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APRESENTAÇÃO

Advogados(as),

A revista da OAB-PI chega ao segundo volume com uma prestigiosa publicação 
internacional. Trata-se de um artigo inédito da professora doutora Maria Benedita 
Malaquias Pires Urbano, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fato 
que coroa e honra o trabalho de todos os envolvidos nesta obra.

O Conselho Editorial vem trabalhando na confecção da revista desde o início do 
ano, um trabalho que envolve desde a elaboração e divulgação do edital de chamada 
de artigos, passando pelo recebimento e análise dos artigos enviados, chegando, por 
fim, aos ajustes gráficos para a publicação. Cada detalhe é minuciosamente analisado, 
até mesmo a escolha da fotografia que estampa a capa da revista, que, a exemplo da 
edição anterior, é de autoria de advogados inscritos nesta seccional. A fotografia desta 
edição representa o busto do advogado e ministro Evandro Lins e Silva, referência 
maior advocacia. O busto encontra-se afixado na entrada da seccional da OAB-PI.

Para esta segunda edição, o Conselho Editorial recebeu uma quantidade bem 
maior de artigos, o que evidencia a boa aceitação da revista no meio jurídico. A escolha 
dos artigos que constam nesta edição representou um grande desafio, e alguns foram 
selecionados para publicação em edições subsequentes.

A revista, com isso, atinge o seu desiderato de fomentar os debates e discussões 
que contribuem de forma positiva para o engrandecimento da sociedade.

Leandro Cardoso Lages
Editor-Chefe da Revista da OAB-PI
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RUI, SOBRAL E A CONSTITUIÇÃO DE 1988: 
uma breve análise acerca da construção da democracia 

e da república no Brasil, a partir da experiência de dois ícones 
da advocacia nacional.1

Luís Carlos Martins Alves Jr.2

Não há motivo para me orgulhar. Não nos orgulhamos de 
ter cumprido um dever. Cumpri um dever de cidadão e de 
advogado. De cidadão porque era dever de todos protestar 
contra uma ditadura que se instalava. E de advogado porque 
era um perseguido que precisava de amparo e era meu 
dever dar esse amparo. Cumpri apenas um dever cívico 
e profissional e quem assim faz não se orgulha, somente 
fica tranquilo, porque a consciência aprova. Apenas isso. 
(Sobral Pinto)3

SENHORAS E SENHORES, 

1. Nesta breve intervenção pretendo homenagear os advogados e as 
advogadas do Piauí, no sagrado ministério de defender os direitos e os interesses de 
seus constituintes ou clientes. 

2. E qualquer homenagem que se presta aos profissionais da advocacia 
tem de forçosa e necessariamente passar pelas figuras dos dois maiores advogados da 
nossa história: Rui Barbosa de Oliveira4 e Heráclito Fontoura Sobral Pinto5. 

________________________________________________

1 O  Texto de palestra proferida por ocasião do lançamento do primeiro número da Revista Científica da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional do Piauí. Evento realizado na sede da OAB/PI, na cidade de Teresina, em 26.11.2013, 
sob a organização dos advogados e professores Leandro Cardoso Lages e Eduardo Albuquerque Rodrigues Diniz.
2 Bacharel em Direito, Universidade Federal do Piauí; Doutor em Direito Constitucional, Universidade Federal de 
Minas Gerais; Professor de Direito Constitucional, Centro Universitário de Brasília e Centro Universitário de Anápolis; 
Procurador da Fazenda Nacional perante o Supremo Tribunal Federal. 
3 ATHENIENSE, Aristóteles. Sobral Pinto, o advogado. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 45. 
4 Rui Barbosa de Oliveira (5.11.1849 – 1º.3.1923). Patrono da advocacia brasileira e uma das figuras mais importantes 
de nossa história. Há copiosa produção intelectual de Rui Barbosa e sobre Rui Barbosa. Basta acessar qualquer página 
de busca na internet ou em qualquer biblioteca ou livrarias nacionais. 
5 Heráclito Fontoura Sobral Pinto (5.11.1893 – 30.11.1991). Advogado brasileiro que defendeu presos políticos 
durante a “Ditadura Vargas (1937-1945)” e durante a “Ditadura Militar (1964-1984)”. Maiores informações podem 
ser extraídas de qualquer site de busca na internet ou dos principais livros de história do Brasil, ou nas principais 
bibliotecas nacionais. Neste ano de 2013 foi lançado um filme intitulado “Sobral Pinto – o homem que não tinha preço”.

p. 11 - 33
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3. Segundo Rubens Approbato Machado6, ex-presidente do Conselho 
Federal da OAB, o dia 5 de novembro é uma data mística, pois nesse dia e mês no 
ano de 1849 nascia Rui Barbosa, e no mesmo dia e mês mas no ano de 1893 nascia 
Sobral Pinto.

4. Só e somente só por esse motivo, o dia do advogado, que tem sido 
comemorado no dia 11 de agosto, data da criação dos cursos de Direito no Brasil, 
ocorrida no ano de 1827, deveria ser modificado para o dia 5 de novembro, pois nesse 
místico dia nasceram os dois maiores ícones da advocacia brasileira. 

5. O 11 de agosto continuaria a ser o dia do estudante ou do professor 
de direito, mas o verdadeiro dia do advogado, daquele que vive e sobrevive na e da 
defesa dos direitos e interesses alheios há de ser o mencionado dia 5 de novembro. 

6. Em nome das honradas memórias de Rui e de Sobral, postulo à 
Ordem dos Advogados do Brasil que envide esforços legislativos e estatutários para 
modificar o dia do advogado brasileiro para esse aludido dia 5 de novembro, pelas 
razões delineadas. 

7. Continuo no dia 5 de novembro, mas do longínquo ano de 1849, dia 
do nascimento de Rui Barbosa.  Naquela época, a população brasileira gravitava em 
redor dos 8 milhões de habitantes. Hoje somos quase 200 milhões de pessoas. Naquele 
período no Brasil havia apenas 2 Faculdades de Direito (Pernambuco e São Paulo), 
hoje funcionam quase 1.300 cursos de Direito.

8. Naquele ano de 1849, em 1º de janeiro, os pernambucanos no calor 
da “Revolução Praieira” publicaram o “Manifesto ao Mundo” contendo as seguintes 
reivindicações: 

1º O voto livre e universal do povo brasileiro; 
2º A plena e absoluta liberdade de comunicar o pensamento 
por meio da imprensa;
3º O trabalho como garantia de vida para o cidadão 
brasileiro;
4º O comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros;

________________________________________________

6  ATHENIENSE, Aristóteles. Sobral Pinto, o advogado. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. XI. 

p. 11 - 33
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5º A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos;
6º A extinção do Poder Moderador e do direito de agraciar;
7º O elemento federal na nova organização;
8º Completa reforma do Poder Judiciário, de modo a 
assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos;
9º Extinção da lei do juro convencional;
10º Extinção do atual sistema de recrutamento militar.

9. Essa “Revolução Praieira” se insere no quadro de “insurreições e 
revoltas” que marcaram o Império brasileiro. 

10. O Brasil, no ano do nascimento de Rui Barbosa, como todos sabemos, 
era governado pelo imperador D. Pedro II e regido pela Constituição de 18247.

11. Sobre essa Constituição, José Antônio de Pimenta Bueno (Marquês 
de São Vicente)8 publicou, no ano de 1857, o melhor livro de direito constitucional 
já escrito em língua portuguesa, nada obstante, reitera-se, versasse sobre o regime 
constitucional do Império.

12. No Preâmbulo9 dessa Constituição constava que Dom Pedro I, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, por obra e graça de Deus, e 
unânime aclamação dos Povos, em nome da Santíssima Trindade, jurava e mandava 
observar a Constituição do Império brasileiro, por ele outorgada em 25.3.1824. 

13. É de ver, portanto, que a grande figura política do Império brasileiro 
foi o Imperador. E sua força política decorria do fato de empalmar o Poder Moderador, 
instrumento que amesquinhava os demais Poderes.

________________________________________________

7  A O inteiro teor do texto constitucional de 1824 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet. 
8 SÃO VICENTE, Marques de (José Antônio Pimenta Bueno). Direito público brasileiro e análise da Constituição do 
império. Brasília: Senado Federal, 1978. 
9 Preâmbulo da Constituição Imperial de 1824: Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada 
por Sua Majestade o Imperador. DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEUS, e unânime aclamação dos 
povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil: fazemos saber a todos os nossos súditos, que tendo-
nos requerido os povos deste Império, juntos em Câmaras, que nós quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o 
Projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia 
Constituinte; mostrando o grande desejo, que tinham, de que ele se observasse já como Constituição do Império, por 
lhes merecer a mais plena aprovação, e dele esperarem a sua individual, e geral felicidade política: nós juramos o 
sobredito Projeto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que d’ora em diante fica sendo deste 
Império; a qual tem o teor seguinte: EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE....

p. 11 - 33
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14. Com efeito, o art. 98 da Constituição enunciava que o “Poder 
Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente ao 
Imperador, como chefe supremo da Nação, e seu primeiro representante, para que 
incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio, e harmonia 
dos demais poderes políticos”. 

15. A instituição desse Poder decorreu de uma importação “tupiniquim” 
das teses políticas do escritor suíço Benjamin Constant10.  

16. Segundo Constant, os três poderes político-constitucionais conhecidos 
(o executivo, o legislativo e o judiciário) devem cooperar entre si, mas pode haver 
entrechoques e bloqueios.  Nessas situações de conflitos entre os Poderes surge a figura 
do poder neutro, típico das monarquias constitucionais, que pertenceria ao monarca, 
pois este não faria parte nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. 

17. Por essa linha, o monarca estaria fora e acima de todos os demais 
poderes políticos, como um árbitro, um moderador dos eventuais conflitos que 
eventualmente surgissem. Constant mirava a experiência inglesa.

18. A tese era boa, mas a sua prática mostrou-se equivocada no Brasil. 
Com efeito, o Imperador não agia com moderação e nem como árbitro das disputas 
políticas, mas como “parte” interessada. Em clássica obra escrita em 1862, Paulino 
José Soares de Souza (o Visconde de Uruguai)11, assinalou que a máxima “o Rei reina 
mas não governa” é completamente vazia de sentido para os brasileiros.

19. Com efeito, segundo os preceitos da Constituição de 1824, o Imperador 
exerce as suas atribuições que não podem ser entendidas nem limitadas por uma máxima 
estrangeira, válida para os ingleses e algumas outras monarquias europeias.

20. Segundo a Constituição, a pessoa do Imperador era inviolável e sagrada, 
e ele não estaria sujeito a responsabilidade alguma. Se o Imperador era irresponsável, 
quem se responsabilizava pelos seus atos? Na excelente monografia escrita em 1860 
________________________________________________

10 CONSTANT, Benjamin. Escritos políticos. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
11 URUGUAI, Visconde (Paulino José Soares de Souza). Ensaio sobre o direito administrativo. Brasília: Ministério 
da Justiça, 1997. 

p. 11 - 33
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sobre esse tema, Zacharias de Góes e Vasconcelos12, que foi presidente da Província do 
Piauí, concluiu que a responsabilidade seria dos seus ministros e conselheiros.

21. No Império a religião continuava a ser a “católica apostólica romana”, 
garantindo-se, todavia, que os cultos domésticos ou particulares de outras religiões 
fossem permitidos, desde que não houvesse a forma exterior de um templo.  O País 
tinha uma igreja oficial, mas não proibia a crença nem o culto de outras religiões.  

22. Para Afonso Arinos de Melo Franco13, o estabelecimento de uma 
religião oficial, naquele período, teve como razão evitar: a) os distúrbios internos ou 
eventuais guerras civis decorrentes das cizânias religiosas; e b) a submissão às potências 
estrangeiras protestantes, especialmente a Inglaterra. 

23. Por essa interpretação, mais do que o reconhecimento de uma tradição 
social e cultural, era uma atuação de caráter político a confirmação de uma igreja e 
religião oficial. 

24. Segundo a Constituição, os representantes da Nação eram o Imperador 
e a Assembleia Geral (Poder Legislativo), sendo esta composta pela Câmara dos 
Deputados e pelos Senadores das Províncias.   A Constituição assinalava que todos 
os poderes do império do Brasil eram delegações da Nação. O poder era da Nação que 
delegava o seu exercício. Mas somente o Imperador, os Deputados e os Senadores eram 
os seus representantes políticos.  Os magistrados e os demais “funcionários públicos” 
exerciam um poder delegado pela Nação, mas não eram os seus representantes políticos. 

25. Ao Poder Legislativo competia fazer as leis, interpretá-las, suspendê-
las e revogá-las, bem como velar na guarda da Constituição e promover o bem geral 
da Nação.

26. O Império brasileiro não conheceu o controle judicial de 
constitucionalidade das leis.  Somente na República a solução definitiva acerca da 

________________________________________________

12 VASCONCELOS, Zacharias de Góes e. Da natureza e limites do poder moderador. Brasília: Senado Federal, 1978.
13 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Ideias políticas do constitucionalismo imperial. In: O pensamento constitucional 
brasileiro – ciclo de conferências realizado no período de 24 a 26 de outubro de 1977. Brasília: Câmara dos Deputados, 
1978, pp. 31-35.
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validade normativa das leis contestadas em face da Constituição caberia ao Poder 
Judiciário. É a partir da República que ao Poder Judiciário, mormente ao Supremo 
Tribunal Federal, se atribui a guarda e a proteção do texto constitucional.14

27. Outra característica do sistema político-constitucional do Império 
brasileiro consistia no caráter censitário do processo eleitoral. Nem todos os brasileiros 
poderiam participar das eleições, sejam como eleitores, sejam como candidatos.  
Estavam excluídos do regime eleitoral: as mulheres, os escravos, os libertos, os 
analfabetos, os pobres, os estrangeiros, os não-católicos, os solteiros menores de 25 
anos, os casados menores de 21 anos, os religiosos de vida consagrada ao claustro, 
os criminosos... Ou seja, na “representação política imperial”, poucos podiam votar e 
raros podiam ser eleitos, ante esse modelo de exclusão política.15

28. Mas a grande exclusão do Império, o profundo “colapso moral”16  
daquele Brasil era a escravidão que aviltava as pessoas de cor negra, que os tornava 
“coisas” à mercê de seus senhores. Como todos sabemos, em nosso País, a escravidão 
somente foi abolida no ocaso do Império, em 13.5.1888, com a promulgação da “Lei 
Áurea”.

29. O Império era aristocrático: alguns poucos com muitos privilégios e 
a imensa maioria com poucos direitos e oportunidades. Mesmo a República tem sido 
aristocrática.

30. O Império brasileiro não conheceu o federalismo e a consequente 
autonomia política, legislativa, administrativa e financeira das Províncias e dos 
Municípios. Com efeito, nos termos da Constituição de 1824, os Presidentes de 
Província eram nomeados pelo Imperador e este poderia, ao seu talante e a qualquer 
momento, removê-los da função.

31. A Constituição assinalava a independência do Poder Judicial e a sua 
composição seria de juízes e de jurados, cabendo aos jurados a pronúncia sobre os fatos, 

________________________________________________

14 LÚCIO BITTENCOURT, Carlos Alberto. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. Atualizado por 
José de Aguiar Dias. 2ª ed. Brasília: Ministério da Justiça, 1997.
15 FERREIRA, Manoel Rodrigues. A evolução do sistema eleitoral brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2001. 
16 Expressão extraída da obra “Eichmann em Jerusalém – ou sobre a banalidade do mal”, de Hannah Arendt
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e aos juízes a aplicação da lei, tanto em causas cíveis como nas criminais.  Os juízes de 
direito seriam perpétuos, mas eles poderiam ser mudados de lugar, ou suspensos pelo 
Imperador por queixas graves, ouvido o Conselho de Estado, e os próprios magistrados. 
Os juízes só poderiam perder o cargo mediante sentença judicial, sendo-lhes imputada 
responsabilidade por abusos de poder ou prevaricações cometidas no exercício da 
magistratura.

32. A Constituição reconhecia a possibilidade de as partes elegerem 
árbitros, tanto nas questões cíveis quanto em algumas causas penais, para a solução 
da controvérsia. E que as sentenças arbitrais, se assim convencionassem as partes, 
poderiam ser executadas sem recursos. As instâncias judiciais eram basicamente três: 
os juízes e jurados de primeiro grau; os tribunais de Relação em cada Província, e o 
Supremo Tribunal de Justiça, com sede na capital do Império, que seria a instância 
definitiva e pacificadora das controvérsias.

33. A Constituição de 1824 consagrava a distinção entre preceitos 
constitucionais materiais e preceitos constitucionais formais. Nela estava disposto 
no art. 178 que “é só constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições 
respectivas dos poderes políticos, e aos direitos políticos, e individuais dos cidadãos; 
tudo que não é constitucional, pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas 
legislaturas ordinárias”. Daí a possibilidade de as leis ordinárias cuidarem de temas 
apenas formalmente constitucionais.

34. No art. 179 estava elencado o clássico rol de direitos fundamentais 
inspirados nas ideologias liberais, como se vê do caput desse aludido dispositivo: “A 
inviolabilidade dos direitos civis, e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base 
a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Império, pela maneira seguinte”.

35. Seguia um catálogo de 35 incisos que são muito similares ao da atual 
Constituição de 1988 e que foram repetidos pelas outras Constituições brasileiras.  
À guisa de exemplo: “I – nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão em virtude da lei”; “II – nenhuma lei será estabelecida sem 
utilidade pública”; “III – A sua disposição não terá efeito retroativo”. 
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36. As promessas constitucionais estampadas nos incisos do art. 179 
também cuidavam da dignidade da pessoa humana:  “XIX – desde já ficam abolidos 
os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as demais penas cruéis”; “XX  - 
nenhuma pena passará da pessoa do delinquente...”; “XXI – as cadeias serão seguras, 
limpas, e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme 
suas circunstâncias, e natureza dos delitos”. No plano dos direitos fundamentais sociais 
estava enunciado que: “XXXI - a Constituição também garante os socorros públicos”; 
“XXX – a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”.

37. Como vimos, o quadro normativo da Constituição de 1824, pelo 
menos no plano formal, simbolizava um regime político aristocrático, com aparência 
de legitimidade representativa.  Mas, como todos sabemos, a “democracia” imperial 
era para poucos, era aristocrática, e não popular. 

38. Com efeito, os negros, os índios, os pobres, as mulheres, os gays e as 
lésbicas, os não-católicos, as crianças, os idosos, os portadores de deficiência e todos 
os segmentos humanos historicamente menosprezados não encontravam leis nem 
práticas sociais ou estatais de proteção ou de emancipação. Para as pessoas nessas 
condições naturais ou sociais, a vida sempre foi muito difícil.

39. É nesse quadro social que Rui Barbosa surge e floresce.  Ele entra para 
a Faculdade de Direito de Olinda em 1865. Transfere-se para a Faculdade de Direito 
de São Paulo e se forma em 1870. A partir da faculdade Rui se aproxima de Castro 
Alves, de Joaquim Nabuco (também nascido em 1849) e de outras grandes figuras 
brasileiras e abraça a causa da Abolição da Escravatura. Rui se destaca na imprensa e na 
advocacia, e, paralelamente às lutas pelo fim da escravidão, começa a trovejar a favor 
da República.  Nada obstante a sua adesão ao republicanismo, Rui é convidado para 
compor o gabinete imperial, mas declina, pois já estava comprometido com a causa 
republicana, vista por ele como remédio apto a curar os males públicos do Brasil.

40.  A República, por meio de uma intervenção militar, é proclamada 
em 15.11.188917. Rui Barbosa se insere como um dos líderes civis do movimento e 

________________________________________________

17 O inteiro teor do texto constitucional de 1891 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet.
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assume a pasta do ministério da Fazenda e se torna o arquiteto jurídico da República. 
Praticamente todo o arcabouço normativo da República é fruto do trabalho e da 
inteligência de Rui Barbosa.18

41. É convocado e se reúne o “Congresso Constituinte” com a missão de 
promulgar uma nova Constituição. Essa nova Constituição, a primeira da República, é 
promulgada em 24.11.1891. Nessa Constituição o trabalho de Rui se destaca e surgem 
novidades institucionais: a República, a Federação, o Presidencialismo,  a Separação 
dos Poderes,  o fim do voto censitário e separação entre o Estado e  a Igreja.19

42. Quanto à separação dos Poderes, surgiu o “controle judicial de 
constitucionalidade das leis” e a impossibilidade de o chefe de Estado (Presidente 
da República) de fechar o Congresso Nacional e de suspender os juízes. Não havia 
o “Poder Moderador” presidencial. Formalmente o Brasil tinha uma Constituição 
republicana, que foi inspirada nos textos constitucionais estrangeiros, especialmente 
dos Estados Unidos.20

43. Mas logo ficou patente que a importação do modelo normativo norte-
americano, com as pitadas da experiência inglesa, não surtiram os efeitos desejados 
por Rui Barbosa nas práticas políticas, profundamente enraizada na cultura social 
brasileira.21

44. As crises políticas, econômicas e sociais do alvorecer da República se 
acentuaram. Deodoro da Fonseca (eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte 
como primeiro Presidente) renuncia.  Assume o seu vice-Presidente o também marechal 
Floriano Peixoto. Com Floriano Peixoto tem início uma “ditadura constitucional” e Rui 
Barbosa, militante da causa republicana, passa a se tornar um corifeu das liberdades 
civis na defesa dos perseguidos políticos. Rui ousava desafiar a força da espada através 
das palavras de suas petições. 

________________________________________________

18 MANGABEIRA, João. Rui: o estadista da República. Brasília: Senado Federal, 1999. 
19 CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. Constituição federal brasileira (1891) - comentada. Brasília: Senado Federal, 
2002.
20 FERREIRA, Waldemar Martins. História do direito constitucional brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2003.
21 HAMBLOCH, Ernest. Sua majestade o presidente do Brasil – um estudo do Brasil constitucional (1889 – 1934). 
Tradução de Lêda Boechat. Brasília: Senado Federal, 2000. 
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45. Segundo Edgar Costa22, que foi ministro do STF, o primeiro julgamento 
relevante do Supremo Tribunal Federal foi o Habeas Corpus n. 300 impetrado por Rui 
Barbosa em favor de presos políticos desterrados por ordem do marechal Floriano 
Peixoto. Relatam os cronistas que o Marechal Floriano havia feito o seguinte comentário 
acerca da impetração do HC: Não sei quem amanhã dará habeas corpus para os ministros 
do Supremo Tribunal Federal... 

46. Naquelas circunstâncias políticas, o  Tribunal  não ousou anular os atos 
presidenciais, sob a justificativa de que se cuidavam de atos políticos, insindicáveis 
judicialmente. Nada obstante esse entendimento inicial, Rui Barbosa continuou com 
suas invectivas contra os atos que entendia ilegais e abusivos do governo brasileiro. 
Por essa razão foi, inclusive, constrangido a buscar exílio, inicialmente na Argentina 
e posteriormente na Inglaterra.

47. Encerrada a ditadura constitucional de Floriano,  toma posse o 
presidente eleito Prudente de Moraes, em 1894.  Em 5.11.1897 (aniversário de Rui 
e de Sobral) houve um atentado à vida do presidente Prudente de Moraes, no qual 
restou vitimado o ministro da guerra Carlos Machado Bittencourt. Ante esse quadro, 
foi decretado o estado de sítio e novas perseguições políticas contra os adversários do 
governo foram exercidas.

48. Novamente Rui Barbosa ingressa com ordens de Habeas Corpus 
perante o STF na defesa dos perseguidos políticos. Dessa vez o Tribunal concede a 
ordem para garantir o comparecimento em juízo dos pacientes. Já era uma vitória.  
Mas, no julgamento do mérito, o Tribunal manteve a orientação de que os atos 
praticados durante o estado de sítio são atos políticos e insindicáveis judicialmente, 
sendo competência do Congresso a sua apreciação.

