmente por el Supremo Tribunal Federal, tanto más porque, el 
procesamiento del habeas corpus es considerado, por la doctrina mejor especializada, como más rápida 
y simplificada que el del Recurso Ordinario Constitucional y, sobre todo en materia criminal, no se 
puede olvidar que el postulado constitucional de la duración razonable del proceso (artículo 5, inciso 
LXXVIII) debe tener máxima efectividad.

Palabras clave: Habeas Corpus. Inadmisibilidad. Efectividad
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1  INTRODUÇÃO

Por muitos anos, o Supremo Tribunal Federal, não obstante a previsão expressa 
de recurso cabível para impugnar decisão denegatória de habeas corpus proferida pelos 
Tribunais (Recurso Ordinário Constitucional, também chamado de RHC), convalidou 
a possibilidade de impetração de nova ordem de habeas corpus direcionada à Corte 
Judicial imediatamente superior.

Ocorre que, recentemente, sob a alegação de acúmulo de “habeas corpus 
substitutivos”, o STF impulsionou uma verdadeira mudança de paradigma 
jurisprudencial, consubstanciada na inadmissibilidade do writ, outrora recebido e 
processado em lugar do recurso ordinário constitucional sem maiores obstáculos.

Pode-se considerar, como marco propulsor desta virada jurisprudencial, o 
posicionamento adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, 
quando do julgamento do HC nº 109.956, considerou inadequado o manejo de habeas 
corpus substitutivo de Recurso Ordinário Constitucional para questionar decisões 
denegatórias do writ proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo 
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Diante dessa nova variável acrescentada à matéria, considerou-se oportuna a 
realização de análise acurada da extensão e profundidade dessa mudança de paradigma 
jurisprudencial, tanto mais porque o processamento do habeas corpus é considerado, 
pela doutrina melhor especializada, como mais célere e simplificado que o do RHC e, 
sobretudo em matéria criminal, não se pode olvidar que o postulado constitucional da 
duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII) deve ter máxima efetividade.

Nesse contexto, o presente artigo foi organizado obedecendo à seguinte ordem: 
preliminarmente, foram tecidas algumas considerações, de ordem geral, relacionadas 
ao habeas corpus, tais como: conceito do instituto, origem, inserção do mesmo no 
cenário legislativo nacional, natureza e processamento. Em seguida, o exame se 
voltou, especificamente, para o HC 109.956, por meio do qual o Supremo Tribunal 
Federal sedimentou a tendência de considerar inadequado o manejo de habeas corpus 
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substitutivo de recurso ordinário constitucional para questionar decisões denegatórias 
de habeas corpus.

2 CONCEITO E ORIGEM DO HABEAS CORPUS

A expressão habeas corpus, quando transportada para o nosso idioma, remete 
à ideia de “corpo livre”. Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que referida tradução 
literal antecipa o real objetivo da ação autônoma de impugnação em estudo, a qual 
possui a altiva missão de garantir um dos mais caros direitos fundamentais: a liberdade 
de locomoção. Sobre o uso desta expressão latina para denominar o instituto, Adauto 
Suannes (1985, p. 28) ressalta:

Que significa habeas-corpus?
Naquela época (1215) o uso do latim nos documentos oficiais 
era comum. A própria Carta das Liberdades é conhecida até 
hoje pelo seu nome latino. E a expressão Magna Carta é hoje 
sinônimo de Constituição.
O mandado, a ordem que o tribunal concedia, começava coma 
expressão latina. Era dirigido à autoridade que tinha o preso 
em seu poder, determinando-lhe que exibisse o réu e seu caso 
ao juiz. “Ordeno que tomes (habeas) o corpo (corpus) desse 
detido e traga à corte.”
Daí a expressão latina, utilizada no mundo todo, para designar 
essa garantia relativa à liberdade humana.

Com efeito, sob o ponto de vista constitucional, a previsão de manejo desta 
ação é um dos clássicos exemplos da relação simbiótica entre direitos (disposições 
declaratórias) e garantias (meios assecuratórios, com caráter eminentemente 
instrumental), porquanto a mesma estrutura jurídico-constitucional que elevou 
a liberdade de locomoção ao patamar de direito fundamental (artigo 5º, XV, da 
Constituição Federal de 1988) conferiu ao habeas corpus a missão de garantir o seu 
exercício, com a máxima efetividade possível (artigo 5º, LXVIII, da Constituição 
Federal vigente).

Marcelo Novelino (2008, p. 229-230) explicita a relação ora dimensionada 
da seguinte forma:

O reconhecimento e a mera declaração de um direito pela 
Constituição não são suficientes para assegurar sua efetividade. 
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É necessária a existência de mecanismos capazes de protegê-los 
contra potenciais violações. As garantias não são um fim em 
si mesmo, mas um meio a serviço de um direito substancial: 
consistem em instrumentos criados para assegurar a proteção 
dos direitos. A fixação da garantia e a declaração do direito têm 
uma linha divisória pouco nítida e, não raro, localizam-se no 
mesmo dispositivo.
O habeas corpus é uma garantia criada para assegurar a 
liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII); o devido processo 
legal, em seu caráter formal, é um instrumento que visa à proteção 
dos direitos de liberdade e propriedade (art. 5º, LIV); o princípio 
da legalidade é um meio protetivo e assecuratório das liberdades 
individuais (art. 5º, II).

Para melhor compreensão do cerne da questão ora posta em debate, mostra-se 
imprescindível retomar, resumidamente, algumas disposições relativas ao contexto 
histórico que forneceu as condições de possibilidade para o surgimento e emprego 
do habeas corpus em sua formatação primitiva, o que se faz tomando por base o 
magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (2008, p. 569-570), desenvolvido 
nos seguintes termos:

O instituto tem sua origem no Direito inglês. E foi em 15-6-1215, 
quando o rei João Sem Terra, ou Lackland, pressionado pelos 
barões e pelo clero, promulgou a “Magna Charta Libertatum vel 
concordia inter regem Johannem et barones”, que surgiu o gérmen 
do habeas corpus. Dizia o Capítulo 29: “Nullus liber hommo 
capiatur, vel imprisionetur, aut dissaisietur, aut ultragetur, aut 
exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec semper eum ibimus, 
nec supere um in carcerem mittemus, nisi per legale judicium 
parium suorum vel per legem terrae”. (Nenhum homem livre 
será detido, feito prisioneiro, posto fora da lei ou exilado nem 
de forma alguma arruinado (privado dos seus bens), nem iremos 
nem mandaremos alguém, contra ele, exceto mediante julgamento 
de seus pares e de acordo com a lei da terra.)

Por outro lado, afirma Constantino (2001, p. 21-22), que, não obstante tenha 
sido a Carta Magna, outorgada pelo Rei João Sem Terra, um marco significativo para 
o estudo da matéria, o ancestral mais remoto e primitivo do habeas corpus estaria no 
direito romano, pois, desde a antiguidade clássica, o Tribunal, a pedido do interessado, 
poderia conceder ordem para que o detido fosse submetido a julgamento, avaliando-
se a necessidade, legalidade e condições de sua prisão.
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No mesmo sentido, ressalta Luiz Pinto Ferreira (1979, p.20) que:

Raízes históricas remotas do habeas corpus já podem ser 
encontradas no direito romano, que à distância influenciou o 
direito ocidental. Pretende-se que os romanos já conheciam 
uma garantia criminal preventiva de natureza análoga aos 
habeas corpus, como seja, o interdictum de homine libero 
exhibendo, como ordem que o pretor dava a trazer o cidadão 
ao seu julgamento, apreciando a legalidade da prisão efetuada.

Registra-se, entretanto, que a origem do instituto objeto deste estudo, nos moldes 
mais próximos do que se tem hoje, remonta, de fato, ao Direito Inglês, tendo sido seu 
embrião gerado por ocasião da elaboração da Magna Charta Libertatum de 1215.

Naquele período, o rei João Sem Terra, logo após ascender ao trono inglês, adotou 
medidas reveladoras de fulgente despotismo, criando e exigindo tributos exorbitantes 
e determinado prisões absolutamente ilegais. Suas atitudes, por conseguinte, levaram 
a uma intensa movimentação popular, impulsionada fortemente pelo clero, que 
culminou na elaboração da Carta Magna a que se fez menção anteriormente, bem 
como, indiretamente, favoreceu o surgimento de uma moldura do habeas corpus 
conhecido atualmente.

3 INSERÇÃO DO HABEAS CORPUS NO DIREITO BRASILEIRO

No Brasil, o primeiro singelo aceno àquilo que seria o habeas corpus surgiu na 
legislação infraconstitucional, com a promulgação do Código de Processo Criminal 
do Império, datado de 1832, avançando até a Constituição de 1891, para, em seguida, 
atingir a feição atual, materializada no Código de Processo Penal vigente e na 
Constituição Federal de 1988.

Ao comentar sobre o aparecimento do habeas corpus no cenário jurídico 
nacional, Lúcio Santoro de Constantino (2001, p. 26) assevera que, de fato, foi o 
Código de Processo Criminal de 1832, em seu artigo 340, o diploma legal responsável 
pela aparição. Entretanto, referido autor adverte que o remédio heroico ali presente 
só tinha a finalidade liberatória, ou seja, servia-se a tutelar a liberdade ambulatorial 



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 183 

A (IN)ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
AVANÇO OU RETROCESSO?

quando o paciente já estivesse preso, não atingindo o constrangimento iminente 
(ameaça à liberdade de locomoção):

(...) tem-se de forma lídima que o habeas corpus ingressou em 
nossa legislação, de forma expressa, em 1832, com a promulgação 
do Código de Processo Criminal, cujo art. 340 previa: ‘Todo 
o cidadão que entender que ele ou outrem sofra uma prisão ou 
constrangimento ilegal em sua liberdade tem o direito de pedir 
uma ordem de habeas corpus em seu favor’.
Desta forma, indiscutivelmente tem-se aqui o aparecimento do 
writ na órbita legal brasileira.
Contudo, o remédio heroico vinha vestido com a finalidade 
liberatória, ou seja, quando efetivado o constrangimento à 
liberdade ambulatorial. Assim, as diversas alterações promovidas 
no Código de Processo Criminal de 1832 resultaram em dar ao 
habeas corpus, outrossim, a faceta de remédio contra a ameaça 
à liberdade de locomoção. Já em 20 de setembro de 1871, a Lei 
nº 2.033 explicitou o habeas corpus preventivo, ou seja, como 
remédio para o constrangimento iminente (...)