49. Posteriormente o Tribunal evoluiu e passou a conceder as ordens de HC 
em face de presos políticos. Rui provocava o STF a tomar medidas que a mentalidade 
judicial brasileira não estava acostumada: a invalidar ou a cassar atos governamentais 
por inconstitucionalidade. Nessa fase da experiência republicana brasileira, o STF 
começava a entender o significado de ser o “guardião” da Constituição.
________________________________________________

22 COSTA, Edgar. Os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal – Primeiro Volume (1892 -1925). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.
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50. A primeira República foi um período conturbado tanto nos aspectos 
políticos, quanto nos aspectos sociais e econômicos, e frágil era a democracia brasileira, 
pois as instituições republicanas ainda estavam dominadas por uma mentalidade 
caudilhesca e patrimonialista.  A República ainda não tinha se firmado como o 
governo da Lei e do respeito às instituições. Lei que deveria punir o poderoso e proteger 
o fraco. Lei que deveria ser aplicada com justa equidade para todos. Instituições que 
deveriam aplicar milimetricamente os preceitos normativos.

51. Interessou-nos o Rui advogado, mas não podemos esquecer do Rui 
político, verdadeiro estadista. Rui foi 2 vezes candidato à Presidência da República. A 
candidatura mais marcante, mais empolgante foi o pleito que disputou contra Hermes 
da Fonseca, em 1910. Essa candidatura foi chamada de “campanha civilista”, na qual 
Rui percorreu o Brasil, realizando comícios, discursos e empolgando a juventude e as 
classes profissionais urbanas. Mas naquele Brasil rural, de mentalidade provinciana e 
da “política dos governadores”, o governo situacionista abusava das fraudes eleitorais, 
da corrupção e do abuso de poder, de sorte que o candidato governista saiu vitorioso 
na eleição, mas as sementes das insatisfações já estavam lançadas e 2 décadas depois 
seriam colhidas, em outubro de 1930. 

52. Rui falece em 1º.3.1923, sob o governo de Arthur Bernardes.  À época 
da morte de Rui Barbosa, conquanto não houvesse escravidão negra, as condições 
sociais dos negros, dos pobres, dos analfabetos, das mulheres e todos os socialmente 
subalternizados não era muito diferente da época do Império. Com efeito, a República 
não era menos aristocrática que o Império. O abuso de poder e as ilegalidades 
cometidas pelos poderosos não eram menores do que as cometidas durante o Império. 
Na substância, pouca coisa tinha mudado na passagem do Império para a República, 
pois os vícios institucionais foram transplantados.

53. O Brasil ainda não vivia uma “Democracia Republicana”, pois nem 
todos eram livremente iguais nem equitativamente responsáveis perante as leis. A 
aplicação da lei era seletiva.

54. Nesse ano de 1923, ano da morte de Rui Barbosa, Sobral Pinto, conquanto 
jovem, já era um respeitado advogado, mas ainda não militava na seara das liberdades 

p. 11 - 33



22 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

civis. Sobral Pinto tinha 30 anos, pois nasceu no ano de 1893. Nesse ano também nasceu 
Alceu do Amoroso Lima (o Tristão de Ataíde) outra grande figura brasileira.

55. No ano do nascimento de Sobral, Antônio Conselheiro se estabelece 
no pequeno arraial de Canudos, no sertão baiano.  Naquele ano, no Rio Grande do Sul, 
estoura a Revolução Federalista. Se no ano do nascimento de Rui tivemos a “Revolução 
Praieira”, de caráter republicano e federalista, no nascimento de Sobral tivemos a 
“Federalista”, de caráter federal e republicano também. Com efeito, pretendiam os 
“federalistas gaúchos” “libertar” o Rio Grande da tirania constitucional de Júlio de 
Castilhos, que ao lado de Pinheiro Machado e Borges de Medeiros, representavam a 
anti-republicana política dos governadores.

56. A ironia da história consiste no fato de que o agente que implodiria 
esse modelo da política dos governadores foi um discípulo dessa trinca: o também 
gaúcho Getúlio Vargas. Pois bem, Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições 
presidenciais de março de 1930, assume o poder graças à Revolução de outubro de 1930, 
que depôs o presidente Washington Luís e não permitiu a posse do candidato eleito 
Júlio Prestes. Cuide-se que Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda de Washington Luís, 
mas acabou sendo o candidato pelas oposições. Seria o mesmo que o atual ministro 
Guido Mantega fosse o candidato a presidente pelas oposições atacando as práticas 
políticas do governo petista.  Paradoxos e paroxismos tipicamente brasileiros.

57. Com a ascensão de Getúlio, estava sepultada a Primeira ou Velha 
República e a Constituição de 1891. Todavia, se com Getúlio morre a “política dos 
governadores”, remanescem algumas das velhas práticas “coronelistas”, como o 
mandonismo, o nepotismo e a ocupação de cargos públicos pelos aliados, a perseguição 
aos adversários e o abuso nas eleições. Em 1932 estoura a Revolução Constitucionalista 
em São Paulo, sufocada pelas tropas federais fieis a Getúlio. Em 1933 são convocadas 
eleições para a uma nova Assembleia Constituinte.  As mulheres puderam votar nesse 
pleito.

58. Em 16.7.193423 é promulgada a 3ª Constituição do Brasil, a 2ª da 

________________________________________________

23  O inteiro teor do texto constitucional de 1934 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet. 
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República. A Constituição de 1934 inaugura o constitucionalismo social no Brasil, 
e a crença infantil nos poderes mágicos da Constituição. Tem início o “fetichismo 
constitucional” ou “idealismo romântico”.  O “fetichismo constitucional” ou “feitiço 
da Constituição” consiste na crença de que a enunciação de promessas normativas 
no texto da Constituição seria suficiente e bastante para a sua concretização e para a 
transformação social e cultura do Brasil.

59. Na Constituição de 1934 foram enunciados vários preceitos que 
visam criar prestações positivas do Estado nas áreas sociais, como trabalho, saúde, 
previdência, família, educação, cultura etc. A Constituição deixa de ser um instrumento 
normativo de limitação jurídica do poder político do Governante para se tornar um 
instrumento de atuação social do Estado.

60. A ingenuidade normativista acredita que os textos jurídicos têm 
poderes mágicos. Que as palavras na Constituição são capazes de mudar as realidades. 
Que basta enunciar um direito para que as práticas culturais se modifiquem.  O 
pensamento mágico normativista brasileiro tem trabalhado com esse mito. Ou por 
ingenuidade, ou por má-fé.... 

61. Com efeito, a Constituição de 1934 trouxe algumas novidades 
em relação à de 1891, como a cota de representação política para as profissões ou 
corporações: lavoura e pecuária; indústria, comércio e transportes; profissões liberais 
e funcionários públicos. A Constituição instituiu a aposentadoria compulsória para 
os magistrados que atingissem os 75 anos de idade. Também vedava ao Judiciário 
o conhecimento das questões exclusivamente políticas. Dispunha como uma das  
hipóteses de cabimento do recurso extraordinário para a Suprema Corte, nova 
denominação do STF, a “violação à literal disposição de tratado ou de lei federal”.

62. Essa Constituição tem duração efêmera, pois em 10.11.193724  Getúlio 
Vargas outorgava a 4ª Constituição do Brasil, “atendendo às legítimas aspirações do 
povo brasileiro”. Getúlio, exímio manipulador, maquiavelicamente utiliza os medos 
e os receios de parcela das classes dominantes brasileiras, especialmente quanto à 

________________________________________________

24 O inteiro teor do texto constitucional de 1937 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet. 
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instalação de uma ditadura do proletariado comunista ou de uma ditadura extremista 
fascista, e dá um golpe de Estado.

63. Com efeito, o Mundo vivia a ascensão política do “fascismo” e dos 
governos autoritários: Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Pilsudski na Polônia, 
Franco na Espanha, Salazar em Portugal. No campo da esquerda comunista, a 
experiência da ditadura do proletariado comunista na União Soviética também era vista 
como um espectro a assombrar as pessoas daquele período. Getúlio Vargas flertava 
e tinha maior proximidade com o autoritarismo fascista. E a partir de 1937 impôs ao 
Brasil um regime autoritário de direita.

64. Esses governos autoritários tinham dois extremos: o de esquerda, 
simbolizado por Joseph Stálin na União Soviética; e o da direita, simbolizado por Adolf 
Hitler na Alemanha. Em comum: o fortalecimento do poder coletivista do Estado e o 
enfraquecimento das liberdades individuais.  A principal diferença residia no fato de 
que na extrema direita havia a possibilidade de o grande capital se tornar parceiro do 
autoritarismo político. Mas tanto o “fascismo” quanto o “socialismo” eram governos 
antidemocráticos, antirrepublicanos e anti-inviduais. O indivíduo (pessoa) não passava 
de um objeto a serviço do Estado e do Poder.

65. Volto ao Brasil e à Constituição de 1937, de inspiração fascista 
(apelidada de “Polaca”). Dessa Constituição vale registrar dois preceitos: o art. 180 e o 
parágrafo único do art. 96. O 180 dispunha que “Enquanto não se reunir o Parlamento 
Nacional, o Presidente da República  terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas 
as matérias de competência legislativa da União”. Esse Parlamento Nacional nunca foi 
convocado nem reunido, e Getúlio governou soberanamente até sua deposição em 1945.

66. O aludido parágrafo único do art. 96 dispunha que “No caso de ser 
declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República 
seja necessária ao bem estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de 
alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao exame do 
Parlamento; se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 
ficará sem efeito a decisão do Tribunal”. Como não havia Parlamento, Getúlio com 
esteio no art. 180 poderia anular as decisões do STF segundo a sua conveniência. 
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67. A Constituição, ao invés de ser um instrumento normativo de limitação 
dos eventuais abusos governamentais, se tornava um instrumento normativo de 
justificação desses abusos. Todos os abusos de Getúlio tinham respaldo na Constituição. 
Era um texto meramente semântico, na lição de Karl Loewenstein25. Era uma anti-
Constituição.

68. Empalmando tanto poder, Getúlio inicia a perseguição aos seus inimigos 
e adversários políticos. A partir daí, entra em cena o advogado Heráclito Fontoura Sobral 
Pinto. Sobral, que era um católico fervoroso, um cristão abnegado, é designado pela 
OAB para defender os comunistas Luís Carlos Prestes e Harry Berger. 26

69. E com a coragem dos justos e com a paixão dos santos, Sobral passa a 
defender esses presos comunistas. Se Rui era um vulcão erudito, Sobral era um terremoto 
intelectual, e assim como Rui usou de toda a sua criatividade para defender os presos 
políticos. O momento mais marcante e mais fantástico da epopeia de Sobral ocorre 
quando ele lê no jornal uma notícia acerca da condenação de um proprietário de cavalo 
por maus-tratos ao seu animal. Com essa informação, ele tem a ideia de requerer ao 
Tribunal a aplicação da lei de proteção aos animais, pois os seus constituintes estavam 
em condições subumanas, com tratamento pior que o destinado às bestas, bestilizados 
pois. Ante essa situação real e diante da força dos argumentos de Sobral, o Tribunal de 
Segurança Nacional foi constrangido a decidir favoravelmente aos presos comunistas.27

70. Essas lutas de Sobral ocorrem até o fim da ditadura Vargas, em 1945, 
quanto se restaura a democracia. Em 18.9.194628 foi promulgada pela Assembleia 
Nacional a 5ª Constituição do Brasil. Esse texto, de inspiração liberal democrática, 
marca uma fase de transição na política e na economia brasileira. Momentos políticos 
dramáticos ocorrem nesse período, como o suicídio de Getúlio, a tentativa de golpe 
de Café Filho, e a tentativa de golpe contra a posse de Juscelino Kubitscheck (JK).

________________________________________________

25 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel, 1976; Brazil under Vargas, New York: Macmillian 
Company, 1944. 
26  SOBRAL PINTO, Heráclito Fontoura. Por que defendo os comunistas? Belo Horizonte, Editora Comunicação: 1979. 
27  Há uma excelente Dissertação de Mestrado sobre essa defesa de Sobral Pinto. Autor: Daniel Monteiro Neves. 
Título: Como se defende um comunista: uma análise retórico-discursiva da defesa judicial de Harry Berger por Sobral 
Pinto. Universidade Federal de São João Del-Rei. Programa de Mestrado em Letras. São João Del-Rei/MG, 2013. 
28 O inteiro teor do texto constitucional de 1946 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet. 
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71. Sobral, que não era eleitor de JK, que não era do partido de JK, sai 
em defesa de Juscelino em nome da legalidade e do respeito à vontade democrática do 
eleitor que escolhera JK como Presidente, contra o candidato udenista Juarez Távora, 
apoiado por Sobral Pinto. Como reconhecimento e como gratidão, JK ofereceu a 
Sobral a possibilidade de lhe indicar para o STF. Sobral recusou, assim como Rui já 
havia recusado. Outros tempos. Outros homens. Hoje muitos são capazes de qualquer 
coisa para terem assento nos Tribunais, especialmente no STF e nos Superiores. Pois 
Sobral e Rui recusaram o que lhes foi gratuitamente oferecido. Hoje, sabemos todos, 
não são poucos os que se oferecem desavergonhadamente, sem qualquer pudor, para 
uma cadeira em um Tribunal. 

72. Após a estabilização política, ocorrida no governo JK, novas eleições 
sucedem, e finalmente um udenista, Jânio Quadros, se elege. Todavia, com 7 meses 
de governo, Jânio renuncia. A vaga deveria ser ocupada pelo Vice-presidente João 
Goulart (Jango). Nova crise política se instala, pois parcela substantiva do estamento 
político não aceitava a posse de Jango. Como solução implanta-se o parlamentarismo, 
e que seria convocado um plebiscito popular para decidir qual o sistema de governo 
deveria viger no Brasil.29

73. Em 1963 o plebiscito popular decidiu pelo presidencialismo. Jango 
volta a ter poder. Mas as forças contrárias armam um golpe. Em 1º.4.1964 Jango sofre 
um golpe militar. Esse golpe teve um forte apoio da sociedade civil, inclusive de Sobral 
Pinto, pois se imaginava que Jango tramava instalar uma república sindical no Brasil 
ou implantar um regime socialista similar ao de Cuba.30

74. Sucede, todavia, que o golpe militar que tinha como objetivo aparente 
impedir a instalação de uma ditadura socialista se transformou em um regime 
autoritário, ilegítimo, usurpador do poder civil.  Nesse momento, quando Sobral 
percebe a instalação de uma ditadura militar, ele imediatamente passa a denunciar 
essa ditadura e a exigir a devolução do poder aos civis e restauração democrática.31

________________________________________________

29 DINES, Alberto e outros. Histórias do poder – 100 anos de política no Brasil (volumes 1, 2 e 3). São Paulo: Editora 
34, 2000.
30 DINES, Alberto e outros. Idem.
31 GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
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75. Para dar uma aparência de legitimidade normativa, foi promulgada 
em 24.1.196732 a 6ª Constituição brasileira. Mas essa também teve vida efêmera, 
assim como a de 1934. Com efeito, em 13.12.1968 foi editado o Ato Institucional n. 5 
(AI 5) que consagrava definitivamente a ditadura militar.33  Em 17.10.196934, a Junta 
Militar que usurpara o poder editou a Emenda Constitucional n. 1, que foi uma nova 
Constituição. 

76. E, assim como ocorrera durante o “Estado Novo getulista”, Sobral 
Pinto mais uma vez se vê na contingência de defender presos e perseguidos políticos, 
especialmente os “comunistas”. A repressão política foi feroz, mas Sobral, assim 
como fizera durante a ditadura Vargas, sai em defesa dos inimigos da ditadura Militar. 
Foram tempos difíceis. Sobral chegou a ser preso, e sofreu ameaças. Teve a sua vida e 
liberdade em perigo, mas a sua respeitabilidade, e o seu nome eram grandes demais, 
e os militares não ousaram lhe fazer mal. Sobral foi uma trincheira da restauração 
democrática e da defesa das liberdades civis. Nessa luta, Sobral não esteve solitário. 
Outras figuras e instituições estavam do mesmo lado: OAB, CNBB, ABI...35

77. O Judiciário brasileiro, constrangido pela força arbitrária das armas, 
nem sempre ousava decidir contrariamente aos interesses dos governantes autoritários. 
Para intimidar os magistrados brasileiros, os militares aposentaram 3 ministros do STF. 
Mesmo assim, o Tribunal concedeu algumas ordens de HC para garantir a integridade 
física dos presos políticos.36 37

78. A partir dos governos Geisel e Figueiredo têm início o processo de 
redemocratização. O ponto culminante se deu com a campanha das “Diretas Já”, em 
1984.  Sobral, um senhor de 90 anos, um velho combatente das palavras e da razão, 
se engaja nessa luta do povo brasileiro por democracia.  Nada obstante a derrota 

________________________________________________

32 O inteiro teor do texto constitucional de 1967 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet. 
33 GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
34 O inteiro teor do texto constitucional de 1969 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet.
35 DINES, Alberto e outros. Obra citada.
36 ALVES JR., Luís Carlos Martins. O Supremo Tribunal Federal nas constituições brasileiras. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004.
37 ALVES JR., Luís Carlos Martins. Memória jurisprudencial – ministro Evandro Lins. Brasília: Supremo Tribunal 
Federal, 2009.
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das “Diretas Já”, a redemocratização brasileira já era uma realidade, e com a eleição 
de Tancredo e de Sarney, derrotando os candidatos da situação Paulo Maluf e Flávio 
Marcílio (este piauiense de Picos), encerrava-se o ciclo militar no Brasil.

79. Em 5.10.198838, há 25 anos, promulgava-se a vigente e reinante 
Constituição brasileira. Espera-se que seja a última, pois uma nova Constituição 
significa que houve ruptura traumática da “legítima legalidade”.

80. Sobral faleceu no dia 30.11.1991, há 22 anos. De lá para cá muita coisa 
tem ocorrido no Brasil. Mas induvidosamente alcançamos a estabilidade política e os 
governos brasileiros desde 1988 têm sido legítimos, pois escolhidos pelo eleitorado 
popular, mediante o voto, principal instrumento de legitimidade do representante do 
povo. 

85. É de se indagar: vivemos em uma “democracia republicana”? Como 
podemos compreender os termos “democracia” e “república” hoje, 25 anos depois de 
promulgada a Constituição? E qual o legado deixado por Rui e por Sobral para nós, 
advogados?

86. No longo processo de construção e de consolidação da “democracia” 
no Brasil, podemos entendê-la como a prática da liberdade e da tolerância, da aceitação 
do diferente, do respeito às maiorias, da proteção e da consideração às minorias. 
Democracia como o regime de governo no qual o adversário não é o inimigo que deva 
ser destruído, aniquilado, mas como reino da convivência na divergência. Na democracia 
não é legítimo nem lícito que o governante lance mão do discurso do ódio e da divisão, 
atribuindo aos adversários as culpas ou responsabilidades pelo insucesso ou êxito.

88. Democracia é pluralidade de visões de mundo e reino das múltiplas 
oportunidades, de modo que todos e cada um possam realizar os seus projetos 
existenciais de vida e de felicidade. Democracia como liberdade porque todos somos 
igualmente dignos, merecedores de respeito e de consideração. Democracia com 
liberdade de expressão e de imprensa no limite da responsabilidade. Democracia como 

________________________________________________

38 O inteiro teor do texto constitucional de 1988 pode ser acessado diretamente nas páginas virtuais do Senado da 
República ou da Câmara dos Deputados, ou colhido em sites de busca na internet.
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possibilidade real de a oposição vir a se tornar situação e de que esta – a situação – 
possa vir a ser oposição. Democracia como salutar e desejável alternância no poder.

89. E República? República como regime da legalidade. Mas não a 
legalidade meramente formal, meramente aparente, mas a legalidade legítima. 
República como o governo de homens e mulheres que obedecem às leis e respeitam às 
instituições. República como a prática de não usar o poder para privilegiar ou favorecer 
os amigos e para perseguir ou prejudicar os inimigos ou adversários. República como 
governo que serve ao povo, em vez de servir-se dele. República como administração que 
se pauta pela eficiência e pela moralidade, com transparência e publicidade. República 
como uso do que é público apenas de modo justificado e legítimo, sem privilégios ou 
distinções inaceitáveis.

90. República que significa igualdade equitativa de todos perante a lei. As 
diferenciações ocorrem somente ou pela necessidade ou pelo merecimento. Crianças 
necessitam de um tratamento diferenciado. Professores merecem um tratamento 
diferenciado. República em que o poderoso é alcançado pela lei. Que o humilde é 
protegido pela lei. República que pune o culpado e absolve o inocente. República que 
significa segurança e certeza de que todos, sejam ricos ou pobres, brancos ou negros, 
homens ou mulheres, crentes ou ateus, hetero ou homossexuais, que todos deverão 
receber a igual proteção e igual submissão às leis. 

91. E nós advogados o que queremos da República? Que os juízes 
e tribunais cumpram rigorosa e milimetricamente a Lei. República é Estado de 
Direito, é devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Na República o 
magistrado não é midiático nem se deixa intimidar ou seduzir pelos grandes veículos 
de comunicação.  Na República o magistrado é servo da legalidade, e não o senhor da 
Lei. O magistrado há de ser um vassalo da Constituição, e não o seu suserano. 

92. Com efeito, a nossa sociedade tem trilhado um longo caminho para 
construir um Estado que seja “democrático” e “republicano”, que seja legal e legítimo. 
É bem verdade que conquistamos a estabilidade política. Também conquistamos a 
estabilidade econômica. Falta conquistarmos a estabilidade social.
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93. Como o Direito e os advogados podem contribuir para essa 
estabilidade? O Direito é uma tecnologia normativa serviço das ideologias políticas 
predominantes. O Direito há de ser legítimo ou ilegítimo.  Nós os advogados somos 
os principais operadores dessa tecnologia. O nosso trabalho é utilizar essa tecnologia 
em favor dos nossos clientes.

94. Se o Direito for um instrumento normativo a serviço do crescimento 
econômico, do florescimento das potencialidades existenciais, do surgimento de 
oportunidades individuais, ele pode vir a ser um poderoso aliado no desenvolvimento 
social. Cabe a nós, advogados, os principais interessados no rigoroso e milimétrico 
cumprimento do da lei, postular pela aplicação desse direito legítimo. Insisto. A 
advocacia é a profissão da legalidade legítima. É a profissão da liberdade responsável. 
Só os livres são responsáveis. Só há responsabilidade na liberdade.

95. Pois bem, nesse longo e sinuoso percurso, Rui e Sobral foram dois 
importantes guias, duas estrelas que iluminaram os nossos passos. O legado deles é 
atual.  Eles foram homens que colocaram o seu talento e a sua capacidade a serviço da 
solução de problemas humanos. Essa é a principal herança deles. Nem Rui nem Sobral 
eram teóricos especulativos. Foram homens de ação e de palavras.  Todo o cabedal 
de conhecimentos que possuíam, tanto jurídico, quanto filosófico, político, histórico, 
foi posto a serviço dos seus clientes e das causas que defenderam. Essa é mensagem 
para nós advogados.

96. Toda a nossa cultura e saber devem estar a serviço dos nossos clientes 
e das nossas causas. O advogado há de ser um pragmático realista, sem prejuízo da 
esperança moral. Reitero, o advogado deve ser um profissional apto a solucionar os 
problemas de seus clientes e constituintes.  É isso que ele deve ser: um solucionador 
de problemas normativos dos clientes. O único compromisso do advogado deve ser 
com a versão da verdade do seu cliente, com o direito do seu cliente e com a justiça 
para o seu cliente.