A Constituição Federal atual declara o direito à liberdade de locomoção no artigo 
5º, inciso XV, com seguintes termos: “é livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer 
ou dele sair com seus bens;”. A garantia a este direito foi insculpida, não por acaso, 
alguns incisos abaixo, mais precisamente no LXVIII, o qual tem a seguinte redação: 
“conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder;”.

Nesses moldes, afirma-se que, quanto ao objeto e ao objetivo do habeas corpus, 
não emergem grandes indagações, uma vez que este visa resguardar o cidadão de 
eventual ilegalidade ou abuso de poder lesivo (ou potencialmente lesivo) ao seu direito 
de ir, vir e permanecer, já aquele é a própria liberdade de locomoção do indivíduo.

A extensão e a profundida deste direito e desta garantia são tão significativas 
que qualquer pessoa pode impetrar ordem de habeas corpus, até mesmo o analfabeto, 
independentemente de capacidade postulatória e formas sacramentais, o que aponta 
para a ampla legitimidade ativa do writ.
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4   NATUREZA JURÍDICA DO HABEAS CORPUS

 No que se tange à natureza jurídica deste instrumento jurídico-processual, certas 
discussões doutrinárias já foram travadas, várias delas motivadas pela inadequada 
localização “espacial” do habeas corpus no Código de Processo Penal vigente.

Situado no Livro III, Título II, Capítulo X, ele se encontra no campo reservado 
à disciplina dos Recursos Criminais, mas, hoje, pode-se afirmar, com amparo na 
doutrina majoritária, que não se trata de espécie deste gênero. Elenca-se abaixo, 
com arrimo na obra de Paulo Rangel (2009, p.894), as razões capazes de conduzir 
à conclusão de que a feição verdadeira do habeas corpus é a de ação autônoma de 
impugnação, e não de recurso:

(...) se investigarmos a essência do habeas corpus, veremos que 
de recurso não se trata.
A uma, porque o recurso pressupõe decisão não transitada em 
julgado e o habeas corpus pode ser impetrado de decisão que já 
transitou em julgado, nos termos do que autoriza o art. 648, VI 
e VII, do CPP, pois, se o juiz era absolutamente incompetente 
e a sentença transitou em julgado, poderá ser impetrado habeas 
corpus para desconstituí-la. Ou ainda, se já estiver extinta a 
punibilidade em face da prescrição da pretensão executória, 
será admissível o writ;
A duas, porque o recurso é interposto sempre de decisão judicial 
e o habeas corpus pode ser impetrado contra ato de autoridade 
administrativa ou, como veremos adiante, inclusive de ato de 
particular;
A três, porque o recurso é interposto dentro da mesma relação 
jurídico-processual e o habeas corpus instaura uma nova relação 
jurídica, independentemente daquela que deu origem à sua 
instauração. Ou, até mesmo, sem que haja uma relação jurídica 
instaurada.
Assim, pelas razões acima expostas, o habeas corpus não é um 
recurso, tratando-se de uma ação autônoma de impugnação cuja 
pretensão é de liberdade. (...)

Frisa-se, por oportuno, que Paulo Rangel, Fernando da Costa Tourinho Filho, 
Eugênio Pacelli de Oliveira e Ada Pellegrini Grinover, por exemplo, rechaçam a tese 
segundo a qual o habeas corpus teria natureza recursal. No mesmo sentido, tem-se 
o clássico magistério de Rogério Lauria Tucci (1986, p. 13):

Com efeito, por objetivar a determinação da inconstitucionalidade 
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ou da ilegalidade de ato de agente do Poder Público, ‘seja qual 
for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’, 
a fim de obter-se sua revogação ou modificação, assume essa 
espécie de writ a natureza jurídica de ação, que encontra na 
Lei Maior a explicitação genérica, em termos amplos, de sua 
cabência, e na legislação processual específica as diretrizes de 
sua propositura e tramitação, perante os órgãos, competentes, 
do Poder Judiciário.

Vale o registro, neste contexto, do posicionamento minoritário, entretanto, 
não menos respeitável, de Magalhães Noronha (1992, p.408), para quem o HC tem 
natureza dúplice (mista), assumindo caráter tanto de recurso quanto de ação.

5  PROCESSAMENTO DO HABEAS CORPUS: UM RÁPIDO PANORAMA 
SOBRE AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DE PROCEDIBILIDADE E A 
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.

Quando da impetração do habeas corpus, materializa-se uma lide entre o 
paciente (sujeito que sofre ou se encontra na iminência de sofrer coação ilegal2 ou 
ameaça ao seu direito de ir, vir e permanecer) e a autoridade coatora (em regra servidor 
público3: juiz, promotor, delegado, por exemplo).

No entanto, para que se entenda como legítimo o manejo do writ, é imprescindível 
que a pretensão a ser tutelada se encontre respaldada em direito líquido e certo, ou 
seja, a liberdade de locomoção precisa estar sendo violada ou ameaçada de lesão, 
de maneira clara, direta ou por via reflexa, sob pena de indeferimento in limine da 
ação autônoma de impugnação em estudo, tanto mais porque o habeas corpus se 
desenvolve por uma via de cognição restrita, a qual acaba sendo incompatível com 
a dilação probatória.

2 Em rol meramente exemplificativo, o Código de Processo Penal, em seu artigo 648 e respectivos incisos, 
estabelece situações de coação ilegal que desafiam o manejo de habeas corpus, a saber: a) quando não houver 
justa causa; b) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; c) quando quem ordenar 
a coação não tiver competência para fazê-lo; d) quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; e) 
quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; f) quando o processo for 
manifestamente nulo; g) quando extinta a punibilidade.

3 Para Temer (2000, p. 195-196), nada impede que o sujeito passivo no processo de habeas corpus seja o particular, 
desde que o constrangimento por ele protagonizado decorra do exercício de sua função, o que aponta para a 
constatação segundo a qual, se a detenção tiver como motivação interesse de ordem pessoal, configura-se, na 
verdade, não simples coação, mas verdadeiro crime de cárcere privado. Como exemplo de situação onde o 
particular pode figurar como sujeito passivo no processo de habeas corpus, referido doutrinador elenca o caso 
do diretor de um hospital que obsta à retirada de enfermo que, embora já possua alta do médico que o tratava, 
ainda não adimpliu obrigação de pagamento das despesas referentes à sua permanência na instituição hospitalar.
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Oportuno mencionar, nessa conjuntura, que Maximiano (2008, p. 99-100) 
destaca, embora admitindo a polêmica da matéria, ser possível o manejo de habeas 
corpus até mesmo para tutelar o direito da gestante de interromper a gravidez quando 
a vida extrauterina, por alguma anomalia grave, revelar-se impossível. Eis o teor do 
seu posicionamento:

Não há dúvida que o Código Penal trata das hipóteses de aborto 
legal, no art. 128, para salvaguarda da vida da gestante e quando 
a gravidez resulta de estupro. Em ambos os casos não se exige 
autorização judicial, devendo a interrupção ser realizada por 
médico.
Ocorre que há algum tempo tem surgido a possibilidade de se 
pleitear a interrupção da gravidez em vista de anomalia no feto 
que torna absolutamente impossível a vida extrauterina, como 
são os casos de anencefalia.
(...)
Diante, portanto, de um caso em que a literatura médica, à 
unanimidade, entende ser completamente impossível a vida extra-
uterina do feto acometido por grave anomalia, cabe inicialmente 
a formulação de pedido de interrupção de gravidez, instruído 
com exames e pareceres médicos, ao juízo criminal de primeira 
instância, sendo que tais pedidos têm sido processados como 
uma cautelar inominada.
Na hipótese de indeferimento, o habeas corpus e o mandado de 
segurança são admitidos pela jurisprudência como instrumento 
e defesa do direito da gestante, muito embora o tema seja dos 
mais polêmicos, especialmente no campo religioso.

Sobre o cabimento do habeas corpus, o repositório jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal abriga diversos acórdãos e enunciados sumulares capazes de aclarar 
o entendimento esboçado nos parágrafos anteriores, senão veja-se:

STF - HC nº 83.162, rel. Min. Carlos Velloso (DJ 26.09.2003): 
Não é somente a coação ou ameaça direta à liberdade de 
locomoção que autoriza a impetração do habeas corpus. Também 
a coação ou a ameaça indireta à liberdade individual justifica a 
impetração da garantia constitucional inscrita no art. 5º, LXVIII, 
da CF’.
STF – Súmula nº 395: ‘Não se conhece de recurso de habeas 
corpus cujo objetivo seja resolver sobre o ônus das custas, por 
não estar mais em causa a liberdade de locomoção’.
STF – Súmula nº 693: ‘Não cabe habeas corpus contra decisão 
condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por 
infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada’.
STF – Súmula nº 695: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta 
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a pena privativa de liberdade’.
STF – HC nº 71.464, rel. Min. Francisco Rezek (DJ 07.12.2000): 
‘O pressuposto do habeas corpus’ é o risco ou a atualidade de 
uma coação sobre liberdade ambulatória da pessoa, sobre sua 
liberdade física (artigo 5º, LXVIII, da CF). Não se conhece do 
pedido se não há sequer ameaça de ilegítimo cerceamento a 
tal liberdade’.
(NOVELINO, 2008, p. 350)

Em relação à competência para conhecer do habeas corpus, matéria 
umbilicalmente ligada ao cerne deste estudo, observa-se que o critério territorial 
é de inegável primazia, ou seja, deve-se questionar, para fins de fixação da porção 
da jurisdição a ser provocada, em qual lugar o paciente está sofrendo ou se acha na 
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.

Apenas depois deste exercício preliminar de fixação de competência, analisa-se 
qual seria o órgão competente, de grau jurisdicional superior ao da autoridade que 
teria cometido o constrangimento ilegal, responsável pela apreciação do pedido, 
cujo objetivo, em regra, é a expedição de salvo-conduto (habeas corpus preventivo) 
ou alvará de soltura (habeas corpus suspensivo/repressivo), sem prejuízo de outros 
pleitos relacionados à liberdade de locomoção.

Ressalvas as hipóteses de competência originária para apreciação do habeas 
corpus (artigo 650, incisos I e II do Código de Processo Penal), a regra é que o writ 
seja endereçado à autoridade jurisdicional hierarquicamente superior à tida como 
coatora. Sobre este específico ponto, José Frederico Marques (2003, p. 479-480) 
ressalva que:

No Código de Processo Penal, art. 650, de par com preceitos sobre 
competência funcional hierárquica (competência originária), 
contidas nos itens nº I e II, encontra-se preceituado também 
o seguinte: ‘§ 1º. A competência do juiz cessará sempre que a 
violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual 
ou superior jurisdição’. Trata-se de regra tradicional no Direito 
Pátrio, que a adota desde a lei de 3 de dezembro de 1841, e, 
em virtude da qual a coação ilegal, contida em ato de órgão 
ou autoridade judiciária, somente pode ser objeto de habeas 
corpus, se impetrado este, perante juízo ou tribunal de grau 
jurisdicional superior ao da autoridade que teria cometido o 
constrangimento. (...)
Corolário dessa regra legal é o de que o juiz não concede habeas 
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corpus contra si próprio, nem tampouco contra alguma de suas 
câmaras ou turmas.

Importante destacar, entretanto, que, quando as normas de competência relativas 
ao habeas corpus são lidas em conjunto com as regras gerenciadoras do sistema 
recursal insculpido no Código de Processo Penal, a questão da apreciação do writ 
se torna consideravelmente mais complexa, conforme será possível perceber nas 
linhas seguintes.

6  O HABEAS CORPUS Nº 109.956 E A RESTRIÇÃO AO MANEJO DO WRIT 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 
NO STF

A racionalidade do sistema recursal em matéria criminal, bem como a sistemática 
de processamento do habeas corpus, impõe o raciocínio consoante o qual, diante da 
denegação do writ por parte de órgão jurisdicional de 1ª instância, caberá ao paciente 
ou ao seu representante legal duas opções, quais sejam: 1) impetrar novo habeas corpus 
para o Tribunal competente (Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal 
Regional Eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral) a que esteja vinculado, por escala 
hierárquica, a autoridade responsável pelo suposto ato ilegal ou; 2) Interpor recurso 
em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal.

Tais constatações, entretanto, não geram grandes dissonâncias doutrinárias 
e/ou jurisprudenciais. Por este motivo, não representam a abordagem principal do 
presente artigo.

O núcleo deste estudo se relaciona às consequências da denegação da ordem 
de habeas corpus realizada pelos Tribunais, situação que, nos termos da Constituição 
Federal de 1988, desafia a interposição de Recurso Ordinário Constitucional para 
o Superior Tribunal de Justiça (artigo 105, inciso II, alínea a) ou para o Supremo 
Tribunal Federal (artigo 101, inciso II, alínea a), conforme o caso.

Diante das considerações até aqui retratadas, surge um tormentoso 
questionamento, a saber: mesmo diante do expresso regramento constitucional, 
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relativo à competência recursal do Supremo Tribunal Federal, há possibilidade de 
impetração de habeas corpus em detrimento do recurso ordinário, para impugnar 
decisão denegatória de writ anteriormente impetrado nos Tribunais Regionais Federais 
ou nos Tribunais dos Estados?

Pois bem. Conforme mencionado na delimitação do tema do presente trabalho, 
durante bastante tempo, o Supremo Tribunal Federal, em que pese a previsão expressa 
de recurso cabível para impugnar decisão denegatória de habeas corpus proferida 
pelos Tribunais (Recurso Ordinário Constitucional, também chamado de RHC), 
convalidou, de forma tácita e, até mesmo, expressa, em determinados acórdãos, a 
possibilidade de impetração de novo habeas corpus (substitutivo) direcionado à corte 
imediatamente superior à responsável pela lavratura da decisão denegatória.

Ocorre que o STF impulsionou uma verdadeira mudança de paradigma 
jurisprudencial, consubstanciada no juízo de admissibilidade negativo do writ, quando 
manejado em detrimento do recurso ordinário constitucional, notadamente a partir 
do julgamento do HC 109.956, proveniente do Estado do Paraná.

Naquela oportunidade, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria 
de votos, vencido o Ministro Dias Toffoli, considerou inadequado o manejo de habeas 
corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional para questionar decisões 
denegatórias de habeas corpus proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do julgado em apreciação:

HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL 
SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO.
A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da 
Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo 
revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão 
da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto 
à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. 
PROCESSO-CRIME – DILIGÊNCIAS – INADEQUAÇÃO. 
Uma vez inexistente base para o implemento de diligências, 
cumpre ao Juízo, na condução do processo, indeferi-las. 
(HC 109956, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 07/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012)
(grifo nosso)
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Conforme se pode inferir, o cenário anterior à denegação da ordem de habeas 
corpus acima mencionada, era, em síntese, o seguinte: após decisão desfavorável 
promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, o defensor do paciente, em vez de 
interpor recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, achou por bem manejar 
novo writ para a Corte Constitucional, fator que motivou a rejeição de sua pretensão, 
sob o argumento de que, em razão da sobrecarga de processos que hoje tramitam no 
STF e diante da expressa previsão de recurso oponível à espécie, não mais subsistia, 
de forma indiscriminada, autorização para o recebimento de habeas corpus em 
detrimento de recuso ordinário.

Nestor Távora (2014, p. 1.306), discorrendo sobre a presente celeuma e 
registrando qual era o posicionamento tradicional do Supremo Tribunal Federal, 
mencionou que:

(...) a Constituição Federal estabeleceu, expressamente, qual 
o recurso cabível para atacar a decisão denegatória do habeas 
corpus. Ocorre que era comum a utilização desta ação autônoma 
de impugnação como substitutivo de recurso ordinário, tanto 
para o STF, como para o STJ. Vale dizer, ao invés de impugnar a 
decisão denegatória pela via recursal prevista constitucionalmente 
(o recurso ordinário), a parte manejava o habeas corpus, 
pretendendo o seu reexame pelo STJ ou STF. Funcionava o 
HC, portanto, como sucedâneo recursal (daí a expressão “habeas 
corpus substitutivo”).

O fato é que a decisão em destaque, bem como as demais, de mesmo teor, que 
a ela seguiram, geraram diversas discussões no cenário jurídico-penal, tanto mais 
porque não se pode olvidar que o processamento do habeas corpus é mais célere que 
o do recurso ordinário constitucional e, sobretudo em matéria criminal, o postulado 
constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII) deve ter 
máxima efetividade. Sobre isso, vale registrar a conclusão de Távora (2014, p. 1306):

(...) Ao nosso ver, a solução forense de impetração do writ não 
ofendia a Constituição, mas antes lhe dava maior eficácia, por se 
tratar de mecanismo de processamento mais célere, viável quando 
se queira combater o cerceamento de liberdade de forma urgente. 
È que o recurso ordinário tem processamento mais demorado, 
não sendo tão eficaz quanto o habeas corpus para tal desiderato.
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Em verdade, a mudança de paradigma observada a partir do julgamento do 
HC 109.956, parece refletir uma medida caracterizadora da chamada “jurisprudência 
defensiva”, mecanismo tendente a obstaculizar a tramitação de recursos ou ações 
autônomas de impugnação (como é o caso do habeas corpus), no afã de reduzir-se, 
a qualquer custo, o número de processos que chegam às Cortes superiores.

Ao que tudo indica, pretende-se transferir ao jurisdicionado que deseje fazer 
uso do habeas corpus, cuja liberdade de locomoção, portanto, encontra-se cerceada 
ou ameaçada, o ônus gerado pelo acúmulo de processos pendentes de julgamento que 
chegam às instâncias superiores do Poder Judiciário, fato que, mesmo indiretamente, 
pode estar camuflando uma tendência irrefletida, baseada na transposição da lógica 
referente ao processo civil para categorias jurídicas de índole processual penal.

Afirma-se isso porque as razões que sustentam a inadmissibilidade do Habeas 
Corpus substitutivo de Recurso Ordinário no Supremo Tribunal Federal em muito 
se assemelham à dinâmica observada na seara processual civil quanto ao Mandado 
de Segurança, consubstanciada na ideia segundo a qual tal ação só é cabível quando 
não houver a previsão legal de recurso próprio, conforme preleciona o enunciado 
267 da Súmula do STF4.

Em verdade, atualmente, por mais que existam diversas razões jurídicas e fáticas 
a sustentar que a restrição de admissibilidade do habeas corpus não é a medida mais 
adequada para combater o acúmulo de processos nas Cortes superiores, o cenário 
jurisprudencial dominante, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior 
Tribunal de Justiça, aponta para a conclusão segundo a qual é inadmissível, em regra, 
o “habeas corpus substitutivo da via recursal adequada, ressalvando-se a possibilidade 
de concessão do writ de ofício quando demonstrada (a) ilegalidade flagrante, (b) 
abuso de poder ou (c) teratologia jurídica” (TÁVORA, p. 1306).

4 Referido verbete sumular possui a seguinte redação: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível 
de recurso ou correição.”
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi constitucionalmente confiada ao habeas corpus a nobre missão de remediar 
situações lesivas ou potencialmente ruinosas à liberdade de locomoção dos cidadãos 
que transitam em território nacional, motivadas por violência ou coação ilegal.

Em matéria penal, não há como negar a condição de imprescindibilidade da 
ação autônoma de impugnação em estudo, enquanto garantia da correta aplicação 
das sanções impostas pelo Poder Judiciário àqueles que incorreram, em tese, nos 
comandas registrados em preceitos de normas penais incriminadoras.

Sendo assim, ao que tudo indica, colocou-se em segundo plano o postulado 
constitucional da duração razoável do processo, quando da mudança de paradigma 
jurisprudencial consubstanciada no juízo de admissibilidade negativo do writ, manejado 
em detrimento do recurso ordinário constitucional, notadamente a partir do julgamento 
do HC 109.956, pois a prática forense comprova que o manejo do habeas corpus, 
quanto ao quesito celeridade, possibilita, em regra, uma resposta jurisdicional mais 
rápida do que aquela viabilizada pela instância recursal convencional.