97. O advogado não deve ter medo de criar inimizades.37  Nem de constranger 
os magistrados na defesa dos interesses de seus clientes. O advogado é um profissional 
________________________________________________

39 BARBOSA, Rui. O dever do advogado. Rio de Janeiro: AIDE, 2002.
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que luta utilizando como arma a palavra e o argumento, em favor da justiça para o seu 
cliente. Para o advogado, a causa do cliente deve ser sagrada, deve ser inviolável, e ele 
deve brigar com todas as suas forças e com todo o seu talento em defesa dela.

98. E como as Faculdades de Direito podem auxiliar na formação desse 
profissional da Justiça? Os cursos de Direito devem preparar profissionais capazes de 
serem criativos na solução de problemas concretos da vida real das pessoas. As Faculdades 
devem preparar profissionais pragmáticos, em vez de acadêmicos especulativos. Toda 
boa filosofia ou toda boa teoria deve ter um sentido e uma função prática.  Teoria que não 
serve na prática, não tem utilidade. Não deve nem ser considerada. É perda de tempo. 
Dizia Geraldo Ataliba: “não há nada mais útil do que uma boa teoria”. 

99. Aqui, vale registrar a imperiosa advertência de Oliveira Viana, feita 
no ano de 1921, mas de extrema atualidade, sobre os eruditos e intelectuais brasileiros, 
e sobre a formação universitária deles:

No Brasil cultura significa expatriação intelectual. O 
brasileiro, enquanto é analfabeto, raciocina corretamente 
e, mesmo inteligentemente, utilizando o material de 
observações e experiências feitas sobre as coisas que 
estão ao derredor dele e ao alcance dos seus sentidos, e 
sempre revela em tudo este inalterável fundo de sensatez, 
que lhe vem da raça superior originária. Dêem-lhe, 
porém, instrução; façam-no aprender o francês; levem-
no a ler a História dos Girondinos, de Lamartine, no 
original – e então já não é o mesmo. Fica ‘homem de 
ideias adiantadas’, cai numa espécie de êxtase e passa 
a peregrinar – em imaginação – por ‘todos os grandes 
centros da civilização e do progresso’. Se, acordando-o 
da hipnose, damos-lhe um safanão e desfechamos-lhe, à 
queima-roupa, uma pergunta concreta e precisa sobre as 
possibilidades da ‘siderurgia no Brasil’ ou sobre o ‘valor 
seletivo do zebu na pecuária do Triângulo’, ele nos olha 
atônito, num estado de imbecilização sonambúlica; ou 
então entra a dizer coisas disparatadas sobre rebanhos 
ingleses e australianos; ou desenvolve, um pouco 
confusamente, os primeiros capítulos de um filosofia das 
aplicações do ferro na economia contemporânea. Sobre o 
nosso problema pecuário, ele nada dirá, porque nada sabe, 
nem mesmo poderá saber, dado esse estado particular do 
seu espírito.
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100. As Faculdades de Direito não devem formar advogados que especulam 
ou elucubram sobre os problemas normativos, mas advogados capazes de resolvê-los.

101. Rui e Sobral, nada obstante fossem profundos conhecedores das boas 
teorias, sabiam apontar solução para os problemas de seus clientes e para as causas que 
defendiam.  Ambos foram exemplos de profissionais dedicados e competentes. Foram 
homens honrados e realistas. Eles, como todos os bons advogados, acreditavam na força 
argumentativa das palavras como busca da verdade e da justiça para os seus clientes.

102. Nem Rui nem Sobral padeciam dos terríveis vícios que impedem o 
pleno desenvolvimento de qualquer profissional: a preguiça, a inveja e o ressentimento.40

103. Nós advogados não devemos ter inveja do sucesso alheio nem nos 
felicitarmos com a infelicidade do outro. Nós advogados não devemos ser preguiçosos; 
devemos ser profissionais dedicados, estudiosos, incansáveis e intransigentes na 
defesa dos interesses de nossos clientes. A leitura é o nosso alimento. Ler de tudo, 
principalmente os textos normativos e as decisões judiciais. Ler para saber, pois sem 
leitura não há sabedoria. Não genialidade nem criatividade jurídica fora da leitura. 

104. Nós advogados não devemos ser ressentidos e não devemos atribuir 
aos outros a culpa e a responsabilidade pelos nossos erros ou fracassos, nem imputar 
ao êxito alheio a causa de nossas derrotas. Essa mentalidade vencedora, positiva, 
contagia a todos e serve de conforto e de confiança para o cliente.

105. Chegará o dia – e esse dia irá chegar - em que somente o caráter da 
pessoa e a competência do profissional servirão de parâmetro de valor do indivíduo. 
Chegará o dia em que a cor da pele ou dos olhos ou do cabelo, a crença religiosa, a 
tendência sexual, a idade, o sobrenome, o parentesco ou as amizades não terão valor 
algum como critério de diferenciação. 

106. Chegará o dia em que o sonho de Martin Luther King41  se concretizará, 
mas para isso é preciso estarmos todos acordados e vigilantes. As pessoas decentes 
________________________________________________

40 BARBOSA, Rui. Oração aos moços.  Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
41 KING JR., Martin Luther. Eu tenho um sonho (I have a dream). Discurso proferido em Washington em 28.8.1963. 
O inteiro teor pode ser acessado em qualquer site de busca na internet.
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e honradas não podem cochilar, pois os indecentes não vacilam nem perdoam. Mas 
é preciso ter uma esperança realista. E, nesse campo da esperança realista e da fé 
pragmática, Rui e Sobral foram ícones. Eles nunca perderam a fé nos homens. Nunca 
perderam a esperança na justiça.

107. Nós advogados também não podemos perder a fé nem a esperança, 
especialmente em nós mesmos, em nossa dedicação, em nossa seriedade e nos 
compromissos éticos e profissionais.

108. Finalizo. Rui e Sobral não foram “super-heróis” ou “sobre-humanos”. 
Eles não possuíram poderosos exércitos, nem ricas fortunas, tampouco eram dotados 
de poderes mágicos ou excepcionais. 

109. Simplesmente, foram homens que no sagrado exercício da advocacia, 
eram defensores apaixonados das causas que patrocinavam, inimigos pessoais das 
injustiças praticadas contra as pessoas inocentes, movidos por um profundo sentimento 
de dever, de piedade, de honra e de decência. 

110. Na verdade, Rui e Sobral não passaram disso: “homens demasiadamente 
humanos”. Que nós, advogados, também saibamos ser “humanos, demasiadamente 
humanos”.

Muito obrigado pela generosa atenção!
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LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
E CONFLITO ENTRE OS PODERES1

LEGITIMACY OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION AND 
CONFLICT BETWEEN THE POWERS

Maria Benedita Malaquias Pires Urbano2

RESUMO: O debate a respeito da implantação de um controlo da constitucionalidade foi 
acompanhada de fortes desconfianças por parte da doutrina, em particular na Europa continental 
dos primórdios do século XX. Apesar dos receios, o controlo da constitucionalidade acabaria por 
se impor, sem, contudo, concitar um consenso absoluto. Importante salientar que a natureza das 
normas constitucionais e do Direito Constitucional propicia uma atitude mais criativa dos juízes, 
nomeadamente daqueles que têm que interpretar e aplicar normas da constituição. O debate sobre 
a legitimidade democrática dos juízes constitucionais volve-se em tema incontornável a partir 
do momento em que o poder judicial cresceu e se desenvolveu enquanto poder estadual, sendo 
alçado ao patamar dos restantes poderes.  

Palavras-chave: Constituição, Controle, Legitimidade.

ABSTRACT: The debate about the implementation of a constitutionality control was 
accompanied by strong distrust by the doctrine, particularly in the early twentieth century 
European continent.  Despite uncertainties, the constitutionality control would eventually 
impose, without, however, assembling an absolute consensus. It is Important to notice that the 
nature of constitutional norms and constitutional law provides a more creative attitude of judges, 
mostly of those who have to interpret and apply provisions of the constitution. The debate about 
the democratic legitimacy of constitutional judges comes to be inevitable from the moment in 
which the judicial power has grown and developed as a state power, being raised to the level 
of the other powers.

Keywords: Constitution, Control, Legitimacy.

________________________________________________

1 O presente trabalho corresponde, sem grandes alterações, à nossa intervenção no Congresso da OAB-PI, subordinado 
ao tema Advocacia e a Constituição no século XXI, que decorreu no Auditório da OAB-PI, em Teresina, nos dias 22 
e 24 de Agosto de 2013. De referir que uma parte considerável do mesmo corresponde a excertos de obras nossas, 
já publicadas.
2 Mestre e Doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professora titular da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra.
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS

A implantação do controlo da constitucionalidade foi acompanhada de fortes 
desconfianças por parte da doutrina, em particular na Europa continental dos primórdios 
do século XX. A sacralização do parlamento e das respectivas leis e a desconfiança 
crónica em relação aos juízes, durante séculos a longa manus dos monarcas3, e, por 
então, meros funcionários públicos, são fenómenos que ajudam a compreender as 
ditas desconfianças.

As vozes mais críticas ecoavam de França, onde se temia que o controlo da 
constitucionalidade conduzisse a ou impusesse um “gouvernement de juges” (vale dizer, 
a intervenção dos juízes na governação). Foi o caso de Édouard Lambert, que, em 1921, 
na sua obra “Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux 
États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des 
lois”, chamava a atenção para os perigos de uma actuação judicial que extravasava os 
limites da respectiva função, tal como tradicionalmente concebidos4. Verdadeiramente, 
já Alexis de Tocqueville, bem antes de Lambert, ficara admirado com o imenso poder 
político dos juízes norte-americanos, aos quais era permitido desaplicar uma lei que 
estivesse em desconformidade com a constituição5.

Mas não eram só os franceses que se mostravam receosos em relação ao controlo 
da constitucionalidade das leis. Basta lembrar que Hans Kelsen teve que “travestir” 
o seu Tribunal Constitucional em “legislador negativo”, asseverando, com isso, que 
não se tratava de um tribunal como os outros, para assim conseguir que o modelo de 
controlo judicial da constitucionalidade por si desenhado se implantasse – um modelo, 
como é sabido, em que os juízes constitucionais poderiam anular uma lei do parlamento, 
órgão democrático por excelência, e, concomitantemente, expulsá-la da ordem jurídica.

________________________________________________

3 Os quais, através dos juízes, cometeram abusos e arbitrariedades.
4 Ao que tudo indica, a expressão “governo de juízes” terá sido primeiramente utilizada por Walter Clark, 
Chief Justice da Supreme Court da Carolina do Norte.
5 Neste preciso sentido, ver as nossas obras Curso de Justiça Constitucional.Evolução histórica e modelos 
do controlo da constitucionalidade, Coimbra, 2012 (reimpressão 2013), p. 49, nota 142, e “«Criativismo 
judicial» e «activismo judicial»: as duas faces de uma mesma função?”, in 35.º Aniversário da Constituição 
de 1976 (organizado pelo Tribunal Constitucional), Volume II, Coimbra, 2011, p. 8.
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Mais ou menos contestado, o controlo da constitucionalidade acabaria 
paulatinamente por se impor um pouco por toda a parte, sem, contudo, concitar um 
consenso absoluto em relação à sua bondade e oportunidade. Mas foi sobretudo nas 
décadas de 60-70 do século XX que começaram a chover críticas ao papel dos juízes 
constitucionais, quando certos tribunais constitucionais, como o italiano e o alemão, 
despiram as suas vestes de “legisladores negativos”, tal como concebidos por Kelsen, e, 
ainda que ocasionalmente, se transformaram em autênticos legisladores positivos. Por 
obra fundamentalmente destes dois tribunais constitucionais, e sobretudo no âmbito do 
controlo concentrado, foram criados novos tipos de sentenças, comummente designadas 
de “sentenças intermédias”, distintas das sentenças simples de constitucionalidade 
e de inconstitucionalidade. Trata-se de sentenças complexas, que têm em comum a 
circunstância de, em maior ou menor medida, acrescentarem um quid plus iuris ao 
direito posto. A norma nunca é pura e simplesmente considerada inconstitucional ou 
não inconstitucional. Por exemplo, no âmbito do controlo concentrado, a norma pode 
ser declarada incompatível com a constituição mas sem a concomitante consequência 
da nulidade e expulsão da ordem jurídica (mera declaração de incompatibilidade ou 
declaração de incompatibilidade sem nulidade). Ou pode a norma não ser declarada 
inconstitucional, com a advertência ao legislador de que este deve alterá-la, sob pena de 
numa próxima oportunidade ser considerada inconstitucional (sentenças apelativas ou 
exortativas). Para além dos dois tipos acabados de mencionar, perfilam-se igualmente 
como sentenças intermédias, entre outras, as sentenças interpretativas (de rejeição ou 
de acolhimento) e as sentenças manipulativas (aditivas ou substitutivas).

Como se pode intuir, em todas estas sentenças regista-se a criação de direito 
pelos juízes, sendo certo que com diferente intensidade. Para dar conta dos diferentes 
graus de criação normativa protagonizada pelo juiz, propomos uma classificação 
que autonomiza três tipos distintos de criativismo: o criativismo soft, ortodoxo 
ou tradicional, o criativismo borderline, de fronteira ou limítrofe, e, finalmente, o 
criativismo hard, heterodoxo ou patológico6.

________________________________________________

6 Ver os nossos trabalhos “The lawofjudges: attempting against Montesquieu’s legacyor a new configuration 
for anoldprinciple?”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume LXXXVI, 
Coimbra, 2010, p. 628, e Curso de Justiça Constitucional, cit., pp. 73 e ss.
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a) “Criativismo” soft, ortodoxo ou tradicional

Actualmente, a existência de uma certa margem de criatividade inerente 
à actividade de aplicação das normas pelos juízes é um dado que ninguém ousa 
contestar. Como afirma Cappelletti, o problema da criação de direito pelos juízes não 
reside na criação em si mesma, mas na extensão dessa criação7. Essa criatividade é 
mais expressiva naqueles casos em que há que integrar vazios legais, em particular 
lacunas da lei (através da analogia legis e da analogia iuris), e naqueles casos em que 
o texto da norma é posto em segundo plano em favor de “uma realização jurídica 
de intencionalidade prático-teleológica” (pense-se, por exemplo, na figura da 
“interpretação correctiva”). Mas, mesmo nestes casos, estamos sempre perante uma 
criação de direito subordinada à lei ou nos limites da lei, e respeitadora do princípio 
da separação dos poderes e do princípio democrático8. 

No âmbito do controlo da constitucionalidade das normas, este “criativismo” 
tradicional engloba, claro está, as decisões de simples acolhimento ou de simples rejeição 
da inconstitucionalidade. A este nível,“a participação dos juízes na produção normativa 
consiste, pura e simplesmente, na destruição ou não de uma norma, sendo certo que, 
como assegurava Kelsen, ao anular-se uma regra cria-se outra de sinal contrário”9. 

Ainda em relação ao âmbito material do “criativismo” em análise, e salvo melhor 
opinião, não nos repugna a inserção neste primeiro tipo de “criativismo” judicial da 
actuação do juiz constitucional em aplicação do princípio da interpretação conforme a 
constituição. Isto é válido sobretudo no caso das denominadas sentenças interpretativas 
de rejeição. Nestes casos, ainda é detectável uma atitude de deferência em relação 
ao legislador, em nome dos princípios do favor legis e da conservação das normas10. 

De igual modo, caberão nesta categoria os casos em que os juízes constitucionais 
optam por uma modelação temporal dos efeitos da sua decisão, do género de suspender 
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade até uma data pré-determinada (solução 
expressamente prevista na Constituição austríaca). Nestes casos, apesar de se registar 
________________________________________________

7 Cfr. “The law of judges”, cit.,p. 628.
8 Vide Curso de Justiça Constitucional, cit., pp. 73-4.
9 Idem, p. 74.
10 Cabe referir que Pizzorusso inclui as sentenças interpretativas na categoria das sentenças manipulativas, 
tese que não partilhamos. Cfr. Curso de Justiça Constitucional, cit., pp. 74-5.
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uma actuação menos ortodoxa dos juízes constitucionais, será a vontade do legislador 
que, em última análise, se pretende preservar.

Menos evidente é a situação dos casos de nulidade parcial, ou, mais 
especificamente, daqueles casos em que com a nulidade parcial – isto é, com a 
amputação de parte da norma – se dá uma expansão involuntária do âmbito normativo 
de um determinado preceito. Nestes casos, os juízes constitucionais, ainda que, como 
foi dito, involuntariamente, acabam por interferir nas opções políticas do legislador.

b) “Criativismo” borderline, de fronteira ou limítrofe

Tirando os casos extremos em que se pode afirmar com facilidade e razoabilidade 
que o juiz ultrapassou ou não os limites da sua função, outros casos há em que é 
verdadeiramente difícil fazer esse diagnóstico, desde logo porque, de igual modo, não 
é fácil traçar uma linha divisória entre as várias funções do Estado. Isto obsta a que se 
possa indicar com firmeza, muito menos de forma consensual, qual seja afinal o papel 
dos juízes enquanto aplicadores-criadores do direito, ou, por outras palavras, quais são 
os limites à sua actuação criativa. Daí que em alguns casos surjam dúvidas sobre se 
essas fronteiras foram ultrapassadas pelos juízes. Para esses casos, que em seguida serão 
mencionados, reservámos a fórmula de “decisões borderline”, de fronteira ou limítrofe.

Estamos, então, numa situação de fronteira em que ainda não se verifica a 
criação de novas normas pelos juízes constitucionais, mas elas vão (ter que) ser criadas 
a instâncias dos mesmos.  

Novamente situando-nos no terreno do controlo da constitucionalidade das normas, 
há que considerar neste domínio aquelas situações em que os juízes constitucionais 
exortam de forma expressa e aberta o legislador ordinário a legiferar, quase sempre, se não 
sempre, definindo linhas de orientação ou recomendações acerca da política legislativa. 
Outras vezes, o convite não é tão directo ou explícito, como quando, por exemplo, os 
juízes constitucionais declaram uma norma incompatível com a constituição mas sem a 
consequente nulidade, dando tempo ao legislador para elaborar uma nova norma11. Alguns 
________________________________________________

11 Alteramos, pois, a nossa compreensão inicial sobre esta questão, tal como se encontrava exposta no 
nosso trabalho“The law of judges: attempting against Montesquieu’s legacy or a new configuration for 
an old principle?”,supra mencionado.
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autores alertam para a circunstância de que não raras vezes o espaço de conformação 
deixado pelo juiz constitucional é mínimo. É o caso de von Brünneck, que considera que 
com demasiada frequência o Tribunal Constitucional alemão dá “instruções demasiado 
positivas” ao legislador12. Esta sua atitude favorece a desresponsabilização do legislador 
ordinário, o qual se liberta do “peso da decisão”. 

Para ilustrar este “criativismo” borderline podemos mencionar as decisões 
de admoestação, em geral com convite à actuação do legislador, da jurisprudência 
constitucional italiana; as decisões de incompatibilidade sem nulidade e as decisões 
exortativas ou apelativas da jurisprudência constitucional alemã. Em nenhum destes 
casos se verifica a declaração de inconstitucionalidade de uma lei com a consequente 
nulidade13. 

c) “Criativismo” hard, heterodoxo ou patológico

Entramos finalmente no domínio em que se verifica uma criação mais intensa 
de direito pelos juízes constitucionais. Podem distinguir-se aqui duas situações:

(i) Situações em que os juízes adaptam ou emendam normas existentes 
ao invés de as declarar inconstitucionais. Quase sempre, o que está em causa é 
modificar, no sentido de aperfeiçoar, a norma existente e vigente. Estamos perante um 
“criativismocorrectivo”, mais ou menos moderado. Como exemplos mais emblemáticos 
deste “criativismo correctivo” temos as já mencionadas sentenças manipulativas, 
aditivas ou substitutivas14-15.
________________________________________________

12 Este autor entende que o estabelecimento de instruções positivas endereçadas ao legislador não se 
pode justificar com base no valor da segurança jurídica, mais concretamente na ideia de que assim se 
neutraliza o contencioso constitucional futuro. Para ele, “«o controlo da constitucionalidade não deve 
antecipar os resultados das decisões ulteriores dos parlamentos ou das jurisdições constitucionais através 
de prescrições detalhadas dirigidas ao legislador»”.Alexander von Brünneck apud MARIA BENEDITA 
URBANO, Curso de Justiça Constitucional, cit., p. 75.
13 Curso de Justiça Constitucional, cit., pp. 75-6.
14 Adoptamos a conceituação de Romboli. Desta forma, as sentenças aditivas são aquelas em que os 
juízes constitucionais “declara[m] inconstitucional uma certa disposição na medida em que omite 
dizer algo”. Já as sentenças substitutivas “caracterizam-se pelo facto de que com elas a Corte declara a 
inconstitucionalidade de uma lei na parte em que prevê uma determinada coisa em vez de prever outra”. 
Roberto Romboli apud MARIA BENEDITA URBANO, Curso de Justiça Constitucional, cit., p. 76, 
nota 238.
15 Curso de Justiça Constitucional, cit.,
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(ii) Situações em que os juízes criam ou editam normas gerais, ocupando por 
vezes espaços vazios deixados pelo legislador, habitualmente invocando que apenas 
estão a desenvolver o tecido constitucional, em particular através da concretização 
de princípios gerais aí incrustados. Neste último caso, a criação de direito assume 
claramente a feição de legislação judicial, configurando as decisões judiciais fontes 
primárias de direito.

 Apesar das diferenças acabadas de apontar, poder-se-á sustentar que em ambas 
as situações se pode registar um confronto nítido entre o poder judicial e o legislador. 
Com efeito, os juízes já não se limitam a recusar ou destruir uma norma ou a exortar e 
influenciar ou direccionar a futura actividade do legislador. Agora, no mínimo corrigem 
direito existente, no máximo criam ou produzem novo direito (nos casos de inércia do 
legislador ordinário), afrontando o legítimo titular do poder legislativo e invadindo as 
suas funções.

 Esta ideia não é pacificamente aceite, havendo quem sustente que a transposição 
da linha invisível que separa o que ainda é a função jurisdicional e o que já é um governo 
de juízes só se dá ou dará quando partir dos juízes a iniciativa de criar novas normas 
de natureza legal. Isso mesmo é acentuado por Scoffoni, para quem “governar é ter 
iniciativa e o juiz não tem iniciativa”. Ou seja, agora segundo Pech, não basta inovação, 
é necessário, igualmente, iniciativa. Iniciativa que os juízes constitucionais, salvo 
algumas raríssimas excepções, não possuem (em virtude do princípio do pedido)16. 

 Em nosso entender, as situações que enquadrámos na categoria de 
“criativismo”hard são aquelas que se podem classificar como o verdadeiro e autêntico 
activismo judicial. Ou, por outras palavras, estas são as situações que correspondem 
ao nosso conceito de activismo judicial. Como é sabido, o conceito em apreço não 
é unívoco. Nem mesmo o criador desta expressão, Arthur Schlesinger Jr, a definiu, 
apenas se limitando a classificar as condutas de alguns Justices da Supreme Court 
como activistas. Esclarecimento à parte, o que interessa é que, uma vez mais em 

________________________________________________

16 Esta concepção de sentenças manipulativas não coincide com a de Pizzorusso que nelas inclui, para 
além das já mencionadas sentenças interpretativas, também as denominadas “sentenças de delegação”. 
Alessandro Pizzorusso apud MARIA BENEDITA URBANO, Curso de Justiça Constitucional, cit., p. 
76, nota 239.
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nosso entender, é em relação às situações de “criativismo correctivo” e de criação 
de legislação judicial que se dirigem as maiores críticas e, portanto, são elas as que 
suscitam mais problemas.  

2.OS PROBLEMAS JURÍDICOS E JURÍDICO-POLÍTICOS ASSOCIADOS 
AO ACTIVISMO JUDICIAL

 Uma vez delimitado aquele fenómeno que é particularmente visado neste 
trabalho – o “criativismo” judicial hard, que, como se viu, apelidámos de activismo 
judicial –, mostra-se agora oportuno averiguar quais os problemas que habitualmente 
lhe são apontados.

Antes, porém, é importante salientar um aspecto fundamental. É ele o seguinte: 
a natureza das normas constitucionais e do Direito Constitucional, há que reconhecer, 
propicia uma atitude mais criativa dos juízes, nomeadamente daqueles que têm que 
interpretar e aplicar normas da constituição. 

Por um lado, as normas constitucionais, ou uma parte bastante significava 
delas, são normas tendencialmente mais abertas (open texture) do que as restantes 
normas, designadamente as legais, havendo um indesmentível espaço de manobra 
para os intérpretes constitucionais. Isto é particularmente válido no que toca aos 
princípios e à sua interpretação. Pense-se na vagueza de conteúdo de princípios como 
os da dignidade da pessoa humana, da moralidade, da solidariedade social e o próprio 
princípio da igualdade.

Ademais, o carácter fragmentário das constituições, na medida em que reclama 
um desenvolvimento ulterior das suas normas, também é de molde a favorecer uma 
actuação mais criativa dos juízes constitucionais. A afirmação proferida por Sieyès de 
que a jurisdição é uma legislação de detalhe ganha particular sentido quando se trata 
de aplicar a constituição.

Por último, há muitos espaços de conflito latente no texto da constituição, dentro 
da constituição, causados sobretudo pela difícil convivência entre alguns princípios 
constitucionais (veja-se, em Portugal, o princípio unitário e o princípio da autonomia 
regional, o princípio da democracia representativa e o princípio da democracia 
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semidirecta)17.

Em suma, em sede de interpretação constitucional, mais do que em qualquer 
outro domínio jurídico, não deve de modo algum ser tomado como absoluto 
o brocardo “in claris non fit interpretatio”. Ainda assim, o facto de as normas 
constitucionais propiciarem uma actuação mais proactiva dos juízes constitucionais, 
não equivale, de modo algum, a afirmar que legitimam toda e qualquer actuação dos 
mesmos. Convocando dois eminentes juristas, Otto Bachof e Gustavo Zagrebelsky, 
diria, acompanhando este último, que, presentemente, a scientiajuris tem que ser 
complementada pela juris prudentia.Mas remataria afirmando, e agora fazendo minhas 
as palavras do ilustre jurista alemão, que aos tribunais constitucionais não cabe corrigir 
o “mau direito” mas tão só não aplicar o “não direito”. Na realidade, há que admitir, não 
é assim tão fácil traçar uma clara linha divisória entre o que os juízes constitucionais 
podem ou não podem fazer.

 Mas vejamos, então, quais os principais problemas associados ao fenómeno 
do activismo judicial.

2.1.A questão da alegada falta de legitimidade democrática 

De forma genérica, pode afirmar-se que o activismo judicialenfrenta dois tipos 
de problemas. Um de natureza eminentemente hermenêutica e o outro de natureza 
jurídico-política.

Quanto ao primeiro, interessa sobretudo analisar a questão do método 
mais adequado para interpretar as normas constitucionais. A título meramente 
exemplificativo, diga-se que nos EUA o principal confronto dá-se entre os partidários 
do interpretativismo (ou originalismo) e os partidários do não interpretativismo.

Quanto ao segundo, há que distinguir duas questões distintas. Antes de mais, a 
questão da alegada falta de legitimidade democrática dos juízes constitucionais para 
anular leis do parlamento. É nesta sede que se insere a questão do já célebre dilema 
contramaioritário de Alexander Bickel (como facilmente se percebe, o activismo 
________________________________________________

17 Ver Curso de Justiça Constitucional, cit., pp. 67-8.
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judicial agudiza este dilema, pois, por força dele, os juízes estarão a interferir com 
a actuação de um órgão democraticamente legitimado, o parlamento). Além desta, a 
questão do eventual atentado ao princípio da separação dos poderes (e, portanto, ao 
princípio do Estado de Direito, do qual é o primeiro é uma concretização), em virtude 
da usurpação da função legislativa por parte do poder judicial – e isto na melhor das 
hipóteses, dado que, por vezes, com a sua actuação os juízes constitucionais acabam 
igualmente por afectar políticas públicas, pelo que se poderá entender que também o 
poder executivo é beliscado18.

É sobre estas últimas questões que desejamos deixar algumas breves notas. 
Começaremos pela questão da alegada falta de legitimidade democrática dos juízes 
constitucionais.

a)A questão da alegada falta de legitimidade democrática dos juízes 
constitucionais

O debate sobre a legitimidade democrática dos juízes constitucionais (ou da 
falta dela) volve-se em tema incontornável a partir do momento em que o poder 
judicial cresceu e se desenvolveu enquanto poder estadual, sendo alçado ao patamar 
dos restantes poderes. 

Quase sempre o debate em apreço se reduz à acusação de que o poder judicial 
e, mais exactamente, os juízes constitucionais não são eleitos pelo povo, nem têm de 
lhe prestar contas da sua actuação, pelo menos não nos moldes tradicionais. 

Esta crítica, diga-se desde já, apresenta-se algo desfasada no tempo, pois resume 
o conceito de democracia à sua dimensão processual, quando é certo que este conceito 
restrito de democracia há muito foi ultrapassado. Dito isto, cumpre descortinar quais 
têm sido as vias experimentadas pela doutrina com o intuito de neutralizar o argumento 
da falta de legitimidade democrática dos juízes constitucionais. Basicamente, podemos 
reconduzi-las a duas.

________________________________________________

18 Já para não referir eventuais revisões encapotadas da constituição.
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1) Uma primeira via consiste em procurar a todo custo encontrar uma legitimidade 
democrática para os juízes constitucionais. Algumas tentativas de fundamentação têm 
sido avançadas neste sentido: 

1.1 Os juízes cumprem ou estão a desenvolver legitimamente a constituição e 
esta é do povo ou pertence-lhe; 

1.2 Os processos judiciais estão abertos a terceiros, através, entre outras, da 
figura do amicus curiae;

1.3 Os juízes protegem os direitos fundamentais do povo, com particular destaque 
para os direitos sociais; 

1.4 Os tribunais estão mais abertos aos cidadãos do que as instituições políticas; 
ao corresponderem melhor, e na medida em que efectivamente correspondam ao 
sentimento social, eles também possuem legitimidade democrática19;

1.5 Alguns juízes constitucionais20 (e é sobretudo, se não exclusivamente neles 
que se pensa quando se fala em “governo de juízes”) gozam de uma legitimidade 
democrática indirecta, na medida em que são nomeados por órgãos políticos (v.g., 
parlamento, PR); 

1.6 Os juízes constitucionais são os defensores das minorias desprezadas 
pelo circuito representativo (parlamento e governo), respondendo aos seus anseios, 
necessidades e interesses, etc.21

1.7 As decisões proferidas pelos juízes constitucionais estão sujeitas ao 
controlo social, “que hoje é feito em sítios jurídicos na internet, em fóruns de debate 
e, crescentemente, na imprensa geral”22.

2) A segunda via consiste em sustentar que a legitimidade democrática não 
configura o único tipo de legitimidade possível num Estado de Direito. Num Estado 
________________________________________________

19 Neste preciso sentido ver LUÍS ROBERTO BARROSO, “Democracia, Constituição e supremacia 
judicial”, in Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. II (Direito Constitucional e 
Justiça Constitucional), Coimbra, 2012, pp. 445-6.
21 Poder-se-á, porventura, incluir neste grupo o argumento avançado por Pizzorusso de que os “juízes estão 
a combater as insuficiências dos sistemas políticos fundados pelo princípio democrático”. Alessandro 
Pizzorusso apud MARIA BENEDITA URBANO, Curso de Justiça Constitucional, cit., p. 98.
22 LUÍS ROBERTO BARROSO, ob. cit., 449.
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que, para além de democrático, é um Estado de Direito, outros valores se impõem 
como os da justiça, da igualdade, da imparcialidade, da neutralidade, etc., os quais 
podem fundar um outro tipo de legitimidade.

De forma mais específica, haverá certas condições de legitimidade associadas 
à função jurisdicional que contrabalançam a falta de legitimidade democrática dos 
juízes, contornando deste modo a dificuldade contramaioritária. Segundo Scoffoni, 
essas condições de legitimidade situam-se em três níveis:

(i) Condições de legitimidade institucional: dizem respeito a aspectos mais 
formais, como a composição pluralista da jurisdição, a sua independência e ainda a 
ausência de última palavra do juiz, isto é, a possibilidade para o poder maioritário de 
contornar a decisão da justiça através de alterações da lei ou mesmo de uma revisão 
constitucional.

(ii) Condições de legitimidade funcional: dizem respeito à função do juiz 
constitucional, a ele tendo sido confiada a tarefa de interpretar e de garantir a 
constituição. No âmbito desta sua tarefa, ele tornou-se o principal defensor e, por 
vezes, o promotor dos direitos fundamentais, o protector das minorias, sejam elas 
políticas, religiosas ou raciais, e o “formatador” da democracia que não mais se reduz 
à consagração da regra maioritária,

(iii) Uma condição de legitimidade social (praticamente desconhecida e pouco 
estudada no continente europeu): diz respeito à obrigação que impende sobre o juiz 
constitucional no sentido de procurar, de forma permanente, as soluções mais aceitáveis 
para o grupo social mais amplo23.

Pessoalmente, e não obstante reconhecermos alguns indícios de legitimidade 
democrática na jurisdição constitucional, enveredamos pela segunda via.

 b)A alegada violação ao princípio da separação de poderes

 Vamos aqui distinguir dois planos algo distintos. 
________________________________________________

23 Uma vez mais, optámos por transcrever trechos da nossa obra Curso de Justiça Constitucional (cit., 
pp. 97-99).
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 1) Antes de tudo, abordaríamos a crítica que habitualmente é dirigida ao 
fenómeno do activismo judicial, que é a de que os juízes constitucionais se tornaram 
verdadeiros e autênticos legisladores positivos, configurando-se a sua actuação como 
uma usurpação de poderes. Isto é, ao exercer a função legislativa, ainda que não de 
forma regular, os juízes constitucionais estariam a invadir a competência do legislador 
ordinário, em particular do parlamento. 

 A esta crítica responde-se em regra com um questionamento: será que estamos 
irremediavelmente presos à formulação tripartida de poderes de Montesquieu? Uma 
formulação que tem mais de dois séculos e que surgiu num contexto muito específico?

 Não entrando na questão mais complexa de saber se as diferentes funções 
possuem uma filosofia própria que desaconselha a sua acumulação por um mesmo 
órgão, diríamos, respondendo ao questionamento em apreço, que não temos, de facto, 
que nos ater à concepção de Montesquieu. Por um lado, podemos sustentar uma divisão 
distinta com quatro, cinco, ou, ao invés, com só dois poderes. Além disso, de certa forma 
já nos distanciámos um pouco de Montesquieu ao aceitar a ideia de funções atípicas. E 
isto pode levar a um segundo questionamento: se o legislador exerce funções de tipo 
judicial quando exerce poderes investigatórios no âmbito das CPI’s e se o executivo 
também pode legislar, porque não pode o poder judicial também ele legislar?

 Que tipo de reflexão merece este segundo questionamento?

 Diga-se, em primeiro lugar, e de um ponto de vista mais formal que material, 
que aquelas funções atípicas acima citadas estão previstas expressamente em várias 
constituições. Já a atribuição constitucional de poderes legislativos aos tribunais, ainda 
que só aos tribunais constitucionais, não parece ter sido, até ao momento, acolhida em 
nenhum texto constitucional.

 Já de um ponto de vista substantivo, há que ter em atenção o seguinte. O poder 
legislativo do executivo pode ser controlado. Por exemplo, em Portugal, ele está sujeito 
a um duplo controlo: ao controlo político do parlamento, que pode introduzir alterações 
ao decreto-lei do Governo ou, mais que isso, pode fazer cessar a sua vigência; e ao 
controlo jurídico através da fiscalização da constitucionalidade.
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 Quanto aos poderes investigatórios do parlamento, não só eles possuem 
uma natureza política (pois, na realidade, o parlamento não está a exercer poder 
judicial), como, bem vistas as coisas, fazem parte, ainda, de uma das funções típicas 
dos parlamentos, sobretudo nos sistemas parlamentares ou mistos parlamentares-
presidenciais, que é a função de controlo.

 Já um eventual poder legislativo dos tribunais constitucionais não só não 
corresponde minimamente ao tipo de função que é atribuída aos tribunais, como não 
está sujeito a qualquer tipo de controlo. Vale por dizer, a legislação judicial, sendo 
certo que não se pode presumir que seja sempre perfeita, não é fiscalizável.

 Ou seja, e resumindo de forma necessariamente simplista a questão, 
afirmaríamos o seguinte: podemos defender uma formulação de poderes distinta da 
apresentada por Montesquieu, com mais ou menos poderes, com a previsão ou não 
de funções atípicas. Do que não se pode abdicar é das ideias-chave que subjazem à 
formulação do grande filósofo francês: distinção de funções (porque apesar de tudo elas 
têm lógicas distintas), distribuição equilibrada do poder pelos vários órgãos (a ideia de 
separação horizontal), e controlo recíproco entre os órgãos. Ora, no activismo judicial 
o que temos é um órgão que exerce as três funções, que, por conta disso, acaba por 
ter mais poder que os outros, e, mais que tudo, cuja actuação não pode ser controlada 
pelos outros órgãos. E é neste último aspecto que repousa a verdadeira quadratura do 
círculo: quis custodiet ipsos custodes? Dito de outro modo: não se deve admitir que os 
juízes constitucionais se tornem legisladores ordinários enquanto, além de tudo mais, 
não houver forma de controlar a sua actuação legiferante.

 2) Não raras vezes a defesa do activismo judicial escuda-se no argumento do 
combate à inércia ou da retracção do parlamento. Esta questão da inércia do legislador 
é igualmente merecedora de alguns breves reparos. Reportando-nos especificamente 
ao caso brasileiro, ninguém duvida que existe uma crise do parlamento brasileiro que 
se manifesta, entre outras coisas, pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso do 
seu papel de legislador. Como também ninguém duvida do papel importante que o 
poder judicial brasileiro – com particular destaque para o STF – tem tido na defesa 
e concretização da Constituição cidadã, em especial dos direitos fundamentais. Mas 
a verdade é que o activismo não deve ser visto como uma solução de médio/longo 
prazo. Desde logo, e de forma genérica, se olharmos para trás é possível constatar que 
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sempre que uma pessoa ou um órgão concentrou em si o poder acabou por cometer 
abusos: foi assim com o monarca e foi assim com o parlamento.

 De forma mais concreta, e continuando a ter como referência o caso brasileiro, 
pode sustentar-se que o activismo não só não combate necessariamente a inércia do 
legislador, como inclusivamente a pode potenciar. Note-se, por exemplo, que ainda 
não foi criada a lei que regula o direito à greve dos servidores públicos. Por outro lado, 
questões difíceis, que podem custar votos aos partidos, como a da extensão do regime 
da união estável às uniões homoafetivas e a da interrupção da gestação em caso de 
feto anencefálico passaram a ser decididas pelo STF24. 

 Mas o problema não se esgota aqui. É por demais conhecida a história do 
activismo conservador da Supreme Court norte-americana na época do New Deal do 
Presidente Roosevelt. Exasperado com a atitude do tribunal supremo do seu país, que 
constantemente invalidava as suas políticas sociais, fazendo prevalecer as liberdades 
económicas sobre os direitos sociais, aquele presidente norte-americano tentou por uma 
via menos ortodoxa combater o conservadorismo do supremo tribunal. A uma atitude 
de constante sabotagem da legislação social e económica que procurava implementar, 
respondeu o Presidente Roosevelt com o Court-packing plan, que tentou fazer passar, 
sem sucesso, no Congresso. Com este plano, destinado a alterar a composição da 
Supreme Court, pretendia o Presidente Roosevelt formatar este tribunal superior aos 
interesses das suas políticas de cariz social25. 

A pergunta que pode ser deixada no ar é a seguinte: não estará sucedendo algo do 
género no Brasil? Não estaremos a assistir ao início de uma guerra entre o Congresso 
brasileiro e o STF – ou melhor, o poder judiciário em geral, bastando lembrar a tentativa 

________________________________________________

24 A propósito destes casos, Barroso alude a “uma actuação quase normativa”. No seu entender, esta 
actuação mais criativa dos juízes constitucionais, que pode ser reputada activista, insere-se no espírito de 
expansão ou amplicação do poder judiciário, particularmente do STF. Cfr. LUIS ROBERTO BARROSO, 
ob. cit., p. 440.
25 Com o Court-packing bill, apresentado ao Congresso em 1937, o Presidente Roosevelt desejava, 
como acima se disse, alterar a composição da Supreme Court. Nele se previa o aumento do número de 
Justices até a um limite máximo de 15. Com isto (ou seja, com a possibilidade de nomear novos juízes), 
o Presidente Roosevelt contava passar a ter a seu favor, e portanto a favor da legislação do New Deal, a 
corrente maioritária no tribunal em questão. O dito bill of legislation acabaria por não passar no Senado. 
Ver Curso de Justiça Constitucional, cit., pp. 88-9.
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abortada de diminuir os poderes investigatórios do Ministério Público brasileiro? 
Será ou não uma coincidência que essa eventual guerra só tenha começado quando os 
membros do Congresso se viram atacados pelo caso do “mensalão”? E o que dizer da 
proposta de controlo parlamentar das súmulas vinculantes editadas pelo STF?

3. OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS

 Termino fazendo o meu diagnóstico, o diagnóstico de quem acompanha à 
distância a vida política brasileira. À primeira vista, diria que, mais do que perante 
um problema do sistema político, o que existe é um problema de cultura política. Mais 
especificamente, o problema não reside tanto nas instituições, designadamente no órgão 
parlamento (na sua inércia ou incompetência), mas naqueles que se sentam nas suas 
cadeiras. Assim sendo, de pouco valeria mudar o sistema de governo, transitando, por 
exemplo, de um sistema presidencial para um sistema parlamentar. A solução passaria 
por mudar a cultura política do país. Dir-se-ia não ser esta tarefa para o sistema 
jurídico. Nada mais errado, pois o sistema jurídico pode ajudar e muito, disciplinando 
figuras como a das inelegibilidades, a das incompatibilidades e impedimentos, a das 
imunidades. Da mesma forma, pode ajudar, por exemplo, promovendo a mudança do 
sistema eleitoral.
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NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃOTRIBUTÁRIA 
ACESSÓRIA: UMA ANÁLISE DOS CUSTOS DE CONFORMIDADE 

A PARTIR DA TEORIA DA COMUNICAÇÃO.

LEGAL NATURE OF TAX OBLIGATION ACCESSORY: AN ANALYSIS 
OF COMPLIANCE COSTS FROM COMMUNICATION THEORY.

Raul Lopes de Araújo Neto1 

RESUMO: A natureza jurídica das obrigações tributárias está relacionada com os fundamentos 
obrigacionais do direito civil, principalmente no que se refere ao aspecto patrimonial. A 
análise do conteúdo patrimonial das obrigações acessórias é alvo de divergência na doutrina 
civilista e tributária. Independentemente de ser considerado um dever instrumental de cunho 
administrativo, ou mesmo uma obrigação, essas exigências tributárias possuem um custo 
operacional significativodenominado de custo de conformidade. Partindo do conceito de 
norma jurídica e sua incidência, passando pela análise da teoria comunicacional aplicada ao 
direito, o objetivo deste trabalho é identificar o liame entre as obrigações acessórias, que aqui 
também inclui as de natureza previdenciárias, e os princípios constitucionais tributários da 
Segurança Jurídica, Não-Confisco e Capacidade Contributiva. A complexidade da legislação 
tributária e os custos de conformidade ganham importante papel na relação das obrigações 
tributárias acessórias com os princípios constitucionais informadores, sua evolução está 
relacionada diretamente com a crescente arrecadação tributária o que implica num duplo 
aumento de encargos tributários para os contribuintes.

Palavras-chave: Obrigação Tributária; Teoria da Comunicação; Custo de Conformidade; 
Princípios Constitucionais.

ABSTRACT: The legal nature of tax liabilities is related to the dividend fundamentals of civil 
law, especially with regard to the equity aspect. The analysis of the equity content of ancillary 
obligations is subject to divergence in tort and tax doctrine. Regardless of being considered 
an instrumental duty of administrative nature, or even an obligation, these tax requirements 
have a significant operating cost denominated cost of compliance. Based on the concept of 
rule of law and its implications, through the analysis of communication theory as applied to 
the law, the objective of this work is to identify the link between the ancillary obligations, 
which here also includes the nature of social security, tax and constitutional principles of 
Legal Certainty, Non - Contributory Confiscation and capacity. The complexity of tax laws 
and compliance costs make important role in the relationship of the accessory tax obligations 
with the constitutional principles informants, their growth is directly related to increasing tax 
revenues which implies a twofold increase in tax burden for taxpayers.
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Keywords: Tax Obligation; Communication Theory; Cost of Compliance; Constitutional 
principles.

1 INTRODUÇÃO

O estudo das obrigações acessórias ganhou importância ao longo do tempo. 
As mudanças ocorridas no sistema tributário brasileiro fizeram com que a natureza 
jurídica de tais obrigações fossem alvo de mudanças pelos doutrinadores desde a 
implementação do Código Tributário Nacional até os dias atuais.

O tema central desse estudo está relacionado com a natureza jurídica da 
obrigação tributária acessória e sua relação com os princípios constitucionais 
tributários da Segurança Jurídica, Não-Confisco e Capacidade Contributiva. O 
avanço tecnológico, aumento da carga tributária e os custos de conformidade têm 
importante papel na proposta de mudança de sua natureza jurídica.

O ponto de partida é uma breve análise da norma jurídica e o momento de 
sua incidência, pois o instituto das obrigações tributárias possui natureza ex lege, ou 
seja, decorrente da lei, da incidência da lei, portanto, torna-se relevante identificar o 
conceito de norma jurídica eo momento de sua incidência.

Sem a pretensão de esgotar o tema, o segundo capitulo foi dedicado a análise 
da linguagem e da teoria comunicacional do direito aplicada as obrigações acessórias. 
Partindo da premissa que o direito é um corpo de linguagem prescritiva, não se 
pode esquecer que a linguagem encontra-se inserida num contexto comunicacional, 
apresentando-se como fenômeno da comunicação. Essa comunicação é realizada 
através de um sistema de mensagens da qual se utiliza o homem para canalizar um 
comportamento em direção a valores que a sociedade almeja realizar.

A forma com que a linguagem é utilizada na comunicação, entre o legislador 
(remetente) e o contribuinte/responsável (destinatário), não preenche os elementos 
da comunicação. Existem falhas na comunicação por ausência de um dos elementos 
comunicacionais, e na falta de um dos elementos ela não se instaura, impossibilitando, 
portanto, a aplicação do direito posto.
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Dentre as diversas correntes existentes para definição da natureza jurídica das 
obrigações acessórias, emerge como ponto de discussão trêscorrentes doutrinárias: a 
primeiradefende seu teor obrigacional; a segunda rechaça tal proposta e acredita tratar-
se de um dever de natureza administrativa, assim designados de dever instrumental; 
e a terceira reconhece a natureza obrigacional nas não o seu conteúdo patrimonial.

Para não antecipar o conteúdo do estudo, durante o trabalho foi 
utilizado,inicialmente,o termo “obrigação acessória” por ser a forma escolhida pelo 
Código Tributário Nacional, no entanto, a definição de sua natureza jurídica foi 
analisada diante dessas três correntes doutrinarias.