Por outro lado, o dado mencionado no parágrafo anterior é da maior relevância, 
posto que o writ versa sobre a liberdade de locomoção, direito em relação ao qual a 
perpetuação de eventual ilegalidade, sem intervenção tempestiva do Poder Judiciário, 
pode gerar danos irreversíveis ou de difícil reparação.
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A INTERVENÇÃO JUDICIAL NA NOMEAÇÃO DE MINISTROS 
DE ESTADO NO BRASIL

THE JUDICIAL INTERVENTION IN THE APPOINTMENT OF 
MINISTERS OF STATE IN BRAZIL

João Pedro Martins de Sousa1

RESUMO: A finalidade precípua deste artigo é demonstrar a aplicabilidade dos princípios constitucionais 
administrativos, localizados no artigo 37 da atual Norma Fundamental, no âmbito de nomeação de 
Ministros de Estado. Além dos princípios da moralidade e da eficiência, tratar-se-á de demonstrar 
o encadeamento da nomeação ministerial com os demais fundamentos, quais sejam: a legalidade, a 
impessoalidade e a publicidade. Ademais, este artigo busca demonstrar os posicionamentos de Ministros 
do Supremo Tribunal Federal brasileiro no âmbito da suspensão ou permissão da posse de indivíduos 
para a chefia de Ministérios de Estado em face da aplicabilidade dos referidos princípios administrativos 
expressos, dispostos no artigo 37 da atual Carta Constitucional. Essas decisões judiciais trazem a lume 
uma série de debates acerca de temáticas tanto no âmbito administrativo quanto na seara constitucional, 
tendo em vista que o ato de nomeação de Ministros de Estado tanto é político quanto administrativo, 
porém, tradicionalmente, este é encarado como discricionário do Presidente da República, isto é, livre 
de condições alienígenas àquelas expressas nos artigos 12, § 3°, VII, e 87, caput. Outrossim, a presente 
reflexão também visa corroborar para a demonstração da íntima relação existente entre o Direito 
Administrativo e o Direito Constitucional, através do diálogo entre ambas as áreas para resolução de 
questionamentos sociais e políticos.

Palavras-chave: Ministro de Estado. Intervenção judicial.

ABSTRACT: The main purpose of this article is to demonstrate the applicability of the administrative 
constitutional principles, located in article 37 of the current Basic Standard, in the scope of appointment 
of Ministers of State. In addition to the principles of morality and efficiency, it will be a matter of 
demonstrating the link between the ministerial appointment and the other grounds, namely: legality, 
impersonality and publicity. In addition, this article seeks to demonstrate the positions of Ministers of 
the Brazilian Federal Supreme Court in the scope of the suspension or permission of the possession of 
individuals for the heads of State Ministries in view of the applicability of said administrative principles 
expressed, set forth in article 37 of the current Constitutional Charter . These judicial decisions bring to 
light a series of debates on thematic issues in both the administrative and the constitutional fields, given 
that the act of appointing Ministers of State is both political and administrative, but traditionally it is 
viewed as discretionary President of the Republic, that is, free of alien conditions to those expressed in 
articles 12, §3, VII, and 87, caput. Moreover, the present reflection also aims to demonstrate the close 
relationship between Administrative Law and Constitutional Law, through dialogue between both areas 
to resolve social and political questions.

Keywords: Minister of State. Judicial intervention.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 84, I, da Lei Maior de 1988, compete 
privativamente ao Presidente da República “nomear e exonerar os Ministros de 
Estado”. Logo no artigo subsequente, tem-se que é competência privativa do Chefe 
do Executivo nacional “exercer, com auxílio dos Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal” (art. 84, II). Ora, é transparente, destarte, que é 
uma atribuição inerente ao cargo de Presidente da República exercer função pública 
da Administração Direta, com o auxílio de seus indicados (Ministros), que serão 
igualmente responsáveis por operar no ramo direto do ofício administrativo.

Portanto, é prudente falar-se em aplicação dos princípios da publicidade, 
da eficiência, da moralidade, dentre outros, abarcando até mesmo os implícitos e 
considerados, estes não previstos na Constituição.

Ocorre que, desde 2016, com o impedimento de Lula para a chefia da Casa 
Civil, órgão com status de Ministério ligado à Presidência da República, o processo 
de nomeação de Ministros de Estado por parte do Poder Executivo tem sido alvo de 
uma “espetacularização”, fato movido sobretudo pela atuação do Supremo Tribunal 
Federal nesse particular, Corte esta que suspende ou permite tais atos do Executivo.

Nesse contexto, faz-se grandiosíssima importância que se analisem os institutos 
da nomeação de Ministros, constante do artigo 87 da Constituição, a competência 
privativa do Presidente da República em nomeá-los, disposto no artigo 84, I, do 
mesmo texto constitucional, e a intervenção do Supremo nesse tocante.

O presente artigo, ademais, pautar-se-á na demonstração de aplicabilidade dos 
princípios administrativos expressos na Norma Fundamental de 1988 no âmbito da 
nomeação de Ministros de Estado, ilustrando uma postura crítica e encaradora da 
Constituição como núcleo indivisível e integrado.

Para tanto, o presente estudo tomou por base duas recentes liminares do Supremo 
que impediram a posse de indivíduos nomeados para Ministérios de Estado, tendo 
como justificativa afronta aos princípios administrativos constitucionais ou desvio 
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de finalidade, quais sejam, o Mandado de Segurança 34.070/DF2, que suspendeu 
a nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil, em 2016, e a Medida 
Cautelar em Mandado de Segurança 34.609/DF3, a qual permitiu a posse de Moreira 
Franco para a Secretaria-Geral da Presidência, em 2017.

A princípio, serão feitas breves considerações acerca do movimento de 
constitucionalização do Direito. Em seguida, abordar-se-á a dinâmica constitucional 
da nomeação de Ministros de Estado à luz de recentes decisões do Supremo Tribunal 
Federal. Além disso, será pontuada a devida aplicação de cada princípio administrativo 
expresso no âmbito da supracitada nomeação, ressaltando a emergência de um novo 
olhar sobre a temática. Por fim, as considerações finais serão apresentadas, de modo 
a se reunir argumentos ora expostos para buscar uma conclusão à temática em tela.

1  A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

Na contemporaneidade, é evidente a relação estabelecida entre o Direito 
Administrativo e o Direito Constitucional. Cumpre destacar desde logo que esse 
elo, tão jurídico quanto acadêmico, foi estabelecido ao longo de séculos de avanços, 
inclusive no âmbito sociopolítico, configurando a noção de constitucionalismo. Marcelo 
Novelino (2016, p. 43), tratando do conceito de tal movimento, interessantemente 
cita que ao “estabelecer mecanismos de desconcentração do exercício do poder com 
o intuito de impedir o seu uso arbitrário e de assegurar os ideais de liberdade, o 
constitucionalismo se contrapõe ao absolutismo”.

Por sua vez, ao fim da primeira metade do século passado, o constitucionalismo, 
como culminância de uma série de transformações sociais e institucionais pelos quais 
passou nas décadas imediatamente anteriores, transfigura-se em “neoconstitucionalismo” 
(NUNES JÚNIOR, 2017, p. 66).

Para Luís Roberto Barroso (2006, p. 16), o Estado Constitucional de Direito, 
fruto do neoconstitucionalismo, “desenvolve-se a partir do término da 2ª Guerra 

2 Para o inteiro teor, confira-se <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ms34070.pdf>. Acesso 
em 18 mai. 2018.

3 Para o inteiro teor, consulte-se <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS34609.pdf>. 
Acesso em 18 mai. 2018.
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Mundial e se aprofunda no último quarto do século XX, tendo por característica 
central a subordinação da legalidade a uma Constituição rígida”.

Ante a publicização das desumanidades praticadas no curso do maior conflito 
armado da história humana, a Segunda Guerra Mundial, viu-se florescer uma elementar 
necessidade de manter sólidos determinados direitos e princípios fundamentais, protegidos 
de eventuais abusos de governantes autoritários. Daí despontou a chamada força 
normativa da Constituição, que deixaria de abalizar tão somente o legislador e o 
administrador, determinando-lhes, também, deveres de atuação (BARROSO, 2006, p. 16).

Nas palavras de Dirley da Cunha Júnior, configura-se o neoconstitucionalismo em

(…) um novo pensamento constitucional voltado a reconhecer a 
supremacia material e axiológica da Constituição, cujo conteúdo, 
dotado de força normativa e expansiva, passou a condicionar 
a validade e a compreensão de todo o Direito e a estabelecer 
deveres de atuação para os órgãos de direção política (CUNHA 
JÚNIOR, 2012, p. 38-39).

Patenteia-se, assim, que o texto constitucional, a partir de então dotado de 
força normativa, passaria a influenciar, de modo direto, todo o ordenamento jurídico. 
Os princípios e valores consagrados na Norma Fundamental incidiriam, então, 
integralmente, sobre o aparato infraconstitucional.

Tem-se claro exemplo dessa ação constitucional sobre a estrutura legal na 
seara civil. Não por acaso, fala-se atualmente em “Direito Civil Constitucional”, o 
qual seria uma disciplina dialógica entre o Direito Privado e o Direito Público, em 
que os mandamentos constitucionais norteariam a autonomia da vontade. Ocorre, 
dessa forma, uma interpretação da legislação civil segundo a Constituição Federal, 
em substituição do que outrora se costumava fazer, ou seja, exatamente o inverso 
(TARTUCE, 2018, p. 59), configurando manifesta representação da força normativa 
adquirida pela Carta Constitucional Federal.

Frente a esse contexto, delineia-se uma inesquivável constitucionalização do 
Direito. Sob seu prisma, a Administração Pública tem sua discricionariedade restrita 
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ante a observância dos direitos fundamentais, passando a ser titular de “deveres de 
atuação” (BARROSO, 2006, p. 31).

No âmbito da atual Carta Constitucional brasileira, verbi gratia, a Administração 
deve respeito a um conjunto amplo de princípios normativos, que regulam muitas de 
suas regras, não havendo, todavia, hierarquia entre tais preceitos. A título de ilustração, 
prescreve o artigo 5°, LV, da Constituição Federal que, in verbis: “aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (grifos acrescidos).

Outra claríssima evidência de influência de princípios sobre as ordenações se 
deduz do fato de o artigo 37 da Lei Maior mencionar a moralidade administrativa 
como basilar da Administração Pública, enquanto o artigo 15, V, do mesmo texto 
constitucional, prevê a improbidade administrativa como causa de suspensão dos 
direitos políticos, sem os quais um indivíduo não pode, por exemplo, candidatar-se a 
cargo eletivo. Nota-se, dessarte, um nítido dever de atuação por parte do administrador: 
observar estritamente os princípios outorgados à sua condição.

É prudente pontuar que o referido “diálogo” entre os dispositivos constitucionais 
no seio administrativo decorrem de sua proximidade relacional, temática tratada a 
seguir, e de unidade do texto magno, que “passa a ser não apenas um sistema em si – 
com a sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar 
todos os demais ramos do Direito” (BARROSO, 2006, p. 38).