Antes de adentrar na relação dos princípios constitucionais informadores, foi 
destacado uma introito sobre a distinção entre regras e princípios objetivando maior 
precisão para maior efetividade na sua aplicação. Em seguida, o tema das obrigações 
acessórias foi discutido e relacionado com alguns princípios constitucionais tributários. 
Não é pretensão desse estudo uma análise detalhada dos princípios constitucionais 
tributários mencionados, o trabalho se atem ao estudo da relação de cada princípio 
com as obrigações acessórias.

O liame que possibilita a aplicação dos princípios da Segurança Jurídica, Não-
Confisco e Capacidade Contributiva apresenta-se atravésdos Custos de Conformidade 
referentes aos custos do trabalho ou tempo consumido na conclusão de atividades 
tributárias, como cálculo de impostos, preenchimento de declarações, retenção de 
tributos, conservação de documentos, atendimento a fiscalizações, bem como os 
treinamentos, contratação de consultorias; incorridos para compreender e cumprir 
todas as formalidades que são exigidas pela legislação tributária. 

Além de tais exigências, o contribuinte ainda possui um agravante, que é a 
extensa e complexa legislação tributária. Portanto, pretende-se realizar uma análise 
dos princípios constitucionais informadores aplicados às obrigações acessórias, 
passando pela definição de norma jurídica e sua incidência e a importância da teoria 
da comunicação para o direito.
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1 OS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO

1.1 A NORMA JURÍDICA

Para melhor análise do tema proposto, torna-se indispensável tecer alguns 
comentários preliminares. Apensar da norma jurídica tributária relacionar-se 
intrinsicamente com a Teoria Geral do Direito, ou Teoria do Direito, assim entendida 
como parte da Filosofia do Direito, é necessário fazer uma introdução sobre sua 
relação com o ordenamento jurídico e de forma mais próxima, com a obrigação 
tributária.

Sem adentrar aos detalhes da diferenciação entre ordenamento e sistema 
jurídico, neste trabalho será tratado o ordenamento com sinônimo de sistema por 
acreditar na sua dinamicidade, com define Tércio Sampaio Ferraz Júnior:

Entende-se por sistema estático uma organização de normas 
que leva em conta sua estrutura ou a matéria normada (relação 
autoridade/sujeito, a factispecies e a consequência jurídica, as 
relações que se formam entre os sujeitos). O caráter estático 
do sistema significa que se prescinde do processo contínuo 
de formação, atuação e desaparecimento das norrmas, o qual 
caracteriza uma dinâmica, esse sistema concebe o conjunto 
normativo como um dado, abstração feita de seu câmbio 
permanete. Não se indaga, por esse motivo,  da emissão de 
normas, sua revogação e da emissão de novas normas, pois o 
quadro é estático. (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 176-178).

Com relação a essa visão estática do ordenamento, Roque Antônio 
Carrazza(2010, p.13-14) consigna que “o ordenamento jurídico é composto pelo 
conjunto dos textos legislativos em vigor num determinado num determinado Estado. 
O ordenamento jurídico é, pois, o próprio direito positivo (ou direito postos como 
querem alguns)”.

A relação da norma com o ordenamento ganha importância no campo 
especulativo do direito tributário, e esses parâmetros guardam estrita relação com o 
estudo das obrigações tributárias. O surgimento da obrigação tributária é decorrente 
da subsunção tributária, ou seja, quando o caso concreto se enquadra à norma legal 
em abstrato da norma jurídica.
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Paulo de Barros Carvalho esclarece essa relação, bem comoa importância do 
estudo da norma jurídica em matéria tributária:

Tenho por imprescindível a investigação estrutural das unidades 
do sistema, vale dizer, as normas jurídicas... A doutrina atual 
do Direito Tributário vive abertamente, esse momento histórico 
de sua evolução: começou, tendo por núcleo de sustentação a 
chamada “obrigação tributária”; em seguida, ocupou-se do “fato 
gerador’; e agora encontrou na norma jurídica a fonte de suas 

especulações (CARVALHO, 2011, p. 127).

Evoluindo o tema, tem-se que a norma jurídica possui diversas acepções e 
até mesmo apresentando-se de forma ambígua, essa pluralidade de conceitos é 
decorrente de sua natureza como expressão linguística. Aurora Tomazin de Carvalho 
(2013, p. 282) apresenta algumas das teorias sobre o conceito das normas jurídicas 
como a defendida por Gregório Robles, por exemplo, que utiliza-se da expressão 
fazendo referência, primordialmente, às significações construídas pelo intérprete a 
partir dos textos do direito posto, mas em algumas passagens também designa, com a 
mesma expressão, enunciados jurídicos e a mensagem deonticamente estruturada. O 
mesmo ocorre com Ricardo Guastini, que trabalha norma jurídica como proposição 
não necessariamente estruturada na forma hipotético-condicional, muito embora, 
também a empregue casualmente nas outras duas acepções.

Objetivando simplificar o estudo do tema, Paulo de Barros Carvalho esclarece 
duas expressões para norma jurídica: “normas jurídicas em sentido amplo” utilizada 
para designar tanto as frases, enquanto suporte físico do direito posto, ou os textos 
de lei, quanto os conteúdos significativos isolados destas; e (ii) “normas jurídicas em 
sentido estrito” para aludir à composição articulada das significações, construídas 
a partir dos enunciados do direito positivo, na forma hipotético-condicional (H → 
C), de tal sorte que produza mensagens com sentido deôntico-jurídico completo. 
(CARVALHO, 2013, p. 283).

No estudo do direito tributário nos deparamos tanto com normas jurídicas 
em sentido amplo com o em sentido estrito. Um exemplo é distinção entre a norma 
jurídica da regra-matriz de incidência tributária e as regras-matrizes dos deveres 
instrumentais.  Ambas são normas da mesma generalidade jurídica enquanto normas 
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de conduta, entretanto, cabe a norma da regra-matriz de incidência tributária definir 
a norma de conduta jurídico-tributária por excelência, em função do princípio da 
tipologia tributária, ou seja, o tributo, ao necessitar obedecer ao princípio da reserva 
legal, portanto, a regra-matriz de incidência tributária é a norma jurídica tributária 
em sentido estrito. Sendo as demais normas jurídicas determinadoras de condutas 
chamadas acessórias, cuja finalidade é a de instrumentalizar o como prestar ou não a 
obrigação, pode-se afirmar que são simples normas tributárias em sentido amplo, por 
participarem do fenômeno tributário como um todo onde cumprem o papel de meros 
deveres instrumentais, que concorrem para efetiva e concreta aplicação da regra-
matriz de incidência tributária.

Retomando a ideia central, toda norma jurídica é formada por dois elementos, 
o antecedente e consequente. O antecedente é a hipótese, ou seja, a mera descrição de 
um ato, de um fato jurídico e o consequente é o mandamento, o que prevê a criação 
de uma relação jurídica, esta por sua vez oriunda da ocorrência de uma hipótese. 
Com isso, o direito é um conjunto de consequentes, que devem ser cumpridos a 
partir do momento em que ocorrem, no mundo real, os respectivos antecedentes. 
(CARRAZZA, 2010, p. 18-19).

Relacionando os conceitos até aqui analisados, não é demais lembrar que por 
força do princípio da Segurança Jurídica, o antecedente deve descrever de modo 
exaustivo o tipo tributário. O conceito deve ser fechado, exato e rígido, pois caso a 
lei não descreva a hipótese na forma descrita o gravame não pode ser validamente 
exigido. É o que segundo Roque Antonio Carrazza(2010, p. 19) a doutrina hispânica 
de “insuficiência da hipótese de incidência”.

Portanto, a incidência, segundo Pontes de Miranda, Alfredo Augusto Becker e 
Roque Antônio Carrazza, é o resultado do automático e infalível enquadramento de 
um fato a uma hipótese normativa (subsunção), que desencadeia as consequências 
previstas na regra jurídica.

1.2 O MOMENTO DA INCIDÊNCIA DA NORMA JURÍDICA

A incidência da norma jurídica não ocorre de forma automática, ou seja, o 
simples fato prescrito na norma não se aplica ao mundo fenomênico sem um impulso, 
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sem uma manifestação. É necessário a conduta humana do operador do direito para 
que ocorra a incidência. Essa opinião comunga com o pensamento de Paulo de Barros 
Carvalho, que segundo o doutrinador:

É importante dizer que não se dará a incidência se não houver 
um ser humano fazendo a subsunção e promovendo a implicação 
que o preceito normativo determina. As normas não incidem 
por força própria. Numa visão antropocêntrica, requerem o 
homem, como elemento intercalar, movimentando as estruturas 
do direito, extraindo de normas gerais e abstratas outras gerais 
e abstratas ou individuais e concretas e, com isso, imprimindo 
positividade ao sistema, quer dizer, impulsionando-o das normas 
superiores às regras de inferior hierarquia, até atingir o nível 
máximo de motivação das consciências e, dessa forma, tentar 
mexer na direção axiológica do comportamento intersubjetivo. 
(CARVALHO, 2012, p. 33)

Dessa forma, a incidência ocorre quando o sujeito ativo após a análise e 
interpretação da norma, identifica precisamente sentido e o alcance da hipótese, bem 
com o conceito do fato ocorrido, e declara a incidência, ou seja, a ocorrência da 
subsunção tributária, esse processo se faz também com a linguagem. Onde houver 
direito haverá sempre normas jurídicas, e onde houver normas jurídicas haverá, 
certamente um linguagem que lhe sirva de veículo de expressão.

De forma resumida e antecipando o conteúdo do conceito de obrigação 
e sujeição tributária, pode-se concluir que dada a prática de um fato imponível 
(antecedente) surge o “dever ser” de pagar a exação, que o um sujeito (passivo) deve 
paraoutro sujeito (ativo) da obrigação. Com isso, o mecanismo para existência e, 
consequentemente, exigência de uma obrigação tributária, passa pela descrição de um 
fato-hipótese, de forma mais específica, hipótese de incidência, cuja sua concretude 
(fato imponível ou fato gerador) vincula o nascimento de uma obrigação.

1.3 A RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA

Relação é um vocábulo que nos dá ideia de referencia, de ligação, de liame, 
de vínculo. Dentre as mais variadas espécies de relação (física, química, políticaetc) 
a que aqui nos interessa é a relação jurídica. Esta por sua vez caracteriza-se por ser 
uma relação de direito (disciplinada pelo direito) entre pessoas capazes de direitos e 
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obrigações. São relações sociais juridicizadas. Relações sociais que por si não geram 
obrigações e passam a tê-la por ser contemplada pelo direito.

Ultrapassando a definição de sujeitos passivo e ativo no direito tributário e se 
atendo ao surgimento da obrigação tributária, a relação jurídico tributária é o vinculo 
abstrato, segundo o qual, por força da imputação normativa, um pessoa, chamada de 
sujeito ativo, tem o direito subjetivo de exigir de outra, determinado sujeito passivo, 
o cumprimento de certa prestação. É o vinculo entre os sujeitos que forma a relação 
jurídica. (CARVALHO, 1991, p. 165).

Quanto ao seu conteúdo, propondo apenas uma classificação doutrinária, 
Bernardo Ribeiro de Moraes as divida em simples e complexas:

Quanto ao seu conteúdo, existem relações jurídicas que somente 
possuem um direito e seu correlativo dever. São relações 
jurídicas simples ou unas, onde cada sujeito ocupa uma posição: 
um, a ativa; e outro, a passiva. Outras, se apresentam com 
dois ou mais direitos e respectivos deveres. São as relações 
jurídicas complexas, contendo vários direitos subjetivos, 
onde as pessoas ocupam, simultaneamente, as duas posições, 
figurando ao mesmo tempo como sujeito ativo e sujeito passivo. 
(MORAES,1994, p. 237)

As relações jurídicas abrangem todos os tipos de relações disciplinadas 
pelo direito, dentre elas a relação jurídico tributária, que é responsável por criar 
um vinculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. É uma expressão gênero, que 
abrange as inúmeras relações jurídicas, assim consideradas obrigações, decorrentes 
da legislação tributária.

1.4. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

1.4.1. Conceito

Antes de adentar aos tipos de obrigação acessória, deve-se esclarecer o conceito 
desse instituto originário do direito civil. 

É importante destacar que a obrigação tributária é uma obrigação ex lege, ou 
seja, uma obrigação decorrente de lei, portanto, surge de um fato descrito na norma. 
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A ocorrência de um fato prescrito na lei no mundo concreto faz surgir uma obrigação 
jurídica entre sujeitos capazes de assumir direitos e deveres chamados de obrigação. 
E quando essas obrigações são decorrente da legislação tributária, são chamadas de 
obrigações tributárias. 

A obrigação tributária é a relação jurídica em virtude da qual o particular 
(sujeito passivo) tem o dever de prestar dinheiro ao Estado (sujeito ativo), ou de fazer, 
não fazer ou tolerar algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
Os verbos que compõem o conceito de obrigação tributária (prestar, fazer, tolerar) é 
que guardam relação com a teoria das obrigações do direito cível e que separam os 
tipo de obrigações.

1.4.2. Os Tipos de obrigação tributária: obrigação principal e obrigação 
acessória/deveres instrumentais.

A obrigação tributária está prevista no Código Tributário Nacional no artigo 
113 que as classifica obrigação tributária em principal e obrigação tributária acessória.

O Código adota a terminologia clássica e fala em obrigação, adjetivando-a de 
tributária, para dividi-la em principal e acessória. Contudo, rigorosamente, inexistem 
obrigações acessórias, senão prescrições de fazer e não-fazer diretamente estatuídas 
em lei. (COÊLHO, 2005,p. 696-697).

Para Paulo de Barros Carvalho, tais relações (fazer e não-fazer) são conhecidas 
pela designação imprecisa de obrigações de acessórias, nome impróprio, uma vez que 
não apresentam o elemento caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindo nelas 
prestação passível de transformação em termos pecuniários. São liames concebidos 
para produzirem o aparecimento de deveres jurídicos, que os súditos do Estado hão 
de observar, no sentido de imprimir os efeitos práticos à percepção dos tributos. 
(CARVALHO, 1991).

O termo obrigações acessórias possui equivoco nos dois signos da locução, 
tanto de obrigação, quanto de acessória. Não se pode definir tais deveres como 
obrigações, pois por sua natureza (de fazer ou não-fazer) não lhe garantem conteúdo 
dimensível em valores econômicos. Nem sempre se pode chamar tais obrigações de 
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acessórias, pois as mesmas não dependem das obrigações principais para existir, nesse 
caso, diferentemente do direito civil não se aplica o accessoriumsequiturprincipale. 

Além de Paulo de Barros Carvalho e Sacha Calmon Navarro Coêlho, os 
juristas Geraldo Ataliba, Roque AntonioCarrazza e José Eduardo Soares de Melo 
também concordam com a natureza jurídica das obrigações acessórias como dever 
instrumental, não sendo obrigação por não se revestir de caráter de patrimonialidade.

Por outro lado Fábio Fanucchi; Arnaldo Borges; Ives Gandra da Silva Martins; 
Paulo Souto Maior Borges entendem existir um conteúdo patrimonial preciso nas 
obrigações acessórias, observa-se a seguinte passagem de Paulo Souto Maior Borges:

A legislação tributária, como forma de diminuir os gastos 
com a máquina arrecadatória, a cada dia tem conferido mais 
e maiores atribuições relativas à perquirição do quantum 
debeatur aos contribuintes. E daí advém mais um fundamento 
de ordem pragmática pela patrimonialidade dessas espécies 
de obrigação tributária. Os gastos que o fisco não realiza ao 
delegar tais atividades ao contribuinte, obviamente, a este são 
repassados. A pragmática é rica em exemplos: os contribuintes 
hoje se desdobram no intuito de dar cumprimento às obrigações 
tributárias acessórias. As grandes empresas têm número 
considerável de empregados (estrutura de pessoal) lotados em boa 
parte de seus espaços (estrutura física) única e exclusivamente 
para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Uma 
burocratização destemperada na atividade de quantificação 
e pagamento dos deveres que incumbem aos contribuintes 
(obrigações acessórias). (BORGES, 2005, p. 325-326)

Importante destacar que o fato de não reconhecer o conteúdo patrimonial 
das obrigações acessórias não significa dizer que estas não geram custos para o seu 
cumprimento. Quando se diz que tais obrigações não possuem conteúdo patrimonial, 
sendo considerados deveres, está se falando da natureza do seu cumprimento, ou seja, 
o seu cumprimento não comporta uma obrigação de pagar e sim de fazer, não fazer 
ou tolerar.

Não menos importante, existe uma terceira corrente que defende o caráter 
de obrigação das obrigações, porém, não reconhece o conteúdo patrimonial, são 
representante dessa corrente Rubens Gomes de Sousa; Rui Barbosa Nogueira e Paulo 
Roberto Cabral Nogueira; José Souto Maior Borges; Misabel Abreu Machado Derzi; 
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Regina Helena Costa.

Ao tempo que os deveres instrumentais ou formais estão relacionados as 
obrigações do direito civil de “fazer” ou “não-fazer”, as obrigações principais2 estão 
associadas as obrigações de “dar”. Essas ultimas são consideradas obrigações pela 
possibilidade de mensurar valores econômicos, pois o “dar” consiste em dar dinheiro, 
pagar o tributo ou penalidade pecuniária.

Luciano Amaro (2011, p. 201) destaca que a relação jurídica mais importante 
no direito tributário, obviamente, é a que tem por objetivo o pagamento do tributo. 
Esse vínculo obrigacional se instaura com a ocorrência do fato gerador do tributo.

Apesar de reconhecer que as obrigações acessórias tem natureza de 
deveres instrumentais, o que nos interessa para o presente trabalho são os custos 
de conformidade gerados pelo seu cumprimento, analisado detalhadamente num 
capítulo aparte.

Quando da publicação do Código Tributário Nacional, se tivesse sido feita 
sua confrontação com esse tema, provavelmente o entendimento aqui esposado seria 
que as obrigações tributárias acessórias não comportariam custos, pela razão de 
que os procedimentos, à época, não eram nem extensos e complexos, portanto, não 
implicavam em grandes dispêndios econômicos com recursos humanos e materiais, 
situação esta bem diferente dos dias atuais.

É sabido que os deveres instrumentais possuem como finalidade facilitar 
e organizar a cobrança de tributos por parte do fisco, papel esse, que pelo Estado 
deveria ser realizado, mas que força de legislativa, foi transferido para o contribuinte. 
Se, de um lado, atualmente, as diferentes Fazendas Públicas exigem dos contribuintes 
que se utilizem de sistemas de processamento de dados, que lhes permitam coletar e 

________________________________________________

2 A doutrina, com toda razão, diverge da amplitude do conceito de obrigação tributária principal. De 
acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação principal consiste no pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. É sabido, pela simples leitura do conceito de tributo (art. 3º do CTN) que tributo 
não constitui sanção de ato ilícito, não poderia, portanto, haver uma ampliação do conceito de tributo 
ao ponto de contemplar as penalidades pecuniárias como espécie deste. As penalidades pecuniárias são 
espécies de sanção administrativa que, fundamentada em lei, devem ser cumpridas.
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transmiti-los por processos eletrônicos, não é menos verdade que, a cada dia, essas 
sistemáticas têm se mostrado úteis, porém, dispendiosas, por necessitarem de pessoal 
de alto nível técnico. (MORANDO, 2010, p. 44).

As considerações a respeito dos deveres instrumentais também guardam estrita 
relação com o campo do direito previdenciário, mais especificamente com o custeio 
da previdência social. As contribuições sociais, como espécies tributárias3, também 
possuem dupla obrigação.

Os deveres instrumentais no custeio previdenciário, estão em sua maioria 
ligadas à área contábil, ou seja, são encontradas nos lançamentos de pagamentos na 
contabilidade, na elaboração de folhas de pagamento, na escrituração de todos os 
livros contábeis obrigatórios e demais obrigações previstas no artigo 32 da Lei nº 
8.212/91 e nos artigos 225 a 228 do Regulamento da Previdência Social previsto no 
Decreto nº 3.048/99.

Além da necessidade de alto nível técnico para cumprir com os deveres 
instrumentais, o contribuinte tem ainda um elemento complicador que é a 
complexidade das normas que disciplinam estas obrigações. Essa complexidade gera 
um grave problema de comunicação para o sujeito passivo, pois a linguagem utilizada 
em muitas situações possui alto grau técnico.

2.A TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO

2.1. A Linguagem Social e a Linguagem Jurídica

Partindo da premissa que o direito é um corpo de linguagem prescritiva, não se 
________________________________________________

3 Na visão de Paulo de Barros Carvalho, Roque Antonio Carrazza, Sacha Calmon Navarro Coêlho, 
Alfredo Augusto Becker e Rubens Gomes de Sousa as contribuições sociais não são consideradas uma 
nova espécie tributária. Para estes juristas, as espécies tributárias são as definidas no artigo 145 do texto 
constitucional (imposto, taxa e contribuição de melhoria), porém, reconhecem tais contribuições como 
de natureza tributária, bastando para classifica-las como tal, a análise de suas respectivas hipóteses de 
incidência e de bases de cálculo.
Por outro lado existem aqueles que defendem a classificação pentapartida dos tributos. Essa teoria acresce 
à teoria tripartida outras duas espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as diversas formas de 
contribuições. Essa teoria é sedimentada pelo STF no julgamento do RE nº 146.733/SP e pelos juristas 
Luciano Amaro, José Eduardo Soares de Melo, Estevão Horvath dentre outros.
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pode esquecer que esta linguagem encontra-se inserida num contexto comunicacional, 
apresentando-se como fenômeno da comunicação. Essa comunicação é realizada 
através de um sistema de mensagens da qual se utiliza o homem para canalizar um 
comportamento em direção a valores que a sociedade almeja realizar.

Tendo em conta ser o sistema social constituído por atos de comunicação, 
sabemos que as pessoas só se relacionam entre si quando estão em disposição de se 
entenderem, quando entre elas existe um sistema de signos que assegure a interação. 
Sob este referencial, logo percebemos que não há outra maneira a ser utilizada 
pela sociedade, para direcionar relações inter-humanas, que não seja por atos de 
comunicação. Impor formas normativas ao comportamento social só é possível, neste 
sentido, mediante um processo comunicacional, com a produção de uma linguagem 
própria, que é a linguagem das normas. (CARVALHO, 2013, p. 171)

Como toda realidade só existe, ou seja, só pode ser criada ou reconhecida a 
partir de sua manifestação, esta por sua vez, ocorre com a linguagem. Sua importância 
não fica limitada a manifestação da realidade, mas também é fundamental para o 
direito.

A linguagem é diversificada e depende da área em que ela é produzida. No 
campo do direito os fatos da linguagem social constituem apenas simples eventos 
desprovidos de importância jurídica.Sobre o tema, Paulo de Barros Carvalho distingue 
a linguagem social da linguagem que constrói a realidade jurídica:

há, necessariamente, um intervalo entre a realidade social, 
construída pela linguagem do direito, e a realidade jurídica. Isto 
porque esta última constrói-se a partir da primeira, assumindo 
a feição de uma linguagem de segundo grau, com rigoroso 
processo seletivo [...].(CARVALHO,2012).

2.2 A Estrutira da Teoria da Comunicação

De forma precisa Roman Jakobson identifica seis elementos do processo 
comunicacional: (i) remetente, queenvia a mensagem; (ii) destinatário, que a 
recebe; (iii) a mensagem; (iv) um contexto que a envolve, comum ao remetente e ao 
destinatário; (v) um código, também comum ao remetente e ao destinatário, no qual 
ela se verbalize (vi) um contato, canal físico que conecte o receptor ao destinatário. 

p. 51 - 79



64 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

Na falta de um deles a comunicação não se instaura, de modo que não há direito.

Aproximando do objeto em estudo, se aplicado estes conceitos ao direito 
positivo temos: o agente competente como emissor; os sujeitos das prescrições 
como destinatários; a norma jurídica como a mensagem; as circunstâncias histórico-
culturais que envolvem emissor e receptor como contexto; a língua portuguesa como 
código comum; e o diário oficial, enquanto suporte físico, onde se encontram gravadas 
as palavras na forma de marcas de tintas no papel, como o canal que estabelece a 
conexão entre emissor e destinatário. (CARVALHO, 2013).

O que se pretende demonstrar é que a comunicação entre o legislador 
(remetente) ao publicar uma lei (mensagem) que trata de deveres instrumentais, por 
seu alto grau de complexidade, faz com que essa mensagem não seja compreendida 
pelo contribuinte (destinatário).

No caso da complexidade dos deveres instrumentais, resta claro a presença 
do remetente, como sendo o Estado na sua função legislativa; do destinatário, 
como aquele de deve cumprir com as obrigações impostas pelo Estado, no caso, 
o contribuinte; o contexto, marcado pelas circunstâncias históricos-culturais que 
envolvem o emissor, no caso a obrigação do contribuinte em financiar a máquina 
estatal; o diário oficial é o suporte físico o qual se estabelece a comunicação entre o 
emissor e o receptor; o código comum, no caso é a língua portuguesa.

Apesar da língua portuguesa ser o código comum entre os envolvidos no 
contexto comunicacional é necessário que o remetente tenha capacidade para lidar 
com esse código, ou seja, para estruturar-lhe de modo que seja compreendido pelo 
destinatário. 

Para os deveres instrumentais, pelo fato de ter como teor da mensagem um 
conteúdo extenso e complexo, a compreensão pelo destinatário da norma é que 
impede a plena comunicação.

De forma didática, Aurora Tomazini de Carvalho, explica a importância da 
teoria da comunicação para o direito e aponta problemas 
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Trabalhar o direito como conjunto de normas jurídicas, enquanto 
mensagem transmitida dentro de um processo comunicacional, 
também facilita compreendermos a dificuldade de sua 
concretização, dado os vários fatores que influem na codificação, 
transmissão e decodificação da mensagem e os obstáculos 
susceptíveis a cada etapa do processo comunicacional. Em 
primeiro lugar, a existência de uma mensagem jurídica 
pressupõe um emissor próprio, eleito pelo sistema como apto 
a produzir normas jurídicas. É preciso também que este 
emissor tenha capacidade para lidar com o código, ou 
seja, para estruturar-lhe de modo que seja compreendido 
pelo destinatário. A transmissão da mensagem pressupõe boa 
qualidade do canal. Se, por exemplo, as marcas de tinta estiverem 
borradas ou apagadas nada se transmite. No caso da mensagem 
jurídica ainda há uma especialidade, pois o direito prescreve o 
canal apropriado para veiculá-la. Outro obstáculo é o código, 
além da necessidade de ser comum ao emissor e receptor, ele 
deve estar bem estruturado. Além de tudo isso, a mensagem 
modifica-se de acordo com o contexto em que é decodificada 
e em razão de fatores vivenciais de seu destinatário. Uma 
teoria comunicacional do direito permite-nos esta visualização. 
(destaque nosso). (CARVALHO, 2013, p. 174)

O que se observa é que o tecnicismo exagerado utilizado na elaboração dos 
deveres instrumentais, além de tornar algo que exija conhecimento de várias áreas do 
direito e da contabilidade, torna-se algo dispendioso para o contribuinte.

2.3. O “CÓDIGO COMUM” DA COMUNIÇÃO E OS DEVERES INSTRUMENTAIS

Para exemplificar, destaca-se o teor dos deveres instrumentais das contribuições 
sociais previdenciárias previstas no artigo 32 da Lei nº 8.212/91 e de outras espécies 
tributárias. Lembrando que estas constituem apenas uma parte dos deveres:

Art. 32. A empresa é também obrigada a: 
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou 
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com 
os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da 
Seguridade Social; 
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua 
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de 
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as 
contribuições da empresa e os totais recolhidos; 
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as 
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, 
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos 
necessários à fiscalização;
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IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao 
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses 
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo 
e valores devidos da contribuição previdenciária e outras 
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do 
FGTS;
V –  VETADO
VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio 
de documento a ser definido em regulamento, os valores 
recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. 
§ 1o  (Revogado). 
§ 2o  A declaração de que trata o inciso IV do caputdeste artigo 
constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do 
crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados 
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
§ 3o  (Revogado).
§ 4o  (Revogado).
§ 5o  (Revogado).
§ 6o  (Revogado).
§ 7o  (Revogado).
§ 8o  (Revogado).
§ 9o  A empresa deverá apresentar o documento a que se refere 
o inciso IV do caputdeste artigo ainda que não ocorram fatos 
geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando 
couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei. 
§ 10.  O descumprimento do disposto no inciso IV do caputdeste 
artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade 
fiscal perante a Fazenda Nacional.
§ 11.  Em relação aos créditos tributários, os documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata 
este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a 
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que 
se refiram.
§ 12. VETADO
Art. 32-A.  O contribuinte que deixar de apresentar a declaração 
de que trata o inciso IV do caputdo art. 32 desta Lei no prazo 
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será 
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-
se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) 
informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, 
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, 
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da 
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por 
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do 
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia 
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração 
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e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de 
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da 
notificação de lançamento.
§ 2o  Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão 
reduzidas: 
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, 
mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da 
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o  A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de 
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição 
previdenciária; e 
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Art. 32-B.  Os órgãos da administração direta, as autarquias, 
as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, cujas Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam 
obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar:
I - a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo; e
II - a folha de pagamento. 
Parágrafo único.  As informações de que trata o caput deverão 
ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao 
encerramento do exercício.

Complementando o rol, Thais Helena Morando (2010, p. 107-110) apresenta 
um levantamento em que pontua os deveres instrumentais no que se refere ao IR, 
ICMS, ISS, PIS, COFINS e trabalhistas:

Empresas com Resultados pelo Sistema do “Lucro Real” 

Imposto sobre a renda (atuais)
a)  Livro Diário (artigo 258, do R.I.R.); 
b)  Livros Diários-Auxiliares (facultativos); 
c)  Livro Caixa (facultativo); 
d)  Registro de Inventário (artigo 260, inciso I, do R.I.R.); 
e)  Registro de Apuração do Lucro Real – LALUR (artigo 260, 
inciso III, do R.I.R.); 
f)  Demonstrativos financeiros anuais - Balanço Geral (artigo 
224 do R.I.R.); 
g)  Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – 
DCTF (Instruções Normativas  nos. 903/08 e 974/09, da Receita 
Federal do Brasil); 
h)  Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte - DIRF 
(artigo 929, do R.I.R.); 
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i)  Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – 
DIMOB, caso a empresa seja  do segmento (Instrução Normativa 
no. 576/05, da Secretaria da Receita Federal, artigo 1o, inciso I). 

Imposto sobre a renda (futuros)
a)  Livro Diário (artigo 258, do R.I.R.); 
b)  Livros Diários-Auxiliares (facultativos); 
c)  Livro Caixa (facultativo); 
d)  Registro de Inventário (artigo 260, inciso I, do R.I.R.); 
e)  Registro de Apuração do Lucro Real – LALUR (artigo 260, 
inciso III, do R.I.R.); 
f)  Demonstrativos financeiros anuais - Balanço Geral (artigo 
224, do R.I.R.); 
g)  Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 
DCTF (Instruções Normativas nos 903/08 e 974/09 da Receita 
Federal do Brasil); 
h)  Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte - DIRF 
(artigo 929, do R.I.R.); 
i)  Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – 
DIMOB, caso a empresa seja do segmento (Instrução Normativa 
no 576/05, da Secretaria da Receita Federal, artigo 1o,  inciso I); 
j)  Controle Fiscal Contábil de Transição – FCONT (Lei 
no 11.638/07, Lei no 11.941/09,  artigos 15 a 17, Instrução 
Normativa da Receita Federal do Brasil no 949/09, artigos 3o 
e  7o a 9o); 
k)  Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) para 
registro de dados contábeis, fiscais e  de notas fiscais eletrônicas 
(Decreto no 6.022/07, Portaria da Receita Federal do Brasil 
no  11.211/07, Instruções Normativas nos 787/07 e 825/08 da 
Receita Federal do Brasil); 
l)  Custo de produção integrado à contabilidade geral; 
m) Assinatura digital, para transmissão de declarações e 
demonstrativos (Instrução  Normativa no 969/09, artigo 1o, da 
Receita Federal do Brasil). 

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS

Citam-se apenas os diplomas legais originais, para qualquer tipo 
de empresa.
a)  Guia de Informação e Apuração de ICMS Eletrônica – GIA 
(Portaria CAT no 92/98); 
b)  Registro Eletrônico de Documento Fiscal – REDF (Portaria 
CAT no 85/07); 
c)  Remessa interestadual em consignação industrial-entrega 
de arquivo eletrônico  (Regulamento do ICMS – Decreto no 
45.490/2000, artigo 474-A, inciso II); 
d)  Arquivo magnético (Sintegra) – operações e prestações 
interestaduais (Convênio ICMS no  57/95 e Portaria CAT no 
62/05); 
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e)  Arquivo magnético com registro fiscal das operações e das 
prestações realizadas para o  setor de combustíveis (Portaria 
CAT no 95/03); 
f)  Demonstrativo do Crédito Acumulado – DCA (Portaria CAT 
no 53/96); 
g)  Relação das Entradas e Saídas de mercadorias em 
estabelecimento de produtor (Portaria  CAT no 17/03); 
h)  Processamento de dados – transmissão eletrônica de 
informações constantes em  documentos fiscais emitidos em via 
única (Portaria CAT no 79/03). 

Imposto sobre serviços – ISS
Declaração Eletrônica de Serviços – DES (Instrução Normativa 
SF/Surem no. 07/09, artigo 9o, caput e artigo 11).
12.1.5 Contribuições sociais – PIS e COFINS
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON 
(Instrução Normativa no, 590/05, artigo 2o, da Secretaria da 
Receita Federal).

Trabalhistas
a)  Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (Decreto no 
76.900/75); 
b)  Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, 
mensalmente (Lei no  4.923/65). 
c)  Folha de pagamento (artigos 464 e 465, da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT). 
d)  Registro de empregados (artigo 41, da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, e  Portaria SRT, no 3.626/91); 
e)  Programa Preventivo de Riscos Ambientais – PPRA, informe 
anual (artigo 154 e  seguintes, da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, e a Norma Regulamentadora -  NR 07, da 
Portaria SRT no 321/78); 
f)  Programa de controle médico de saúde ocupacional – 
PCMSO, periódico (artigo 154 e  seguintes, da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT e a Norma Regulamentadora –  NR 
09 da Portaria SRT no 321/78); 
g)  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
– CIPA, com reuniões e atas  mensais, bem como eleição anual 
da diretoria (artigo 154 e seguintes, da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, e a Norma Regulamentadora – NR 05 da 

Portaria SRT no 321/78). 

Observa-se que as deveres consistem em: preparar folhas de pagamento, 
manter livros, lançar títulos contábeis, prestar à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis etc. Essas atribuições 
possuem um significativo nível técnico e de pouca precisão sobre a forma de como 
deverão ser cumpridas.
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3. A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: SEGURANÇA 
JURÍDICA, NÃO-CONFISCO, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.

3.1 A distinção entre princípios e regras

Não há no texto legislado uma indicação do legislador de quais proposições 
devem ser consideradas como princípios. Não há pontuações, nem nada escrito 
de que este ou aquele enunciado configura-se como princípio. É o intérprete que, 
valorando o sistema, diz quais são os princípios, ou seja, quais proposições considera 
tão relevante a ponto de informar a construção e estruturação de todas as outras 
(CARVALHO, 2013).

Com objetivo de tornar mais efetiva a sua aplicação, a doutrina tem se dedicado 
em aprofundar-se na distinção entre princípio e regra. Didaticamente, os autores 
podem ser divididos em dois grupos: aqueles que buscam uma diferenciação lógica 
e estrutural entre princípios e regras e aqueles que propõe uma distinção meramente 
gradual (ÁVILA, 2006).

De forma complementar, a visão do legislador tambémpropõe uma forma de 
distinção, ao ponto em que caso queira decidir um conflito entre princípios, optará pela 
instituição de uma regra. As regras são, portanto, instrumentos de solução provisória 
de conflitos entre princípios. São, por assim dizer, meios legislativos utilizados para 
preservar, em maior escala, a segurança jurídica ou a justiça geral (ÁVILA, 2006).

A teoria moderna do Direito Público, difundida pela Filosofia e Teoria 
Geral do Direito (Teoria do Direito) sustenta que os princípios são normas que 
se caracterizam por serem aplicadas mediante ponderação com outras e poderem 
ser realizadas em várias graus, contrariamente as regras, que estabelecem em sua 
hipótese definitivamente aquilo que é obrigatório, permitido ou proibido, e que, por 
isso, exigem uma aplicação mediante subsunção. (ÁVILA, 2006).

O fundamento dessa distinção está na estrutura normativa: os princípios, porque 
instituem mandamentos superáveis no confronto com outros princípios, permitem 
o sopesamento, ao passo que as regras, porque estabelecem deveres pretensamente 
definitivos, eliminam ou diminuem sensivelmente a liberdade apreciativa de aplicador.
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Humberto Ávila completa:

os princípios e as regras não têm as mesmas propriedades, mas 
qualidades diferentes; enquanto as regras instituem deveres 
definitivos (deveres que não podem ser superados por razões 
contrárias) e são aplicadas por meio da subsunção (exame de 
correspondência entre o conceito normativo e o material fático), 
os princípios estabelecem deveres provisórios (deveres que 
podem ser superados por razões contrárias) e são aplicados 
mediante a ponderação (sopesamento concreto entre razões 
colidentes, com atribuição de peso maior a uma delas); enquanto 
o conflito entre regras é abstrato (abstratamente concebível já 
no plano abstrato), necessário (é inevitável caso não seja aberta 
uma exceção) e situado no plano da validade (o conflito resolve-
se coma decretação de invalidade de uma das regras envolvidas), 
a antinomia entra princípios é concreta (só ocorre diante de 
determinadas circunstâncias concretas), contingente (pode ou 
não ocorrer) e situada no plano da eficácia (ambos os princípios 
mantém a validade após o conflito) (ÁVILA, 2006, p.88).

Diante dessa distinção, numa colisão de regras uma delas deve ser considerada 
inválida, as regras são aplicadas na forma de tudo ou nada. No caso dos princípios, a 
situação é diferente, não determinam absolutamente a decisão, mas somente contem 
fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros fundamentos provenientes 
de outros princípios. Essa teoria é compartilhada por Doworkin e Alexy.

A proposta dessa distinção é posicionar no ordenamento jurídico os princípios 
da segurança jurídica, do não-confisco e da capacidade contributiva para garantir a 
sua efetiva aplicação aos deveres instrumentais.

3.2 Os custos de conformidade e os princípios constitucionais tributários

A relação entre aos deveres instrumentais, os custos de conformidade e os 
princípios constitucionais tributários foi abordada levando em conta os princípios 
da segurança jurídica, não confisco e capacidade contributiva. Não é pretensão deste 
trabalho tecer comentários a respeito do conceito de cada princípio, mas tão somente, 
a sua relação com tema proposto.

A questão dos custos de conformidade dos deveres instrumentais ainda é 
pouco explorada pela doutrina brasileira. Associar o princípio do não confisco a 
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obrigação tributária principal é bastante lógico, pois é mais fácil perceber o conteúdo 
patrimonial da obrigação.

No caso da obrigação principal, o seu cumprimento está relacionado com 
pagamento do tributo, enquanto nos deveres instrumentais o sujeito passivo deve 
relaciona-se com deveres administrativos que não tem cunho pecuniário.

Essa distinção quando a natureza de cada obrigação dificulta perceber o custa 
gerado pelo cumprimento dos deveres instrumentais. Ocorre que o cumprimento 
dos deveres instrumentais também geram um custo, assim chamados de custos 
de conformidade. Assim define Alcides Jorge Costa no prefácio da obra de Aldo 
Vincenzo Bertolucci:

No Brasil, existe a pior das situações: carga tributária excessiva combinada 
com mau sistema tributário. E quando se faz referencia a carga excessiva, fala-se 
apenas do montante dos impostos arrecadados. Entretanto, a tributação envolve 
outros custos que pesam na economia e que não podem ser desconsiderados . Os 
custos aqui tratados são os chamados Custos de Conformidade, ou seja, aqueles 
em que incorrem os contribuintes para cumprir todas as formalidades que lhes são 
exigidas pela legislação tributária. (BERTOLUCCI, 2003, p. 13-14)

A onerosidade dos referidos custos deriva da excessiva carga tributária e da 
complexidade das normas tributárias, pois quanto mais tributos maiores são as despesas 
para atender as intricadas exigências fiscais, e principalmente da constante mutação 
do sistema tributário nacional que implica despesas elevadas de adaptação, que 
abrangem mudança de registros, alterações documentais, programas de informática, 
dentre outros. Normas tributárias mais estáveis permitiriam melhor planejamento, o 
que demonstra uma afronta ao princípio da segurança jurídica. (FABRETTI, 2008, 
p. 192).

Com relação a instabilidade normativa e a segurança jurídica deve-se esclarecer 
que a segurança jurídica não pode ser vista como fonte de imobilismo ou rigidez, 
fundada na tradição legislativa ou jurisprudencial, que não favorece avanços ou 
acompanhamento das mutações do mundo da vida, o que pode induzir o sistema 
jurídico a patrocinar injustiças severas, pelo descompasso entre direito e realidade, 
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ademais da própria ineficácia do direito positivo. Mudanças e inovações acrescem 
complexidade material e temporal, com instabilidade no sistema, a exigir mutações 
normativas para a adaptação e efetividade do acoplamento sistêmico entre direito e 
sociedade. (TORRES, 2012).

Heleno Taveira Torres bem esclarece a importância da segurança jurídica e sua 
relação com estabilidade jurídica.

A garantia contra mudanças frequentes da legislação tem 
sua relevância, não bem como expressão do princípio de não 
surpresa, mas como forma de proteção dos planejamentos e das 
organizações de negócios ou atividades dentro de um espaço 
predefinido de impacto tributário. Investimentos de longo prazo, 
geralmente estimulados por políticas públicas de infraestruturas 
e outros, são exemplos de casos nos quais o contribuinte formula 
expectativas de organização com base numa certa situação 
jurídica. A revogação ou alterabilidade contínua de legislações 
para o futuro são igualmente gravosas à segurança jurídica.
(TORRES, 2012)

Os deveres instrumentais geram custos de conformidade para os agentes 
econômicos. O que se sugere, então, é que se reduzam os chamados custos de 
conformidade no Brasil – em linhas gerais, o dispêndio que se gasta com o 
cumprimento da legislação tributária –, até mesmo por um imperativo constitucional. 
(BERTOLUCCI, 2001)

Daí que se possa reverter um pouco a tendência brasileira em se preocupar 
muito com a possibilidade de a carga tributária ser confiscatória, mas verificar se 
a burocracia administrativo-tributária brasileira criada com a exigência de tantos 
deveres instrumentais é confiscatória.

Não apenas o pagamento de tributos gera custos, mas o cumprimento dos 
deveres instrumentais também. Segundo estudos de Thais Helena Morando (2010) 
em termos mundiais, também o Brasil está muito mal posicionado, pois o segundo 
país pior colocado no ranking de tempo gasto para pagar tributos é Camarões, 
com 1.400 (mil e quatrocentas) horas anuais, muito distante das 2.600 (duas mil e 
seiscentas) gastas no Brasil. A título de exemplo, esse custo (custo de conformidade) 
pode chegar a 30% dos valores somados pagar a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS 
o que representa uma violação ao princípio da capacidade contributiva.
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 Tantas horas anuais para pagamento de tributos e cumprimento dos deveres 
instrumentais aumentam os custos de bens e serviços produzidos no país, diminuindo, 
em última análise, a competitividade das empresas nacionais frente aos concorrentes 
estrangeiros. Consequentemente, reduz-se o ritmo do desenvolvimento econômico-
social do país(MORANDO, 2010).

3.3 Os deveres instrumentais e a transparência fiscal

Estudos recentes mostram que o excesso de deveres instrumentais impostos 
pela legislação tributária aos contribuintes para o pagamento de seus tributos, têm se 
mostrado ao longo dos anos um entrave ao desenvolvimento econômico do país, inibindo 
a realização de negócios e a atração de investimentos, conforme atesta o famoso estudo 
realizado pela PriceWaterhouseCoopers em conjunto com o Banco Mundial (2014), 
denominado Doing Business, segundo o qual o Brasil figurou em 2011 no 127º lugar, 
dentre os 183 países pertencentes a OCDE também analisados no estudo.

O relatório do InternationalFinance Corporation - ICF e do Banco Mundial 
demonstra a evolução de alguns países em implementar reformas que aprimorem 
a capacidade das empresas locais na realização de negócios, e a transparência e o 
acesso à informação.

Os campos de negócios avaliados no relatório Doing Business referem-se a:
• Iniciando um negócio
• Obtendo permissão para construir
• Obtendo eletricidade
• Registrando propriedade
• Obtendo crédito
• Protegendo investidores
• Pagando impostos
• Fazendo comércio exterior
• Fazendo valer os contratos na justiça
• Resolvendo insolvências

Um comparativo como ano de 2012, o Brasil caiu de posição passando a 
ser o 130º. Dentre os quesitos, os que tiveram pior avaliação foram: “Resolvendo 
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insolvências” (ranking 143) e “Pagando impostos” (ranking 156). Em comparação a 
países do continente, observa-se o empenho de nossos vizinhos em adotar reformas 
com o objetivo de aumentar a produtividade foi maior: Chile (ranking 37), Peru 
(ranking 43), Colômbia (ranking 45) e Mexico (ranking 48).

No quesito “Pagando impostos” Brasil caiu de 150º para 156º de 2011 para 
2012. Seguindo a análise, no ano de 2013 houve nova queda nesse quesito, e o Brasil 
ficou com a 160º posição, tendo uma ligeira melhora em 2014 para 159º. Mas o 
problema se acentua quando durante esse período o Brasil evolui no critério geral, 
passando a ser 116º da lista, ou seja, uma simples análise, revelam-se são os piores 
indicadores e nesse retrato os impostos ganham destaque.

Essa complexidade afasta o país de investimentos estrangeiros. A falta de 
segurança jurídica e um aspecto que implica em instabilidade normativa o que gera 
uma falta de credulidade de outros países para com nosso sistema tributário.

4 CONCLUSÕES

Por força do princípio da Segurança Jurídica, o antecedente da norma jurídica 
deve descrever de modo exaustivo o tipo tributário, desta forma, o conceito deve ser 
hermético, exato e rígido, pois caso contrário o gravame não pode ser validamente 
exigido. É o que  se chama de “insuficiência da hipótese de incidência”.

Com relação a incidência da norma jurídica, sua ocorrência não feita de forma 
automática pela simples previsão no ordenamento, é necessário um impulso, uma 
manifestação. É necessário a conduta humana do operador do direito para que ocorra 
a incidência.

Pela incidência da norma jurídica nasce a relação jurídico tributária. Esta 
relação é responsável por criar um vinculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo 
da obrigação. É uma expressão gênero, que abrange as inúmeras relações jurídicas, 
assim consideradas obrigações, decorrentes da legislação tributária.

A obrigação tributária é a relação jurídica em virtude da qual o particular 
(sujeito passivo) tem o dever de prestar dinheiro ao Estado (sujeito ativo), ou de fazer, 
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não fazer ou tolerar algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Enquanto a obrigação principal preenche todos os predicados, ou seja, tem 
natureza de obrigação e cunho patrimonial por sua natureza de “dar”, pagar tributos, a 
obrigação acessória pode ter diversas concepções. Uma delas é de ser uma obrigação 
com conteúdo patrimonial; outra que não reconhece a sua natureza de obrigação por 
não possuir cunho patrimonial, portanto, são chamadas de deveres instrumentais; e 
uma terceira que reconhece a natureza obrigacional, porém, não reconhece o conteúdo 
patrimonial. 