Chega-se ao princípio da unidade da Constituição, o qual, nas palavras de 
Konrad Hesse:

Sin embargo, sus elementos [da Constituição] se hallan en 
una situación de mutua interacción y dependencia, y sólo el 
juego global de todos produce el conjunto de la conformación 
concreta de la Comunidad por parte de la Constitución. Ello 
no significa que este juego global se halle libre de tensiones 
y contradicciones, pero sí que la Constitución sólo puede ser 
comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende, 
en este sentido, como unidad, y que el Derecho Constitucional se 
halla orientado en mucha mayor medida hacia la coordinación que 
no hacia el deslinde y el acotamiento (HESSE, 1992, p. 49-50).
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 Ao se tomar em conta o princípio de unidade, pode-se afirmar que o texto da 
Carta Política de 1988 deve ser tomado de modo integrado. Em algumas situações, 
como, por exemplo, no caso de nomeação de Ministro de Estado, não se deve levar em 
consideração tão somente o exposto no seu artigo regulamentador, e sim vislumbrar 
uma norma por trás da regra. Assim se procederá na análise da presente temática.

2 UMA NOVA VISÃO: OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 
CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E A NOMEAÇÃO DE MINISTROS 
DE ESTADO

 Na análise dos mandados de segurança impetrados pelo Partido Popular 
Socialista (PPS) e pelo Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) contra a 
nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva para o posto de Ministro-chefe da Casa Civil, em 
2016, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes explicitou a correlação 
entre os princípios basilares da administração pública, ínsitos no artigo 37 da Lei 
Maior, e os requisitos constantes do artigo 87 do mesmo texto constitucional para ser 
Ministro de Estado, quais sejam: ser brasileiro nato ou naturalizado – excetuando-se 
o cargo de Ministro de Estado da Defesa, privativo de brasileiros natos (art. 12, § 
3°, VII) –, ser maior de vinte e um anos e estar no pleno gozo dos direitos políticos. 
Senão, veja-se:

Nenhum Chefe do Poder Executivo, em qualquer de suas esferas, 
é dono da condução dos destinos do país; na verdade, ostenta 
papel de simples mandatário da vontade popular, a qual deve 
ser seguida em consonância com os princípios constitucionais 
explícitos e implícitos, entre eles a probidade e a moralidade no 
trato do interesse público “lato sensu”. O princípio da moralidade 
pauta qualquer ato administrativo, inclusive a nomeação de 
Ministro de Estado, de maneira a impedir que sejam conspurcados 
os predicados da honestidade, da probidade e da boa-fé no 
trato da “res publica”. (…) Apesar de ser atribuição privativa 
do Presidente da República a nomeação de Ministro de Estado 
(art. 84, inciso I, da CF), o ato que visa o preenchimento de tal 
cargo deve passar pelo crivo dos princípios constitucionais, mais 
notadamente os da moralidade e da impessoalidade (interpretação 
sistemática do art. 87 c/c art. 37, II, da CF) (STF, MS 34.070, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, j. 18.03.2016, Liminar, DJe de 28.03.2016).

Além das consequências jurídicas da impugnação do ato de nomeação ante 
a inobservância dos princípios administrativos expressos, as recentes decisões têm 



Revista Científica da OAB    Teresina    Volume 10 - jan/jun 2018 / Volume 11 - jul/dez 2018   Pág. 201 

A INTERVENÇÃO JUDICIAL NA NOMEAÇÃO DE MINISTROS DE ESTADO NO BRASIL

levantado outra discussão de importante repercussão: a indicação de Ministros de 
Estado realmente se trata de procedimento discricionário, isto é, isento do crivo 
analítico judicial? Ademais, em caso de resposta negativa, cabe outra reflexão: 
podendo a nomeação de Ministros de Estado, ato tradicionalmente encarado como 
discricionário do Presidente da República, ser alvo de controle judicial por parte do 
Supremo, ter-se-ia um choque entre os Poderes?

Não obstante os julgados anteriormente mencionados, há que se ressaltar a 
existência de posicionamento contrário na Corte, caso do Ministro Celso de Mello, 
o qual, ao julgar suposto desvio de finalidade envolvendo a nomeação de Moreira 
Franco para a Secretaria-Geral da Presidência, em 2017, destacou, in verbis:

Assinale-se, neste ponto, desde logo, que a nomeação de alguém 
para o cargo de Ministro de Estado, desde que preenchidos os 
requisitos previstos no art. 87 da Constituição da República, 
não configura, por si só, hipótese de desvio de finalidade (que 
jamais se presume), eis que a prerrogativa de foro – que traduz 
consequência natural e necessária decorrente da investidura 
no cargo de Ministro de Estado (CF, art. 102, I, “c”) – não 
importa em obstrução e, muito menos, em paralisação dos atos de 
investigação criminal ou de persecução penal (STF, MS 34.609, 
Rel. Min. Celso de Mello, j. 14.02.2017, Liminar).

Ousamos discordar do eminente decano do Supremo. Conforme tese aqui 
defendida, as normas previstas na Constituição, independentemente de sua natureza, 
devem ser captadas como íntegras e, por isso, interligadas, conexas. Deveras, o 
Presidente da República é aquele indivíduo eleito pelo sufrágio livre, universal e 
secreto para administrar (função típica), sobretudo, sem embargo haja funções atípicas 
inerentes ao cargo, como, por exemplo, expedir medidas provisórias (art. 62, CF/88), 
as quais têm força de lei.

Sendo administrar sua principal função, compete-lhe observar, portanto, os 
princípios inerentes ao ofício público, já ressaltados: a legalidade, a impessoalidade, 
a moralidade, a publicidade e a eficiência. Logo, ao fazer uma espécie sui generis 
de desconcentração administrativa, o Presidente da República deve atentar para os 
mesmos princípios aos quais está diretamente vinculado, por força da Constituição, 
e em virtude bom senso, como o princípio da razoabilidade.
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Fredie Didier Júnior (2017, p. 205), trabalhando a temática da inafastabilidade 
jurisdicional, transparece que é possível o controle por parte do Judiciário das decisões 
administrativas discricionárias, “inclusive as proferidas por agências reguladoras 
(CADE, CVM etc.)”. Eis um esplêndido exemplo, portanto, da supracitada observância 
dos diretos fundamentais por parte da Administração, tendo sua discricionariedade 
restrita. Ao nomear um Ministro, o Presidente faz uma decisão tanto política quanto 
administrativa discricionária, sendo que esta deve se sobrepor a aquela, em virtude 
da submissão inesquivável da Administração à supremacia do interesse público.

Por derradeiro, observe-se que a própria Administração Pública, por força do 
neoconstitucionalismo, corrente a qual pertence Lei Maior de 1988, teve seu poder 
discricionário limitado pela obediência aos direitos fundamentais (BARROSO, 2006, 
p. 31), tal qual se destacou anteriormente. Nessa esteira, naturalmente, o Supremo 
Tribunal poderia emergir como espaço para se discutirem inobservâncias aos princípios 
administrativos expressos no tocante à nomeação de Ministros de Estado, sem prejuízo 
do princípio da separação dos poderes, podendo-se citar ainda o sistema de freios e 
contrapesos (check and balances), bastante observado na ordenação jurídica pátria 
(TAVARES, 2012, p. 899).

Nesse sentido, tendo em vista que o que se tem até o momento são decisões 
esparsas e dissonantes de apenas alguns Ministros da Egrégia Corte, aparenta ser 
fundamental que o pleno do Tribunal Supremo decida sobre a temática. Tratando 
das CPIs, Nathalia Masson (2016, p. 644) cita o “princípio da colegialidade” como 
axioma norteador das medidas restritivas de direitos, tese esta igualmente levantada 
pelo nobre Ministro Celso de Mello no MS 23.669/DF.

Ora, o impedimento da posse ou afastamento de Ministros de Estado pelo 
Supremo Tribunal pode ser encarado, sem maiores dilemas, como uma atitude restritiva, 
vez que retira do indivíduo o direito à nomeação se não preenchidos certos requisitos. 
Igualmente, fica patente que deve ser observado o princípio da colegialidade, no 
sentido de a problemática dever ser levada ao plenário da Suprema Corte para uma 
decisão final dos Ministros a esse respeito.
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Enquanto tal não ocorre, voltando-se aos princípios expressos na Constituição, 
demonstra-se deveras imperioso que se observem cada um deles, tendo em vista não 
só o cumprimento à Lei Maior, como também a efetivação da indisponibilidade do 
interesse público. A seguir, mais detalhes sobre cada um dos cinco princípios no 
âmbito da nomeação de Ministro de Estado.

3 A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EXPRESSOS 
NA NOMEAÇÃO MINISTERIAL

3.1 DA LEGALIDADE

Preceito fundamental do ramo administrativista, legalidade administrativa tem 
seu início juntamente com o próprio constitucionalismo surgido após as revoluções 
burguesas, as quais deram início ao Estado de Direito.

Ao se fundar o Estado moderno, a lição de Max Weber a seu respeito se faz 
pertinente, quando o eminente autor destaca que “(…) Obedece-se à ordem impessoal, 
objetiva e legalmente estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude 
da legalidade formal de suas disposições e dentro do âmbito de vigência destas” 
(WEBER, 1994, p. 141). Criara-se, assim, um modo efetivo de limitar o poder do 
governante: ditando-o regras previamente estabelecidas, criadas por órgãos que a 
população – aqui leia-se burguesia – pudesse controlar – como por meio de eleições.

Pode-se notar, destarte, que a legalidade assumiu a função de subordinar o 
soberano à lei. É bem verdade que a clássica visão de legalidade que se tinha à época 
era bem mais rígida do que a notada nos ordenamentos atuais, principalmente se 
levarmos em conta o fato de que o Parlamento era visto como representante máximo, 
senão único, da vontade do povo, sendo superior aos demais órgãos da estrutura estatal 
e cabendo apenas a ele o controle do Poder Executivo, tradicionalmente encarado 
como representação do Direito Administrativo.

Atualmente, muito embora as regras tenham sido flexibilizadas em face dos 
princípios, sobretudo aqueles que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, a 
legalidade ainda é objeto de extrema importância no âmbito do Direito Administrativo, 
que deve, em regra, estar vinculado ao que expressa a lei, em lato sensu.
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Porém, ao se tratar da legalidade administrativa, mormente nesse contexto de 
nomeação de Ministros de Estado, cumpre destacar a função dos “ilícitos atípicos”, 
expressão cunhada por Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, que os define como “ações 
que, prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez consideradas todas 
as circunstâncias, devem considerar-se proibidas” (ATIENZA; MANERO, 2006, p. 
12). A nomeação de Ministro, de fato, encontra seu rito expresso na Constituição, e 
que foi formal e legalmente seguido nos casos estudados e supracitados.

Todavia, ao considerá-los diante da integridade dos princípios, entendeu o 
Supremo haver uma afronta aos demais cânones administrativos-constitucionais. 
Dessa forma, deve-se considerar o todos os princípios, em vez de levá-los em conta 
individualmente. Enxerga-se a legalidade, dessarte, como parte de um todo.

Assim sendo, se a lei diz que a Administração Pública “direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (…)” (art. 37, caput, CF/88), compete aos integrantes da administração 
pública observar o expresso.

Não pode, portanto, o Chefe do Executivo dispensar observância ao princípio 
da legalidade sob a justificativa de praticar ato discricionário, uma vez que o próprio 
é a ela subordinado. A legalidade se justifica por si mesma.

3.2 DA IMPESSOALIDADE

Por “impessoal”, tem-se que seria “aquilo que não pode ser voltado especialmente 
a determinadas pessoas” (CARVALHO FILHO, 2015, p. 20). Trata-se, de logo, de 
uma garantia de cumprimento do interesse público, em detrimento das visões ou 
anseios pessoais do administrador.

 Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo esclarecem que o referido princípio 
pode ser captado diante dois ângulos, quais sejam: “como determinante da finalidade 
de toda a atuação administrativa” (ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 240) e “como 
vedação a que o agente público se promova às custas das realizações da administração 
pública” (ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 241).
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A primeira corrente se encontra intimamente ligada à tese de que a administração 
deve perseguir uma tese, a qual pode estar expressa ou implícita na lei. Ainda 
nessa esteira, Carvalho Filho (2015, p. 21) destaca que “para que haja verdadeira 
impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse 
público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, [que] sejam favorecidos 
alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento 
de outros”.

Assim, no âmbito da nomeação de Ministros, deve – ou deveria – o Presidente 
da República observar o interesse público pelo qual se norteia a própria existência 
do respectivo Ministério cujo indivíduo escolhido atuará.

Desta feita, sob o prisma da impessoalidade, o Presidente, ao nomear um 
Ministro, deve considerar aspectos qualitativos e profissionais do nomeado. Depreende-
se essa acepção desta primeira visão exposta a respeito da impessoalidade.

Por sua vez, a segunda corrente tem por fito vedar que a administração pública 
funcione como mera impulsionadora pessoal de seu agente, no caso, do governante. 
Um bom exemplo desta se encontra na Lei n° 6.454, de 1977, com redação dada pela 
Lei 12.781, de 2013, que proíbe que se atribua nome de pessoa viva a bem público, 
de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração 
indireta. Do mesmo modo, a referida lei veda a inscrição de nomes de administradores 
e agentes públicos em placas indicadoras de serviços e veículos públicos. A penalidade 
ante a não observância de tais condutas é a improbidade administrativa, em decorrência 
destas ferirem frontalmente o princípio da impessoalidade.

3.3  DA MORALIDADE

De início, cabe destacar a diferença entre a moralidade comum e a moralidade 
administrativa, sendo que apenas esta última se aborda no âmbito deste artigo. Aquela 
cuida de normas de aceitação no seio social, censurando aquilo que não lhe parece 
ser adequado ou conveniente à cultura vigente; esta, por sua vez, trata da exigência 
de padrões de decoro, boa-fé e ética nos modos de tratar a coisa pública, mesmo que 
não impostos de forma expressa pela lei (MAZZA, 2013).
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Na esteira da observância da moralidade administrativa, fazem-se de extrema 
pertinência as palavras do eminente administrativista Carvalho Filho:

O princípio da moralidade impõe que o administrador público 
não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em 
sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, 
oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir 
o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal 
forma de conduta deve existir não somente nas relações entre 
a Administração e os administrados em geral, como também 
internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os 
agentes públicos que a integram (CARVALHO FILHO, 2015, 
p. 22) (grifamos).

Ora, posto que os Ministros de Estado são agentes públicos a serviço da 
Administração Pública Direta da União, partícipes do Poder Executivo federal, é 
absolutamente crível que o Presidente da República, ao nomeá-los, considere os 
princípios expressos na Constituição (art. 37, caput), bem como os critérios de 
conveniência, oportunidade e justiça, como impecavelmente destacado pelo mestre 
Carvalho Filho.

A esse respeito, ressalte-se ser o Presidente da República contemporaneamente 
encarado como o chefe da Administração Pública federal (MASSON, 2016, p. 817).

Nessa esteira, não parece ser admissível nomear um indivíduo investigado para 
ocupar um Ministério da União, visto que afronta, de forma direta e incisiva, o princípio 
da moralidade administrativa, assim como todos os cânones a este suplementares, 
tais quais os critérios de justiça e oportunidade.

À vista disso, é indubitável que o princípio da presunção de inocência deve 
sempre pairar sobre qualquer cidadão alvo de investigação em quaisquer âmbitos, 
seja criminal, seja administrativo, fato que se dá em qualquer democracia moderna, 
“sob pena de voltarmos ao total arbítrio estatal” (MORAES, 2002, p. 132). Porém, 
havendo dúvida referente à nomeação ou não de um investigado, parece ser mais 
razoável aguardar o fim da investigação, com a eventual e posterior absolvição, para 
se efetivar o indivíduo no Ministério de Estado, considerando, nesse ponto, sobretudo, 
o critério da conveniência, um dos “braços” do princípio da moralidade.
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3.4  DA PUBLICIDADE

É nítido que este princípio guarda íntima relação com a moralidade administrativa, 
igualmente prevista no caput do artigo 37 da Norma Fundamental brasileira. Uma 
vez necessário que os administradores tornem público os seus atos, tão logo se note 
algum vício de atitude, estar-se-á se comprometendo a validade moral dessa prática. 
Como exemplos, pode-se citar o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário.

 O princípio da publicidade, além de expresso como princípio administrativo, 
consta na Constituição como direito jusfundamental, fato que se nota ao observar o 
disposto no artigo 5°, XXXIII, do texto constitucional federal: “todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado”. O referido artigo foi regulamentado pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação), emergindo daí um grande passo para a concretização de um princípio 
que extrapola as fronteiras administrativistas.

 Interessantes se fazem os ensinamentos de Odete Medauar (2003, p. 235):

O secreto, invisível, reinante na Administração, mostra-se 
contrário ao caráter democrático do Estado. A publicidade 
ampla contribui para garantir direitos dos administrados; em 
nível mais geral, assegura condições de legalidade objetiva 
porque atribui à população o direito de conhecer o modo como 
a Administração atua e toma decisões; abate o muro secreto da 
cidadela administrativa, possibilitando o controle permanente 
sobre suas atividades (…)

Em complemento, cite-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 
114), que concorda que “(…) não pode haver um Estado Democrático de Direito, no 
qual o poder reside no povo (art. 1°, parágrafo único, da Constituição), ocultamento 
aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação 
aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida”.

No tocante à nomeação de Ministro de Estado, tome-se que esse é um ato que 
deve ser tornado público pelo maior número de meios possível.
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A esse respeito, tem-se feito de extrema importância o papel da mídia nesse 
setor, que aparenta estar sempre atenta a eventuais deslizes dos agentes públicos. Pode 
ser citado também a existência de um portal eletrônico destinado a tornar públicas as 
informações referentes ao Governo Federal4, sendo digno de elogios, muito embora 
este ainda não seja de conhecimento ou mesmo de interesse de parte considerável 
dos brasileiros.

3.5  DA EFICIÊNCIA

Nesse ponto reside o principal baluarte da nomeação de Ministros de Estado 
pelo Presidente da República, uma vez que não é crível que se tenha a frente de um 
Ministério, seja ele qual for, um indivíduo sem capacidade de apresentar resultados 
efetivos.

Marcelo Harger (1999, p. 151-161) atenta para o fato de que a eficiência 
serve como baliza para a atuação discricionária do agente público, podendo o Poder 
Judiciário analisar o mérito do ato administrativo sem, contudo, eliminá-lo por 
completo. Tratando do princípio da eficiência na Administração Pública, Alexandre de 
Moraes (2002, p. 323) segue essa mesma linha ao considerar que o Poder Judiciário 
tem plena legitimidade para responsabilizar as autoridades públicas para garantir a 
eficiência dos serviços prestados.

Acrescido ao rol do artigo 37, caput, pela Emenda Constitucional n° 19/1998, 
o princípio da eficiência pressupõe dois aspectos, segundo Maria Sylvia Zanella di 
Pietro (2017, p. 114):

(…) pode ser considerado em relação ao modo de atuação 
do agente público, do qual se espera o melhor desempenho 
possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; 
e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a 
Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.

Conforme ressaltado, não é plausível que a nomeação de Ministros de Estado, 
atualmente, não tome por baliza a capacidade do nomeado em oferecer resultados 

4 O referido portal pode ser acessado através de <http://www2.planalto.gov.br/>. Acesso em 15 mai. 2018.
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para a pasta, restringindo-se o ato à satisfação de interesses políticos no âmbito da 
“troca de favores” no presidencialismo de coalizão.

 É prudente que o Presidente da República, ao tomar suas opções para a 
formação ministerial, faça um juízo de mérito ao analisar os nomes dos prováveis 
componentes dos Ministérios, uma vez que, ao fazê-lo, pratica legítimo ato não 
apenas político, mas também administrativo, guiado pelas normas constitucionais e 
pelos princípios ora expostos, tendo em vista a concretização do interesse público.

CONCLUSÃO

 Diante do exposto, percebe-se a urgente necessidade de uniformização entre 
os entendimentos dos Ministros do Supremo acerca do tema, uma vez que o que se 
tem nesse sentido são apenas liminares, isto é, decisões isoladas de apenas alguns 
dos componentes do Supremo Tribunal Federal.

 A temática em tela deve, dessarte, ser submetida à apreciação do plenário da 
Suprema Corte, haja vista se tratar de polêmica envolvendo o ordenamento jurídico 
administrativo-constitucional, embora esta possa ser logicamente resolvida pelo 
princípio da unidade da Constituição. Não se deve entender, todavia, a presente 
problemática como caso de colisão ou choque entre os Poderes da República, mormente 
em face do sistema de freios e contrapesos (check and balances) em muito notado 
no sistema jurídico brasileiro.

 Com essa assertiva, percebe-se a íntima relação entre ambas áreas do Direito, 
quais sejam, Administrativo e Constitucional. São searas quase indistinguíveis quando 
analisadas sob o contexto de casos fáticos.