Mesmo entendendo que as obrigações acessórias são na verdade deveres 
instrumentais, cumpre reconhecer que o seu cumprimento gera encargos significativos 
para o sujeito,o que não se confunde com sua natureza que é desprovida cunho 
patrimonial (fazer, não fazer ou tolerar).

No campo da linguagem,foi demonstrado que a comunicação entre o legislador 
(remetente) ao publicar uma lei (mensagem) que trata de deveres instrumentais, por 
seu alto grau de complexidade, faz com que essa mensagem não seja compreendida 
pelo contribuinte (destinatário), comprometendo a comunicação e a aplicabilidade 
do direito.

A deficiência do elemento do código comum causada pelo conteúdo extenso 
e complexo dos deveres instrumentais, impede a compreensão pelo destinatário da 
norma, o que resulta na impossibilidade de se instaurar a comunicação, impedindo a 
aplicação do direito.

Não apenas o pagamento de tributos gera custos, mas o cumprimento dos 
deveres instrumentais também. Esse custo pode chegar a 30% dos valores somados 
pagar a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS o que representa uma violação ao 
princípio da capacidade contributiva, do não-confisco e da segurança jurídica.

Os deveres instrumentais geram custos de conformidade para os agentes 
econômicos. O que se sugere, então, é que se reduzam os chamados custos e 
conformidade no Brasil – em linhas gerais, o dispêndio que se gasta com o 
cumprimento da legislação tributária –, até mesmo por um imperativo constitucional.
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AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-PENAIS DO RISCO 
IMPOSSÍVEL E DO RISCO IMPROVÁVEL NAS TEORIAS DA 

IMPUTAÇÃO OBJETIVA: UMA ANÁLISE DO “CASO THYRÉN”

THE JURIDIC CONSEQUENCES OF THE IMPOSSIBLE RISK 
AND THE UNLIKELY RISK ON THE OBJECTIVE IMPUTATION 

THEORIES: AN ANALYSIS OF THE “THYRÉN CASE”

Lucas Villa1

RESUMO: O presente estudo situa-se na área da dogmática penal, mais especificamente 
da teoria do delito, tendo por objetivo analisar como são tratados, em relação às teorias da 
imputação objetiva, os riscos impossíveis e riscos improváveis, promovendo aproximações e 
distanciamentos entre ambos e buscando suas consequências jurídico-penais. Não existindo 
uma, mas várias formulações do que se pode entender como teoria da imputação objetiva, foi 
escolhida como principal referência a perspectiva formulada pelo jurista alemão ClausRoxin, 
utilizando-a como contraponto às tradicionais noções de imputação baseadas seja na doutrina 
causalista, seja na finalista. Para problematização hipotética do tema foi eleito o “caso Thyrén”, 
a partir do qual se concluiu que, embora não haja, ontologicamente, identidade entre risco 
impossível e risco improvável, devem ambos alcançar as mesmas consequências jurídico-
penais, à luz das teorias da imputação objetiva, culminando com a impossibilidade de imputação 
de crime ao sujeito que, em análise ex ante realizada por observador hipotético isento, pratica 
conduta julgada inidônea para gerar risco proibido a bem jurídico tutelado por lei.

Palavras-Chave: Imputação objetiva. Risco impossível. Risco improvável. Nexo causal. 
Caso Thyrén.

ABSTRACT: This study is situated in the area of criminal dogmatic, more specifically the 
theory of the crime, in order to analyze how are treated the impossible risks and the unlikely 
risks in relation to theories of objective imputation, promoting similarities and differences 
between them and seeking their legal and criminal consequences. Absence of one but several 
formulations of what can be understood as a theory of objective imputation, was chosen as the 
main reference that one formulated by the German jurist Claus Roxin, using it as a counterpoint 
to traditional notions of imputation based on causalistic doctrine or in finalistic doctrine. For 
hypothetical questioning was choosenthe "Thyrén case", from which we concluded that, 
although there is no ontologically identity between impossible and improbable risk, should 
________________________________________________

1 Doutorando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, Mestre em 
Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, Especialista em Ciências Criminais pelo CEUT, Bacharel em 
Direito pela Universidade Federal do Piauí. Advogado, sócio do escritório “Cordão, Said e Villa Sociedade 
de Advogados”, pesquisador e professor adjunto do curso de Direito do Centro Universitário UNINOVAFAPI 
e de diversos programas de pós-graduação.Vice-Presidente da Comissão Especial de Estudo do Direito 
Penal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e Secretário-Geral da Comissão de 
Direitos Humanos da seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PI.
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both reach the same legal and criminal consequences, according to the theories of objective 
imputation, culminating with the impossibility of attributing crime to the subject that in ex 
ante analysis performed by hypothetical observer exempted practice conduct judged unable 
to generate prohibited risk to goods tutored by law.

Keywords: Objective imputation. Impossible risk. Unlikely risk. Causal nexus. Thyrén case.

1  INTRODUÇÃO 

As teorias da imputação objetiva têm crescido em credibilidade e se tornado 
cada vez mais aceitas na doutrina penal dos países europeus, mormente da Alemanha 
e Espanha, como uma alternativa às teorias da causalidade, que pretendem reduzir 
o tipo objetivo à existência de nexo causal. No Brasil, entretanto, a teoria do delito 
encontra-se ainda demasiado acorrentada ao dogma causal, de maneira que as teorias 
da imputação objetiva são, até então, pouco estudadas, sendo importante a produção 
acadêmica a seu respeito.

Este estudo, situado na área da dogmática penal, mais especificamente da 
teoria do delito, tem por objetivo analisar como são tratados, em relação às teorias 
da imputação objetiva, os riscos impossíveis e riscos improváveis, promovendo 
aproximações e distanciamentos entre ambos e buscando suas consequências 
jurídico-penais.

Para tal, primeiramente será exposta a tradicional teoria da equivalência 
das condições e sua ligação com o dogma causal para, desnudando seus pontos de 
inconsistência, compreender-se como se desenvolveram, como resposta possível, 
as teorias da imputação objetiva. Analisar-se-ão, então, os requisitos necessários 
para a imputação objetiva, bem como as causas de exclusão da imputação, para, 
posteriormente, discutirem-se as semelhanças e diferenças do risco impossível e do 
risco improvável para estas teorias, a partir do caso de laboratório conhecido como 
“caso Thyrén” (em homenagem a seu criador, o sueco Johan C. W. Thyrén).

Não existindo uma, mas várias formulações do que se pode entender como 
teoria da imputação objetiva, será escolhida como principal referência a perspectiva 
formulada pelo jurista alemão ClausRoxin, utilizando-a como contraponto às 
tradicionais noções de imputação baseadas seja na doutrina causalista, seja na 
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finalista. Para problematização hipotética do tema, como dito,utilizar-se-á o “caso 
Thyrén”, a partir do qual se pretende analisar o problema do risco improvável à luz 
das teorias da imputação objetiva.

2.  O DOGMA CAUSAL, A TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES 
E O CAMINHO ATÉ AS TEORIAS DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA

RO problema da causalidade é um tema muito discutido tanto nas ciências 
naturais como na filosofia. Como faz lembrar Roxin2, a física quântica, que se ocupa 
da compreensão dos fenômenos e movimentos das ondas e partículas no campo 
atômico, desde Heisenberg toma como hipótese dominante que os processos que 
ocorrem no átomo não são determinados de maneira causal, senão que obedecem a leis 
estatísticas que não permitem previsões de certeza, mas somente de possibilidades. 
Do mesmo modo, a teoria da relatividade já pôs às claras que as representações de 
sucessões causais só têm sentido em dimensões muito limitadas. Isso não impede, 
todavia, que o jurista siga trabalhando com o conceito tradicional de causalidade, vez 
que o mesmo, embora não aplicável ao campo subatômico, parece ainda servir como 
modelo explicativo para os fenômenos da vida cotidiana, dos quais se devem ocupar 
as ciências jurídicas.

Deste modo, tem-se entendido que, no caso dos crimes materiais, para sua 
ocorrência é indispensável a existência de nexo causal entre a conduta do agente e o 
resultado obtido no mundo exterior. Como esclarece José Cerezo Mir, “el concepto de 
causalidad es un concepto prejurídico; es un concepto común a todas las ciências”3. 
Para comprovar esta relação de causalidade, a doutrina jurídica dominante tem se 
utilizado da conhecida teoria da equivalência das condições (ou equivalência dos 
antecedentes), que, segundo Paulo César Busato, “estabelece que causa é tudo o que 
contribui de algum modo para o resultado”4, ou, no dizer de Roxin,

Trabalha com a fórmula de que deve-se considerar causa 
toda condição de um resultado que não pode ser suprimida 

________________________________________________

2 ROXIN, Claus.Derecho Penal Parte General: fundamentos. La estrutura de la teoria del delito. 
Madrid: Civitas, 2008, p. 346.
3 CEREZO MIR, José. Derecho Penal: parte general. Lima: ARA Editores, 2007, p. 420. 
4 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 324.
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mentalmente sem que desapareça o resultado concreto; é dizer, 
que é válida como causa toda conditio sinequa non, ou seja, toda 
condição sem a qual não se haveria produzido o resultado5.

Esta teoria, que é, inclusive, adotada expressamente pelo Código Penal 
brasileiro, em seu artigo 13, considera equivalentes todas as condições que levaram 
ao resultado, sem qualquer seleção das inumeráveis circunstâncias que poderiam, em 
uma teia de causalidade infinita, ser consideradas suas causas.

Julius Glaser é considerado como o primeiro defensor desta teoria, para quem, 
já em 1858,

Há um ponto de apoio seguro para examinar o nexo causal: 
se se tenta suprimir mentalmente o suposto causador da soma 
dos acontecimentos e então se vê que, apesar disso, se produz 
o resultado, que, apesar disso, a série sucessiva das causas 
intermediárias segue sendo a mesma, está claro que o fato e 
seu resultado não podem ser atribuídos à eficácia dessa pessoa. 
Se, ao contrário, se vê que, se se suprime mentalmente a essa 
pessoa do cenário do acontecimento, o resultado não se poderia 
produzir em absoluto ou que se teria produzido por outra via 
totalmente distinta, então está justificado, com toda a segurança, 
considerá-lo como efeito de sua atividade6.

A fundamentação mais profunda, entretanto, da teoria da equivalência das 
condições remonta a Maximilian von Buri7 e perpassa de forma majoritária a doutrina 
e jurisprudência contemporâneas. Esta teoria, todavia, encerra em si uma série de 
problemas relativamente aos quais não faltam críticos.

ClausRoxin, por exemplo, lança à teoria da equivalência das condições ao 
menos três grandes críticas. A primeira delas é a de que esta teoria abre um marco de 
responsabilidade de amplitude infinita, “segundo o qual, por exemplo, os pais e os 
antepassados do autor [de um delito] também são causa de todos os fatos cometidos 
por ele”8, já que suas condutas de terem trazido ao mundo o infrator poderiam ser 

________________________________________________

5 ROXIN, Claus. Op. Cit. P. 347. Tradução nossa, como serão todas as traduções de citações da obra de 
Roxin, sempre traduzida ao português a partir da versão espanhola.
6 GLASER, Julius. AbhandlungenausdemösterreichischenStrafrecht, Apud ROXIN, Claus. Op. cit. p. 
348/349. 
7 Cf. ROXIN, Claus. Op. Cit. P. 349.
8 ROXIN, Claus. Op Cit. P. 350.
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consideradas condições sem as quais o resultado não teria ocorrido. O jurista alemão, 
entretanto, reconhece que esta crítica perde substancialmente seu peso a partir do 
momento em que se reconhece que a causalidade não é o único requisito para a 
realização do tipo objetivo, senão que precisa somar-se a outros critérios de imputação.

A segunda crítica é a constatação de que a teoria da equivalência das condições, 
na realidade, nada esclarece acerca da comprovação de existência ou inexistência de 
nexo causal:

Se, por exemplo, se quer saber se a ingestão do sonífero 
“contergan” durante a gravidez causou a má-formação de bebês 
nascidos subsequentemente (como no caso LG Aachen JZ 1971, 
510), não serve de nada suprimir mentalmente o consumo do 
sonífero e questionar-se se, em tal situação, desapareceria o 
resultado, pois a essa pergunta só se pode responder caso se 
saiba se o sonífero é o causador ou não das más-formações, 
mas se isso já é sabido, a pergunta original é desnecessária. 
Em uma palavra: a fórmula da supressão mental já toma como 
pressuposto o que se deve averiguar mediante ela mesma9.

Por fim, além de inútil, vez que incapaz de esclarecer a existência ou não do 
nexo causal, a teoria da equivalência das condições pode, ainda, induzir a erro aqueles 
que a pretendem utilizar. Aí a terceira crítica formulada por Roxin: o risco de aplicar a 
teoria da conditio sinequa non a certos casos de causalidade hipotética e alternativa:

No caso clássico de causalidade alternativa em que A e B, 
atuando independentemente um do outro, põem veneno no café 
de C; se C morre por isso, mas a dose posta por A ou por B, 
isoladamente, pudesse por si só provocar a morte exatamente 
do mesmo modo, se pode suprimir mentalmente a conduta de 
cada um deles sem que desapareça o resultado. Portanto, faltaria 
causalidade a respeito da morte produzida e A e B só poderiam 
responder por tentativa de homicídio; no entanto, o correto é 
considerar que ambos, na medida em que seu veneno tenha sido 
realmente eficaz, causaram a morte de C e se lhes deve punir por 
um crime consumado10.

São críticas comuns, também, à teoria, a sua ineficiência em lidar com os 
casos de crimes que se agravam pelo resultado, com os crimes omissivos e com as 
concausas relativamente independentes.
________________________________________________

9 A Idem. Ibidem. P. 350.
10 Idem. Ibidem. P. 350/351.

p. 81 - 95



86 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

A doutrina que se sustenta, então, na teoria da equivalência das condições, 
parte do princípio (que aqui chamamos “dogma causal”) de que, com a existência 
de causalidade unindo a conduta do autor ao resultado, se cumpre o tipo objetivo, de 
maneira que, nos casos em que pareça inadequada a punição do agente, se proceda à 
exclusão do crime negando a existência do dolo. O elemento subjetivo passa a ser, 
portanto, o limitador da teoria da conditio sinequa non, tornando-se indispensável a 
sua análise para fins de imputação, o que se configura em verdadeiro equívoco, vez 
que a análise do elemento subjetivo só deverá ser realizada em momento posterior ao 
da imputação do tipo objetivo.

No intento de superar as falhas atribuídas à teoria da equivalência das condições, 
surgiram na doutrina alternativas como a teoria da adequação (causalidade adequada), 
proposta por Von Kries, e a teoria da relevância jurídica, de Edmund Mezger.

A teoria da causalidade adequada pretende restringir o âmbito da 
responsabilidade penal no plano da causalidade e foi formulada especialmente para 
dar conta dos crimes qualificados pelo resultado. Acerca desta teoria, afirma Cerezo 
Mir:

Según V. Kries, fisiólogo alemán, sólo existe una relación de 
causalidad entre una acción y un resultado cuandoéste era 
previsibleex ante, teniendoencuenta todo elconocimiento 
experimental de la humanidade (saber nomológico) y las 
circunstancias del caso concreto conocidas o cognoscibles por 
elsujeto (saber ontológico11.

Já a teoria da relevância jurídica propõe que a constatação de uma relação 
de causalidade, baseada na teoria da equivalência das condições, não supõe ainda 
que esta relação causal seja relevante para o direito12. Para esta teoria, portanto, a 
relação de causalidade somente será relevante quando a produção do resultado era 
objetivamente previsível, em análise ex ante (ou seja, antes da prática da conduta, e 
não somente após a ocorrência do resultado) e apareça como realização da conduta 
proibida pela norma.

________________________________________________

11 CEREZO MIR, José. Op. Cit. P. 432.
12 cf. CEREZO MIR, José. Op. Cit. P. 435.
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Segundo Roxin, estas teorias “perseguem um propósito justificado, mas não 
são, como opinavam originariamente seus defensores, teorias causais, senão teorias da 
imputação”13 e, mesmo enquanto teorias da imputação, são insuficientes, vez que não 
são capazes de dar conta dos cursos causais anômalos ou não usuais. Ambas as teorias, 
entretanto, podem ser entendidas enquanto precursoras de uma concepção mais ampla 
de imputação que culmina com as chamadas teorias da imputação objetiva.

3. AS TEORIAS DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA

Segundo Hassemer, 

uma teoria da imputação, em direito penal, responde, segundo 
a interpretação atual, à questão de quando e sob que condições 
se pode estabelecer uma relação penalmente relevante entre 
uma pessoa e um evento, de maneira que a essa pessoa se possa 
aplicar uma sanção penal14.

É preciso, então, de início e para evitar mal entendidos, ressaltar que não 
existe uma coisa tal que possamos chamar “teoria da imputação objetiva”, ao menos 
não enquanto um modelo teórico unívoco e singular. Tem-se, isso sim, uma série de 
doutrinadores que desenvolvem suas concepções teóricas partindo do pressuposto 
de que é necessário ultrapassar os paradigmas da doutrina tradicional, seja de ordem 
causalista, seja de viés finalista, que colocam no centro do estudo da teoria do delito o 
desenvolvimento dogmático do conceito de ação, descuidando do tema da imputação. 
Por conta desta multiplicidade teórica optamos por nos referir sempre às “teorias 
da imputação objetiva”, no plural, pois vários teóricos desenvolveram sistemas de 
imputação neste sentido, entre eles, por exemplo, Toepel, Otto, Kratzsch, Jakobs e 
Roxin, sendo este último a principal referência deste trabalho15.

Segundo Zaffaroni, as teorias da imputação objetiva, como formuladas 
atualmente na Alemanha, têm ligação estreita com o marco teórico penal do 
funcionalismo sistêmico. Assim, mediante o pressuposto de legitimidade do poder 

________________________________________________

13 Idem. Ibidem. P. 360.
14 HASSEMER, Winfried. Persona, mundo y responsabilidade: bases para una teoria de laimputación em 
derecho penal. Valencia: Tirantloblanch, 1999, p. 157. Tradução nossa.
15 Cf. ROXIN, Claus. Op. Cit. P. 364.
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punitivo derivado da aceitação dogmática de sua função preventiva, o funcionalismo 
sistêmico opera dividido em duas principais correntes, a partir das quais surgem as 
duas principais facetas das teorias da imputação objetiva: 

a) Una de ellas afirma que lafuncióndel poder punitivo es 
laprevención de riesgos para losbienes jurídicos y que, por 
lo tanto, aspira a fundar laimputación objetiva en todas las 
formas típicas enlaproducción o el aumento de esosriesgos y 
enlarealizaciónde ellosenel resultado típico.
b) La otra afirma que lafuncióndel poder punitivo es 
elreforzamientodel sistema mediante la certeza enlainteracción 
conforme a roles. Se imputanlasdesviacionesrespecto de las 
expectativas dirigidas al portador del rol. No interessa en 
rigor lacapacidad individual del agente, siendo determinante 
sucondición de portador del rol. Por rol se entiende aqui un 
sistema de posiciones definidas de modo normativo, que puede 
estar ocupado por indivíduos cambiantes16.

A primeira destas correntes seria a seguida, por exemplo, por ClausRoxin, 
enquanto a segunda estaria ligada ao modelo de funcionalismo sistêmico como 
proposto por GüntherJakobs. Ambas as linhas de pensamento teriam em comum o 
fato de que, partindo daquilo que Zaffaroni denomina “preventivismo”, procuram 
ensaiar verdadeiras teorias da tipicidade objetiva, com fundamento imputativo único, 
válido para todas as formas típicas.

Sem entrar na discussão de fundo a respeito da crença na função preventiva da 
pena e na legitimidade do poder punitivo, ou mesmo na porta que estas teorias podem 
deixar abertas para uma ampliação do poder de punir estatal, este estudo analisará 
a questão a partir perspectiva dogmática da primeira corrente, tomando por marco 
teórico principal a obra de ClausRoxin.

Voltando-se contra o dogma da causalidade e pretendendo um retorno 
ao estudo da imputação, como outrora desenvolvido por Karl Larenz e Richard 
Honig,Roxin se debruçou pela primeira vez sobre o tema no artigo “Reflexões sobre 
a problemática da imputação no direito penal”17. A questão da imputação ao tipo 

________________________________________________

16 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: Ediar, 2011. P. 468/469.
17 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General: fundamentos. La estrutura de la teoria del delito. 
Madrid: Civitas, 2008, p. 364.
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objetivo, relegando a análise dos elementos subjetivos a momento posterior, passou a 
ser, então, preocupação constante na obra do jurista alemão. As teorias da imputação 
objetiva, que estavam em ampla decadência na segunda metade do século XIX em 
virtude do fascínio que exercia sobre os penalistas o pensamento causal orientado 
pelas ciências naturais, passam, pois, desde os anos sessenta, a ganhar cada vez mais 
espaço na doutrina penal europeia, mormente na Alemanha e na Espanha. 

Estas teorias da imputação objetiva se embasam, segundo ClausRoxin, em 
dois princípios sucessivamente estruturados: Um resultado causado pelo agente só 
lhe pode ser imputado objetivamente 1) se a conduta do autor criou um risco não 
permitido para o bem jurídico e se esse risco se realizou no resultado concreto; 2) se 
o resultadose apresentou como a realização do perigo criado pelo autor.

Veja-se o exemplo frequentemente utilizado por Hans Welzel18 de um sujeito 
A que, ao ver se iniciar uma tempestade, envia outra pessoa (B) ao bosque com a 
esperança de que seja morta por um raio. Se, contrariando a todas as probabilidades, 
se produz de fato o resultado desejado por A, vindo B a ser atingido fatalmente por 
um raio, tomando por base a teoria da equivalência das condições, seria inegável que 
a conduta de A foi condição sem a qual o resultado morte de B não teria ocorrido, 
devendo, portanto, ser considerada sua causa. Acreditando no dogma da causalidade, 
seriapreciso admitir, portanto, que o tipo objetivo do crime de homicídio poderia, 
já, ser imputado a A, somente tornando-se possível isentá-lo de punição negando a 
existência do dolo, como pretende fazer Welzel - para quem, neste caso, o sujeito A 
possui certamente uma esperança ou um desejo, mas não a vontade com poder de 
influência real na produção do resultado que exigiria o dolo. Esta não parece, todavia, 
uma solução convincente, já que o sujeito A, ao praticar a conduta de estimular B a sair 
na tempestade, desejava subjetivamente exatamente o resultado que, objetivamente, 
fora obtido.

Por outro lado, tomando por referencial a teoria da imputação objetiva, como 
formulada por Roxin, não se poderia imputar a A o resultado morte de B, haja vista 
que o risco criado por sua conduta ao bem jurídico tutelado por lei não era um risco 

________________________________________________

18 Cf. WELZEL. Hans. Derecho Penal Alemán: parte general. Santiago: Editorial Juridica de Chile, 1997.

p. 81 - 95



90 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

proibido pelo ordenamento jurídico. Ademais, como afirma o próprio Roxin, “o fato 
de enviar alguém ao bosque não cria um perigo juridicamente relevante de matar”19.

O que se percebe, entretanto, conforme salienta César Roberto Busato, é que 
“a moderna formulação da imputação objetiva e a relação de causalidade não são 
critérios mutuamente excludentes, mas sim complementares”20. O nexo causal é, 
sim, condição necessária, porém não suficiente, para a existência da imputação nos 
crimes de resultado. Deste modo, além do nexo causal, para que haja a imputação são 
necessários: 1) a criação ou aumento de um risco não permitido (em análise ex ante); 
2) a realização deste risco não permitido no resultado e 3) que o resultado se encontre 
dentro do alcance do tipo, ou seja, no âmbito de proteção da norma. Em resumo e nas 
palavras do próprio Roxin, “se pode dizer que a imputação ao tipo objetivo pressupõe 
a realização de um perigo criado pelo autor e não coberto por um risco permitido 
dentro do alcance do tipo”21.