 Nesse sentido, ante todo o exposto, defende-se que a Constituição, por dever 
ser encarada como um todo integrado, deve ser lida sincronicamente. Os princípios 
constitucionais administrativos expressos, sem prejuízo dos implícitos, são inequívocas 
fontes motrizes da composição de pastas ministeriais federais, devendo ser levados em 
conta, de forma integral, pelo Presidente da República – leia-se aqui “administrador 
da máquina pública federal”, igualmente sujeito, portanto, aos princípios do artigo 
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37 da Norma Fundamental de 1988 não apenas no tocante à nomeação de Ministros 
de Estados, mas de todos os atos administrativos por ele praticados.
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RESUMO: Trata-se de um estudo reflexivo sobre as políticas de educação especial no Brasil à luz dos 
Direitos Fundamentais bem como a legislação que disciplina os Direitos das pessoas com necessidades 
especiais no âmbito educacional. O conflito existente entre Educação e Direito deve ser destacado e 
discutido sobre várias concepções a partir da análise de um processo histórico que relaciona o direito 
à educação aos direitos fundamentais. A educação especial deve estar alinhada à Constituição dentro 
das prescrições do nosso ordenamento Jurídico garantindo assim igualdade de direitos no que tange as 
Diretrizes das Políticas de Educação Especial. No meio de todo esse conflito entre educação especial e o 
direito aplicável, todos os cuidados devem ser tomados, ao tempo que não podem se privar os detentores 
de direitos em detrimento de leis ineficazes.
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ABSTRACT: This is a reflective study on special education policies in Brazil in the light of fundamental 
rights and the laws governing the rights of persons with special needs in the education sector. The conflict 
between education and law should be highlighted and discussed various concepts from the analysis 
of a historical process that relates the right to education to fundamental rights. Special education must 
be aligned to the Constitution within the requirements of our legal order guaranteeing equal rights 
regarding the Guidelines of Special Education Policies. In the midst of all this conflict between special 
education and the applicable law, all care should be taken at the time can not deprive the rights holders 
at the expense of ineffective laws. Faced with some conflicts related to the topic, the judiciary acts in 
such a way to assert rights under the CF / 88.
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1  INTRODUÇÃO

Os direitos fundamentais são previstos na Constituição Federal, dentre eles 
está o direito à Educação (art. 6.º, “caput”), elencando no art. 205 os objetivos de 
“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” (art. 205, da Constituição Federal). Não obstante a isso, 
a Constituição Federal tem como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa 
humana (art. 1.º, incisos II e III), e, tem como objetivos, a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da 
pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais e, 
por fim, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º).

A sociedade brasileira é composta por uma variedade de pessoas, cada uma 
com características próprias, mas, mesmo sendo diferenciadas ou peculiares, elas 
devem ser tratadas de forma igualitária de acordo com o principio da igualdade, 
artigo 5.º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 
05 de outubro de 1988, o qual prevê que todos são iguais perante a lei, sem qualquer 
forma de distinção.

No que diz respeito à igualdade, principalmente igualdade material, é possível 
perceber que o seu objetivo principal é promover o acesso à cultura, à liberdade, à 
segurança, e à educação, de forma a tratar o igual como igual e o desigual como 
desigual, no sentido de manter a ordem e a equidade. Desse modo, a educação 
também deve estar de acordo com as diferenças individuais, fornecendo a cada um, 
o que realmente precisa, respeitando as características e necessidades individuais.

O presente trabalho teve como foco o estudo da Política Nacional de Educação 
Especial e sua relação com os direitos fundamentais, com a finalidade de observar e 
identificar como o Direito atua no âmbito da educação inclusiva no Brasil. Porém, 
não tem o condão de criticar ou defender os conflitos existentes no tema em questão, 
mas sim mostrar e demonstrar que o direito pode atuar de diversos ângulos diante a 
temática em questão.
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Para responder a estes questionamentos, foi estabelecido como objetivo geral 
analisar os Direitos Fundamentais no âmbito da garantia do direito educacional, o 
qual teve como suporte os objetivos específicos: realizar um levantamento sobre 
areação dos direitos fundamentais e o papel do estado na educação, e destacar alguns 
pontos da legislação do Plano Nacional de Educação Especial bem como destacar 
julgados sobre o tema.

Esta pesquisa utiliza metodologia de cunho qualitativo que fez um estudo 
preliminar do principal objetivo da pesquisa, também se torna uma pesquisa 
bibliográfica, em livros, artigos e outras fontes acadêmicas, com a finalidade de traçar 
um embasamento teórico, utilizando-se de tais fontes relacionadas ao posicionamento 
jurídico com as políticas de educação especial no Brasil.

2  DIREITOS FUNDAMENTAIS

A constituição brasileira trata de maneira clara sobre os direitos fundamentais, 
sobretudo o direito a educação como natureza social, e ainda, de como se pode exigir 
uma oferta satisfatória do Estado. 

O artigo 6° da Constituição Federal de 1988 enumera os deveres da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Tais parâmetros pautam as ações dos legisladores 
e dos governantes.

2.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Para discorrer sobre dignidade da pessoa humana, se faz necessário analisar os 
modelos históricos de Estado, em especial os excessos cometidos por tais modelos. O 
Estado absolutista, que detinha o poder concentrado nas mãos de um ditador, despejava sua 
tirania contra os indivíduos. O Estado liberal, com toda sua economia dotada de liberdade 
deixou á margem do desenvolvimento centenas de milhares de pessoas provocando uma 
tremenda injustiça social. O Estado Social aniquilou as liberdades individuais.

Diante de inúmeros excessos a dignidade da pessoa humana se tornou um 
principio para a construção do Estado Democrático de Direito, sendo fundamento 
para o modelo jurídico de Estado atual.
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Wolfgang Sarlet emite sua ideia de dignidade da pessoa humana da seguinte 
maneira:

[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor 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, 
mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede 
da vida (SARLET, 2011, p. 73).

Para Nobre Júnior (2000) o conceito de dignidade “significa a possibilidade 
de conferir-se a um ente, humano ou moral, a aptidão de adquirir direitos e contrair 
obrigações”.

Assim, toda a forma de depreciação ou de redução do homem, considerando-o 
não como um sujeito, mas sim como um objeto de Direito é vedada, não havendo sequer 
alguma possibilidade de se rebaixar qualquer ser humano. (NOBRE JÚNIOR, 2000).

A partir de tais conceitos, demonstra-se que uma vida digna é direito assegurado 
a todo cidadão e acima de tudo é uma valorização do ser humano.

Ao diagnosticar que a Dignidade da Pessoa Humana é um principio, o 
ordenamento jurídico traz o reconhecimento de que o Estado deve dar ao ser humano 
as possibilidades viáveis deste prover sua existência.

O princípio da dignidade da pessoa humana surge como uma 
conquista em determinado momento histórico. Trata-se de 
tutelar a pessoa humana possibilitando-lhe uma existência 
digna, aniquilando os ataques tão frequentes à sua dignidade 
(PELEGRINI apud CHEMIN, 2009, p. 46).

O art. 1º, inciso III de Constituição Federal, consagra a dignidade da pessoa 
humana como sendo um dos princípios fundamentais de nossa república.

Por via de consequência e, ao menos um princípio, em cada direito fundamental 
se faz presente um conteúdo ou, pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa 
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humana. (SARLET apud CHEMIN, 2009). Tendo em vista tais fatos, a dignidade da 
pessoa humana não unifica o homem a escala de objeto do Estado. 

Para Cavalieri Filho (2005, p. 61):

Entre os superiores princípios (valores) consagrados na 
Constituição de 1988, merece especial destaque o da dignidade 
da pessoa humana, colocado como um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (art. 1º, III). Temos hoje o que 
podemos chamar de direito subjetivo constitucional à dignidade. 
Ao assim fazer, a Constituição colocou o homem no vértice do 
ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva 
realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de 
todos os ramos jurídicos. Isso é valor. 

O nosso ordenamento jurídico explana o escopo do direito, assegurando a 
dignidade para o ser humano, baseado em ideias de valores éticos.

2.2 DIREITO À EDUCAÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

A educação tem relação direta com a dignidade humana, pois é ressaltada 
nessa relação à subsistência, nesse aspecto ela se identifica como conceito de direitos 
fundamentais.

Cezne (2006, p. 128), conceitua tais direitos pela positivação deles em uma 
ordem constitucional, de maneira que poderá ser exigido judicialmente.

Os direitos fundamentais vistos em 3 dimensões se enquadram da seguinte forma: 
a primeira são os direitos de liberdade, a segunda são os direitos sociais, econômicos 
e culturais à luz do principio da igualdade, nos dizeres de (GARCIA, 2006, p. 85) 
“Correspondem a essa dimensão os direitos sociais, econômicos e culturais, que exige 
um facere, uma ação positiva do Estado, de modo a propiciar melhores condições à 
vida humana e a diminuir as desigualdades sociais”.

O direito à educação, deste modo, se enquadra como tipicidade de direito 
social, pois Está diretamente ligado à igualdade. 
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A terceira está relacionada à fraternidade e solidariedade, sendo titulares dessa 
dimensão: a família, o povo e a própria humanidade.

Para Silva (2009, p. 312):

O art. 205 contém uma declaração fundamental que, combinada 
com o art. 6º, eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais 
do homem. Aí se afirma que a educação é direito de todos, com 
o que esse direito é informado pelo princípio da universalidade.

Desse modo o direito à educação se torna fundamental tendo em vista o seu 
caráter elementar e essencial para o desenvolvimento da cidadania e da personalidade 
do individuo.

Linhares (2005, p. 156), afirma que: “o direito à educação, entretanto, deverá 
ser exigido não somente como direito social, mas como direito à vida, e, portanto, 
sob a proteção de uma norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata”.

No Brasil, esta aplicabilidade que Linhares afirma ,é insatisfatória, mas mesmo 
assim evidencia o dever do Estado em propiciar educação plena e universal para o povo.

Pontes de Miranda (apud WERTHEIN, 2006, p. 6) afirma ser a educação um 
direito subjetivo porque é uma faculdade de as pessoas exigirem que alguém faça 
algo, e público pela sua atribuição aos indivíduos como cidadãos. 

Os autores colocam que a educação se associa com o direito de subjetivo a tal 
ponto que incorpora o status de constitucionalmente exigível.

2.3 A EDUCAÇÃO E O DIREITO APLICÁVEL

A relação entre Educação e Direito é inegável. O direito existe onde existe sociedade, 
onde existe sociedade existe educação. As normas de condutas do comportamento humano 
sempre existiram, de certo modo, com ou sem a educação formal, com ou sem valores 
morais e religiosos, mas a educação formal com a participação direta da sociedade e 
do Estado foi o instrumento norteador da convivência social.
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O direito à educação pode ser compreendido à luz de algumas concepções 
como o direito á vida, direito humano e direito da personalidade.

No processo de elaboração de leis que visem garantir ao homem 
o direito à educação, o legislador não deve perder de vista o 
direito natural, pois os princípios que o norteiam estão acima 
de poder do Estado (MUNIZ 2002, p.72).

O direito à vida é um direito natural, mas, levá-lo a uma análise somente sob 
a ótica da dimensão do corpo não é o mais viável, pelo contrario, deve ser analisado 
sob o viés da dinâmica social, sobretudo as condições de vida digna, moral e psique. 
Seguindo esse raciocínio, o direito à educação não se enquadra apenas como um 
direito social, mas, sobretudo, um direito à vida que é intrínseco ao ser humano. 

Por ser um direito natural, o direito á educação também é um direito humano 
e é fundamental para o desenvolvimento da personalidade.

Mas o direito humano, que se desenvolveu a partir da Segunda 
Guerra Mundial, revelou uma capacidade de estabelecer 
parâmetros comuns através de tratado, declarações e de pactos 
internacionais, ocorrendo um processo de internacionalização da 
proteção dos direitos humanos no Brasil, inclusive em relação 
à educação (PIOVENSAN 2013, p.14).

Desse modo, o direito à educação é sem duvidas, uma saída estratégica para 
a obtenção do desenvolvimento, da paz e da igualdade.

Não obstante ao que foi mencionado anteriormente, o direito a educação 
também é considerado um direito de personalidade, tendo em vista o fato de que o 
primeiro bem da pessoa é a personalidade.

O direito à educação carrega em si as características dos direitos 
da personalidade, ou seja, trata-se de um direito natural, imanente, 
absoluto, oponível erga omnes, inalienável, impenhorável, 
imprescritível, irrenunciável [...] não se sujeitando aos caprichos 
do Estado ou à vontade do legislador, pois trata-se de algo ínsito à 
personalidade humana desenvolver, conforme a própria estrutura 
e constituição humana ( BITTAR 2001, p. 158).
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Por ser um direito subjetivo absoluto, o direito à educação quando apostatado, 
poderá engendrar infortúnios à sociedade como um todo, bem como à família ou ao 
indivíduo, necessitando assim de guarida jurídica aos direitos da personalidade no 
contexto pedagógico-educacional.

3  MARCOS HISTÓRICOS E LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Os registros históricos mostram que ao longo do tempo a aceitação de pessoas 
com deficiência foi muito resistiva. A Grécia e a Itália antiga abandonavam tais 
crianças em rios ou montanhas por acreditarem que elas tivessem alguma associação 
com forças malignas e, portanto, fariam parte do grupo dos excluídos.

Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos 
ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal constituídos; 
mesmo as crianças se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, 
não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar das 
partes sãs aquelas que podem corrompê-las (MISÉS, 1977, p. 14).

Para Ferreira (1994) os primeiros registros históricos literários relacionados à 
Educação especial, aconteceram em meados do século XVI, quando a Igreja inicia 
um processo de analisa o que não é tido como normal colocando num patamar de 
objeto de Medicina.

Somente no final do século XVIII, como afirma Jiménez (1993), é iniciada a 
institucionalização especializada das pessoas com deficiências, e a partir daí surge 
a Educação Especial. O consciente coletivo social, atenta para a questão do caráter 
assistencial de trabalhar essas pessoas.

Nessa época se inicia o período de segregação, segundo o qual, afirma Correia 
(1997), se criaram as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e 
isolar as crianças do grupo principal e maioritário da sociedade, tentando evidenciar 
um empenho na resolução de problemas.

Já no inicio do século XIX os primeiros estudos sobre tratamento de pessoas 
com deficiência se iniciam, onde se destaca o de Phillipe Pinel em 1800, onde surgem 
as primeiras analises sobre os atrasados mentais, Esquirol em meados de 1820, 
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estabelecendo a diferença entre idiotia e demência e por fim, Seguin em meados de 
1870 com seu método de educação para crianças com atraso mental.

3.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL E MARCOS LEGAIS

A década de 70 é marcada por uma forte onda ocorrida na Europa e parte das 
Américas, no sentido de organizar a educação especial garantindo assim atividades 
educativas a crianças com NEE surgindo assim, o processo de integração educativa 
no âmbito da escola regular.

Falar de necessidades educacionais especiais implica enfatizar 
aquilo que a escola pode fazer para compensar as dificuldades do 
(a) aluno (a) já que neste enfoque, entende-se que as dificuldades 
para aprender têm um caráter interativo e dependem não apenas 
das limitações dos(as) alunos (as), mas também da condição 
educacional que lhe é oferecida (UNESCO, 1994, p.40).

O inicio do século XX é mercado pela aparição, no lado ocidental do globo, de 
crianças chamadas de excepcionais nas escolas, em decorrência da desinstitucionalização 
da educação escolar.

Na década de 90 um movimento mundial a favor da inclusão das pessoas com 
necessidades educacionais especiais começa a tomar corpo e as reformas educacionais 
começam a acontecer, o que resultou na Conferência Mundial de Educação para Todos, 
1990 em Jontiem. Essa conferência abriu espaço para que se discutisse a garantia de 
acesso, permanência e ensino com qualidade para todos, inclusive os que dela foram 
excluídos (BRASIL, 1990).

No Brasil, no governo FHC, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, 
com base na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Plano 
Decenal de Educação para Todos e no Estatuto da Criança e do Adolescente, com o 
objetivo de garantir às pessoas portadoras de deficiências atendimento educacionais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (LDBEN nº 
9.394/96), utiliza-se da Constituição Federal, mais precisamente o art. 4° quando 
coloca que é dever do Estado o atendimento educacional especializado (AEE) gratuito 
aos educandos com necessidades educacionais especiais (NEE). Nesse sentido a 
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LDBEN amplia o que é posto na CF utilizando termos diferenciados como alunos 
com necessidades especiais (NEE) no lugar de “portadores de deficiência” como 
colocado na CF.

Em 2001 o Brasil aprova a Lei nº 10.172/2001 que institui o Plano Nacional 
de Educação (PNE) e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica para poder de fato implementar ações inclusivas em relação a educação especial.

Este plano manteve, a parceria do Estado com organizações civis 
e não governamentais para prestação do serviço de atendimento 
educacional especializado aos alunos com deficiência, dando 
continuidade às recomendações da Política Nacional de Educação 
Especial de 1994” (CARDOSO, 2011, p. 33).

Em 2002, outro grande avanço na educação especial acontece no Brasil, a 
Lei nº 10.436/02 é instituída, reconhecendo Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
como meio legal de comunicação e expressão dos surdos e em 2005 com o Decreto 
nº 5.626 ela foi regulamentada.

Ainda no contexto brasileiro, entre 2003-2010, no Governo Lula, vários medidas 
relacionados à inclusão foram iniciadas, dentre elas a criação da Secretaria de Inclusão 
Educacional (SECRIE). Em 2004, o documento “O Acesso de Alunos com Deficiência 
às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular” divulgado pelo Ministério Público 
teve grande repercussão o que valorizou mais ainda o direito de escolarização dos 
alunos com deficiência nas turmas comuns do ensino regular.

Em 2006, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência deu um “novo olhar” para as pessoas com deficiência na medida em que 
teve seu foco nos direitos das pessoas com deficiência e instituiu deveres, cobrando 
do Estado mais ação e divulgando conceitos novos.

Segundo Correia (1997), à medida que os conceitos de igualdade e justiça vão 
expandindo-se, as crianças e suas famílias evoluem de uma situação de passividade 
para um progressivo descontentamento com os procedimentos escolares que conduzia 
à segregação e exclusão das crianças ditas deficientes.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao percorrer todo o trabalho percebe-se claramente a dificuldade na elucidação 
de conflitos e que raramente não estão presentes quando se trata da colisão dos direitos 
fundamentais e as políticas de Educação Especial, pois a legislação vigente ainda 
gera muitos embates no meio jurídico.

O direito à educação antecede a qualquer norma, sendo reconhecido por todos 
os ordenamentos jurídicos e lembrado nas declarações, tratados, convenções, cartas 
de princípios, compromissos, protocolos, acordos, que buscam a internacionalização 
do direito à educação.

Analisando todos os aspectos citados anteriormente, é possível perceber que 
o direito fundamental à educação inclusiva ou especial, sofre bastante resistência 
e que na prática segrega a minoria. Através deste estudo pôde-se chegar a algumas 
conclusões descritas a seguir.

De inicio se estudou doutrinária, legislativa e historicamente os direitos humanos 
e fundamentais. No que tange os direitos humanos entende-se que sem eles não se 
tem garantia a vida. Já os direitos fundamentais, dentro do patamar constitucional, 
têm como base a evolução dos povos e do tempo de forma histórica positivados neste 
mesmo patamar.

No âmbito constitucional, o Artigo 6° da Constituição consagra a educação 
como direito social, habilitando o indivíduo a aperfeiçoar suas habilidades. Assim 
sendo, juridicamente, o Estado tem o desafio de garantir a educação especial como 
direito, e não pode de modo algum negar. Deve, portanto ofertar serviços que tenham 
como objetivo promover a aprendizagem com qualidade do aluno com necessidades 
educacionais especiais.

Não obstante a isso, é preciso salientar que entendendo o processo de educação 
inclusiva ou especial, é de responsabilidade não só do Estado ou da escola, mas 
também da família e sociedade no sentido de superar as desvantagens e os erros de 
concepção sobre as necessidades educativas especiais.
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Foi demonstrado, também, de que forma o Direito atua dentro do patamar da 
Educação inclusiva, podendo de certa maneira atenuar, dentro do campo jurídico, as 
dificuldades de efetivação das leis e normas que regem a educação especial no Brasil, 
pois as crianças e adolescentes que precisam do amparo da educação inclusiva são 
detentoras de direitos de acordo com suas especificidades.

Os direitos fundamentais constitucionalizados, dentro do Estado Democrático 
de Direito, faz com que os direitos básicos de cada indivíduo, sejam respeitados e 
assim, as barreiras da exclusão diminuam.

Este trabalho, que assim como a Carta Maior também faz alusão ao Direito 
Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana, traz a discussão de como desenvolver, 
dentro das praticas normativas do Direito, a possibilidade de abolir diferenças que 
atentem contra a dignidade da pessoa humana, garantindo assim ao ser humano dispor 
de meios que possibilitem uma vida digna.
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