Face à teoria formulada nestas bases, é necessário reconhecer, então, a 
existência de uma série de causas que excluem a imputação:

a) A diminuição do risco – situação em que o autor modifica o curso causal de 
maneira a minorar o perigo já existente para a vítima, como, por exemplo, no caso 
de quem, vendo que uma pedra voa perigosamente em direção à cabeça de outrem, 
embora não sendo capaz de neutralizar o impacto, consegue desviar a pedra para que 
atinja a vítima em uma parte do corpo menos perigosa.

b) A falta de criação do perigo por parte do agente – não haverá, também, 
imputação nos casos em que o risco que pesa sobre o bem jurídico não tenha sido 
criado nem incrementado pelo agente, como na já mencionada situação do sujeito que 
envia outro à tempestade desejando que o mesmo seja atingido por um raio.

c) Casos de risco permitido – também não há imputação se o risco criado pelo 
agente é permitido por lei, como, por exemplo, no caso de quem incita outrem a fazer 
viagem de avião, pretendendo que faleça em acidente aéreo.
________________________________________________

19 ROXIN, Claus. Op. Cit. P. 363.
20 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013. P. 332.
21 ROXIN, Claus. Op. Cit. P. 364.
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d) Ausência de realização do perigo – quando incide concausa superveniente 
que gera o resultado, como, por exemplo, no caso de vítima de tentativa de homicídio 
que morre em incêndio no hospital.

e) Caso de resultados que não estão cobertos pelo fim de proteção da norma 
–como no caso em que dois ciclistas marcham à noite, um atrás do outro, sem 
iluminação nas bicicletas, e o ciclista que vai à frente, por falta de iluminação, se 
choca com o outro ciclista que ia ainda mais adiante. Embora o resultado pudesse 
ter sido evitado se o ciclista que ia atrás tivesse sua bicicleta iluminada, a norma de 
cuidado que impõe a iluminação das bicicletas pretende evitar acidentes que procedam 
diretamente da própria bicicleta, e não iluminar outras bicicletas para evitar choques 
delas com terceiros.

4 O RISCO IMPOSSÍVEL E O RISCO IMPROVÁVEL NA TEORIA DA 
IMPUTAÇÃO OBJETIVA: UMA ANÁLISE DO CASO THYRÉN

Claro está, então, que para que haja atribuição de um resultado ao agente, 
segundo as teorias da imputação objetiva, é preciso que a conduta deste agente seja 
considerada idônea para causar um risco proibido a bem jurídico protegido pela lei. 
A possibilidade de a conduta do agente colocar em perigo o bem jurídico é, pois, 
requisito para a imputação, devendo a concretização do perigo ser, necessariamente, 
previsível. Não há, portanto, que se falar em imputação caso o risco a bem jurídico 
criado ou incrementado pela conduta do agente seja de impossível realização, como, 
por exemplo, no caso de sujeito que pretende matar alguém se utilizando de arma de 
brinquedo, acreditando ser a mesma verdadeira.

Ocorre que é possível que se tenha situações em que o risco a que se submeta 
o bem jurídico não seja exatamente impossível, porém extremamente improvável. 
Nestes casos, poderiam as teorias da imputação objetiva munir o aplicador da lei 
penal do instrumental necessário para reconhecer ou não a imputação do agente?

Um clássico caso de laboratório, conhecido como “Caso Thyrén” (que leva o 
nome de seu criador, o sueco Johan C. W. Thyrén), parece sempre interessantíssimo 
para a discussão acerca das consequências jurídico-penais do risco improvável. Eis o 
caso:
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Uma pessoa A, que é completamente inexperiente no manejo 
de armas de fogo, dispara com intenção de matar B, mas a uma 
distância a partir da qual seria dificílimo acertar até mesmo 
para um atirador muito experiente. Apesar disso, o disparo de 
A alcança e mata B.

Para a teoria da equivalência das condições é indubitável que A responderia 
por homicídio consumado, vez que, além de estar presente o dolo (difícil, neste caso, 
de ser descaracterizado até mesmo por Welzel), sua conduta foi uma condição sem a 
qual o resultado, morte de B, jamais teria ocorrido. A polêmica se afigura quando se 
tenta analisar o caso através das lentes das teorias da imputação objetiva.

Toda a questão que origina a celeuma parece residir na forma como deve se dar 
a análise da idoneidade da condutapara criar risco e da possibilidade de realização 
deste risco e da concretização do perigo: se ex ante ou ex post, se desde o ponto de 
vista do autor do fato ou de um terceiro isento.

Segundo Roxin, provavelmente influenciado pelas teorias da causalidade 
adequada e da relevância jurídica, a análise da idoneidade da conduta para criar ou 
incrementar um risco proibido a bem jurídico deve ser feita ex ante e da perspectiva 
de um terceiro observador isento e inteligente:

O juiz deve se colocar posteriormente (ou seja, no processo) no 
ponto de vista de um observador objetivo que julgue antes do 
fato e disponha dos conhecimentos de um homem inteligente da 
mesma área de saber especial do autor22.

Ou seja,

Tudo depende de se um observador inteligente, antes do fato (ex 
ante), teria considerado que a correspondente conduta é arriscada 
ou que aumenta o perigo. E, para isso, também se deve dotar o 
observador de eventual saber especial do autor concreto23.

Percebe-se que, no caso proposto, em uma análise ex ante realizada por 
um terceiro observador, inteligente e isento, se julgaria como impossível que A 

________________________________________________

22 ROXIN, Claus. Op. Cit. P. 360.
23 Idem. Ibidem. P. 367.
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conseguisse, efetivamente, atingir e matar B, tendo em vista sua inaptidão para o 
manejo de armas de fogo e a distância à qual se encontrava de seu alvo, de dificílima 
superação até mesmo para o mais experimentado dos atiradores. Este observador 
externo, no momento de sua análise, diria estar diante de risco impossível, 
desacreditando na idoneidade da conduta de A para por em risco a vida de B.

Apesar disso, A atingiu e matou B, o que torna claro que o risco a que 
submeteu o bem jurídico (vida de B) não era realmente impossível, senão apenas 
bastante improvável.Embora Roxin não se preocupe em fazer essa distinção, há uma 
diferença ontológica entre o risco impossível e o risco improvável,muito embora, 
na maioria das situações, somente uma análise ex post, ou seja, após a conduta do 
agente e a concretização ou não do perigo, seja capaz distingui-los, no caso concreto. 
Sendo impossível e incorreta esta análise ex post, como defende Roxin, resta somente 
concluir que, para as teorias da imputação objetiva, o risco improvável deve ser 
tratado de forma equiparada ao tratamento dado ao risco impossível.

O risco impossível e o risco improvável, portanto, acabam por se equivaler 
nas teorias da imputação objetiva, se tomado em conta que o momento de análise da 
idoneidade da conduta para produzir risco deve ser sempre anterior à própria conduta. 
Assim, embora ontologicamente distintos, o risco impossível e o risco improvável, 
criados pelo agente ou por ele incrementados, terão, necessariamente, a mesma 
consequência jurídico-penal: serão ambos aptos a excluir a imputação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu concluir, de início, que não parece correta a imersão no 
dogma causal e a adoção cega da teoria da equivalência das condições, reduzindo o 
tipo objetivo apenas à relação de causalidade, sendo, por isso, necessárias as teorias 
da imputação.

As teorias da imputação objetiva, por sua vez, permitem compreender que, 
além do nexo causal, há outros requisitos necessários à imputação do tipo objetivo 
ao autor de um fato. É justamente para libertar-se do dogma causal e escantear o dolo 
somente para o momento de análise do tipo subjetivo que surgiram, em suas várias 
formulações, estas teorias. As teorias da imputação objetiva e a ideia de causalidade 
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não são, entretanto, auto excludentes, senão que funcionam, a bem da verdade, 
verdadeiramente de forma complementar.

A teoria da imputação objetiva, como formulada por Roxin, traz como requisitos 
para a imputação, para além do nexo de causalidade, 1) conduta idônea apta a criar ou 
incrementar um risco não permitido (em análise ex ante); 2) a realização deste risco 
não permitido no resultado e 3) que o resultado se encontre dentro do alcance do tipo, 
ou seja, no âmbito de proteção da norma.

Uma vez que a análise da aptidão e idoneidade da conduta para criar o risco 
proibido deve ser realizada ex ante, ou seja, em momento anterior à própria conduta, 
tem-se que, para as teorias da imputação objetiva, as consequências jurídico-penais 
do risco impossível e do risco improvável se equivalem, ou seja, em ambos os casos 
há exclusão da imputação. Em suma: embora ontologicamente distinto do risco 
impossível, o risco improvável deve ser tratado de forma a ele equiparada.

Por fim, quanto ao caso Thyrén, em uma apreciação à luz das teorias da 
imputação objetiva, conclui-se que o risco improvável criado pelo sujeito ativo 
protagonista do caso equivale, em análise ex ante, a um risco impossível, motivo pelo 
qual se torna estéril qualquer tentativa de imputação de crime ao agente.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ORTODONTISTA

CIVIL LIABILITY OF ORTHODONTIST

Maria do Carmo Meneses Pontes Lages1

RESUMO: O objetivo da terapia ortodôntica é a correção de problemas dentários e 
esqueléticos, visando resultados estéticos e funcionais estáveis. Tais objetivos, naturalmente, 
aumentam a expectativa do paciente quanto aos resultados e geram dúvidas nos Ortodontistas 
em diversas situações clínicas. A responsabilidade do cirurgião-dentista pode ser entendida 
como obrigações de ordem penal, civil, ética e administrativa, às quais está sujeito no exercício 
de sua atividade. Assim, se comprovado um resultado lesivo ao paciente – por imprudência, 
imperícia ou negligência –estará sujeito às penalidades previstas no Código Civil, sendo 
obrigado a satisfazer o dano e indenizar segundo a consequência provocada. Esta pesquisa 
visou aprofundar esta temática com o intuito de fornecer subsídios necessários à promoção 
de decisões judiciais mais coerentes com a realidade do tratamento proposto aos pacientes e/
ou atenuadas acerca da punição injustificada nos litígios envolvendo profissional e paciente.O 
estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, de onde se conclui 
que a adequação do prontuário constitui o melhor meio de defesa do cirurgião-dentista. Para 
evitar litígios o Ortodontista deve ter uma boa conduta profissional, registrando e mantendo 
arquivadas todas as etapas do tratamento, efetuando diagnósticos diferenciais, baseados nas 
características individuais e escolhendo e conduzindo adequadamente o plano de tratamento. 
Diversas peculiaridades da atividade, cada vez mais enriquecida com os avanços tecnológicos 
e científicos, irão influenciar de maneira única e decisiva na resposta jurídica de cada caso 
concreto.

Palavras-chave: Ortodontia. Responsabilidade Civil. Processo judicial.

ABSTRACT: The objective of the orthodontic therapy is the correction of problems dental and 
skeletal, aiming at resulted aesthetic and functional steady. Such objectives, of course, increase 
the expectation of the patient how much to the results and generate doubts in the Orthodontist 
in diverse clinical situations. The responsibility of the surgeon-dentist can be understood as 
obligations of criminal, civil, ethical and administrative order, which is subject in the exercise 
of its activity. Thus, if proven a harmful result to the patient - for imprudence, ineptitude or 
recklessness - he will be subject to the penalties foreseen in the Civil Code, being obliged to 
satisfy the damage and to indemnify consequence according to provoked. This research aimed 
at to deepen this thematic one with intention to supply necessary subsidies to the promotion 
of sentences more coherent with the reality of the treatment considered to the patients and/or 
________________________________________________

1 Advogada e Cirurgiã-Dentista, graduada em Direito pelo Instituto Camillo Filho (ICF) e em Odontologia 
pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de 
Odontologia do Piauí (CRO-PI), entidade da qual também é Conselheira. Coordenadora de Curso de 
Pós-Graduação em Direito da Faculdade CEUT. Especialista em Saúde Pública pela UNAERP e em 
Direito Público pela UNIDERP.
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attenuated concerning the unjustified punishment in the litigations involving professional and 
patient. The study it was developed through bibliographical and jurisprudential research, of 
where if it concludes that the adequacy of the handbook constitutes half optimum of defense 
of the surgeon-dentist. To prevent litigations the Orthodontist must have a good professional 
behavior, registering and keeping filed all the stages of the treatment, effecting diagnostic 
differentials, based on the individual characteristics and choosing and leading the treatment 
plan adequately. Diverse peculiarities of the activity, each enriched time more with the 
technological and scientific advances, will go to influence in decisive way only e in the legal 
reply of each case concrete.

Keywords: Constitutional Jurisdiction – Diffused Constitutional Control – Abstraction – 
Hybridism of the Brazilian Legal System.

1 INTRODUÇÃO

A Odontologia surgiu em 1877 e nos últimos anos evoluiu bastante no 
campo de pesquisa e de laboratório. O objeto de estudo do presente artigo é a 
Ortodontia,especialidade odontológica das mais complexas,que tem se destacado 
muito nas últimas décadas pelos grandes avanços científicos alcançados no que 
tange às técnicas de correção.O sucesso no tratamentoenvolveum grande número de 
conhecimentos em diversas áreas.

Paralelo a esses avanços,observa-se também muitos erros grosseiros, 
profissionais não capacitados lesando pacientes, promessas de correção não 
cumpridas e um grande número de reclamações contra dentistas, gerando inúmeras 
ações de reparação de danos contra tais profissionais. Discutir até que ponto e de que 
maneira o Ortodontista responde civilmente pelo tratamento realizado é o objetivo 
desse artigo.

2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ORTODONTISTA

2.1 A relação contratual ortodontista-paciente

Os sujeitos dessa relação são o profissional e o paciente, que é representado 
pelos pais, nos casos de menoridade. A vontade é manifestada quando o paciente (ou 
seus pais) permite que o ortodontista execute alguma intervenção dental específica 
desse profissional, o que sempre ocorre de forma livre, por razões lógicas. Seu 
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objeto é o tratamento ortodôntico: lícito, possível e determinável. É um contrato de 
natureza consensual, pois o simples consentimento o aperfeiçoa, sem que precise a 
entrega de algo imediatamente.Isto porque, nos dizeres de Gagliano(2006, p. 22): 
“Contrato é um negócio Jurídico formado pela convergência de vontades contrapostas 
(consentimento)”. 

O contrato pode ser verbal, tácito, porque a forma do contrato é, essencialmente, 
livre. Essa categoria de negócio celebrado é chamado de ad probationem, onde é 
preciso a prova do ato jurídico, que pode ser feita através de testemunhas. Entretanto, 
o contrato verbal não deve ser a opção de escolha quando o ortodontista vai firmar 
um contrato com o paciente. Por ser um tratamento de custo elevado, a prova 
exclusivamente testemunhal pode ser abolida em sede de ação de responsabilização. 

O contrato é oneroso, posto que feito mediante pagamento A onerosidade aqui 
é comutativa, porque as obrigações se equivalem e desde o início as partes conhecem 
as respectivas obrigações. Não é um contrato aleatório.

Destaca-se sua atipicidade, vez que é criado pelas partes, com características 
próprias, individualizado de acordo com o caso clínico. O Código Civil, no art.425 
aduz que: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observada as normas gerais 
fixadas neste Código”.

É também principal por que não depende juridicamente de outro contrato; é de 
duração porque se protrai no tempo; é de prazo indeterminado, mas em média dura 
vinte e quatro meses, prazo alargado ou reduzido a depender da conduta das partes; é 
intuitu personae,quando o contrato é firmado pessoalmente entre as partes e não com 
uma pessoa jurídica.

Trata-se de um contrato bilateral, pois há duas partes contratantes, com 
prestações simultâneas, direitos e deveres. Há entre as partes uma relação jurídica, 
que nada mais é do que uma relação social regulada pelo Direito, onde há uma 
troca de atribuições. É, pois, nos dizeres de Nanda (2009, p. 250)“a relação jurídica 
entre ortodontista e paciente um fato social de caráter externo, que se submete à 
regulamentação quer do Código de Ética, do Código do Consumidor ou da ordem 
jurídica como um todo”. 
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Gagliano (2006, p. 114) aponta três repercussões práticas que advém de 
contratos dessa natureza, das quais duas se adéquam ao nosso caso, quais sejam: 

Somente nos contratos bilaterais é aplicável a exceptio non 
adimpleticontractus, consistente na regra de que nenhum dos 
contratantes, antes de cumprida sua obrigação (o que afasta sua 
incidência em contratos unilaterais), pode exigir o implemento 
da prestação de outro(...)(b) Somente nos contratos bilaterais 
é aplicável a teoria da condição resolutiva fática(...)onde o 
descumprimento culposo por uma das partes constitui justa 
causa para a resolução do contrato.

Então surgem algumas dúvidas: se o paciente não efetua o pagamento devido 
mensalmente ou não aparece mais às consultas, estará o contrato resolvido? Se o 
profissional não demonstra resolutividade no tratamento que já perdura por anos, o 
paciente pode deixar de efetuar o pagamento? Se o paciente compromete-se a fazer 
um acompanhamento com outro profissional e não faz, comprometendo o sucesso do 
tratamento, estará o contrato resolvido?.

Sempre que se busca solução para um conflito, deve-se buscar amparo em 
todo o ordenamento, nos princípios e costumes. Por isso, em uma situação como 
essa o ortodontista não pode simplesmente alegar um não pagamento ou um não 
comparecimento para embasar uma resolutividade contratual, pois a Odontologia é 
uma ciência médica, que altera a saúde, bem que de tão importante recebeu tutela 
constitucional. Abandonar um tratamento por falta de pagamento pode gerar seqüelas 
irremediáveis para a saúde, auto-estima e eficiência física dessa pessoa. E em caso 
de conflito, é preciso levar em consideração os princípios contratuais, como a boa-fé 
objetiva.

É prudente, que ao tomar a decisão de resilir um contrato pelo descrumprimento 
rotineiro dos deveres acessórios por parte do paciente, o profissional notifique-o 
acerca de tal fato, informando-o de todos os fatos que o levaram a essa decisão 
e principalmente, alertando-o dos riscos que podem advir à sua saúde no caso de 
abandono ao tratamento. A informação deve pautar todos os atos dos contraentes.

Agindo assim, não configura conduta eivada de má-fé, pois houve uma 
preocupação de informar acerca dos riscos. É compreensível que não possa perdurar 
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ilimitadamente um enriquecimento ilícito por parte do paciente, já que o profissional 
precisa ser remunerado pelo seu trabalho.Da mesma forma, o paciente em vista de um 
tratamento que não oferece resolutividade apesar de anos de tratamento, deve sempre 
se resguardar guardando os recibos de todas as manutenções efetuadas e de qualquer 
tratamento acessório realizado por outro profissional. Assim, resta provada a boa-fé 
de cumprir com os seus deveres, os que lhe foram impostos, cabendo ao profissional 
demonstrar as razões do insucesso.

Conclui-se então, que o contrato firmado entre ortodontista – paciente é de 
natureza consensual, não solene, onerosa, comutativa, bilateral, atípica, principal, 
de duração, por prazo indeterminado e intuitu personae. Desta relação contratual 
decorrerá uma responsabilidade contratual.

Da relação contratual surge para o ortodontista uma obrigação de fazer. Se 
a obrigação for descumprida, o juiz pode, em sede de responsabilização, fixar um 
prazo para o cumprimento, as perdas e danos, através de indenização. Entretanto, em 
relações que envolvem profissionais liberais, em casos de convívio mensal, onde há 
muita expectativa em torno de um resultado, pois há envolvimento de saúde humana, 
estética, as relações são baseadas na confiança. Quando ocorre a perda da confiança, 
é pouco provável que o paciente decida por continuar o tratamento, as lides resolvem-
se com indenização.

Configurada a relação jurídica contratual que envolve o ortodontista e o 
paciente, segue a análise de um dos temas mais polêmicos em sede de responsabilidade 
civil: definir a natureza da obrigação do dentista e do ortodontista, se de meio ou de 
resultado.

2.1.1 Definindo a obrigação de meio e de resultado

Firmado o contrato profissional-paciente, o profissional passa a ter uma 
obrigação de fazer, que pode ser de meio ou de resultado.

A Obrigação de meio acontece quando o profissional não se compromete a 
um resultado específico. Ele assume um dever de usar todos os meios e recursos 
disponíveis para alcançar o melhor resultado. Ou seja, ao exercer a atividade, o 
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contratado não se obriga à ocorrência do resultado, apenas age na intenção de que 
ele aconteça. Requer que exista prudência, lealdade, diligência na prestação desse 
serviço. É uma obrigação subjetiva, pois o resultado final pode não corresponder 
ao que foi esperado, pois independe de sua vontade. Nesses casos, o profissional só 
responde se for provado que agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

A obrigação de meio, para o Direito Civil, é quando o devedor promete empregar 
os seus conhecimentos, meios e técnicas para a obtenção de um determinado resultado, 
sem, no entanto, responsabilizar-se por ele. É o caso, por exemplo, dos médicos que não 
se obrigam a curar, mas a tratar bem dos enfermos, fazendo uso de seus conhecimentos 
científicos.Se a obrigação assumida por esses profissionais fosse de resultado, seriam 
eles responsabilizados civilmente se a causa não fosse ganha ou se o paciente viesse a 
falecer.

A obrigação de resultado é aquela em que o profissional se compromete com 
um resultado, independente de qualquer intercorrência. Nas obrigações de resultado, 
o profissional obriga-se a oferecer o resultado esperado, e se isso não ocorrer, ele 
responde objetivamente. Quando a obrigação é de resultado, o obrigado ou devedor 
dele se exonera quando o fim prometido é alcançado. Não o sendo, é considerado 
inadimplente, devendo responder pelos prejuízos decorrentes do insucesso. Exemplo 
é a obrigação assumida pelo cirurgião-plástico, por realizar trabalho de natureza 
estética, assumindo o risco do resultado.

A lei não traz uma distinção de quais são as obrigações de meio e de resultado.                          
A natureza da obrigação contraída aparecerá ao se avaliar o contrato pactuado, a 
intenção das partes ao firmá-lo, o tipo de tratamento realizado e os meios disponíveis 
de efetuá-lo. Deve ser avaliado se o resultado almejado depende apenas do profissional, 
o que configura a obrigação como de resultado ou se há fatores que podem intervir no 
resultado, o que atrai a obrigação do profissional para o território dos meios.

2.1.2 A ortodontia no âmbito empresarial

O Assim como a medicina, a odontologia também vem se transformando, 
e sob a influência de pressões sociais, o dentista vem se agremiando em pequenas 
comunidades, fazendo parte de clínicas, sociedades, convênios; geralmente, em muitas 
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atividades simultaneamente. Venosa (2008, p. 143) reflete sobre essas mudanças que 
vem ocorrendo e conclui que: “poucos são aqueles que resistem e se mantém apenas 
no atendimento individual, refletindo o atual momento de nossa sociedade, regida por 
princípios econômicos, reflexos de um serviço de saúde cada dia mais massificado”.

Nesses casos, a relação do paciente com o ortodontista não é feita diretamente 
com um profissional liberal, não é uma relação intuitu personae, não há a tradicional 
relação de confiança. Quando o paciente dirige-se a essas clínicas, não busca um 
profissional específico, ele busca a tão sonhada cura para seus males. O que ocorre 
aqui é um tipo de prestação de serviço oferecido em massa aos consumidores em 
geral, o contrato, em regra, é de adesão e, portanto, a clínica responderá objetivamente 
por quaisquer danos levados aos pacientes. O entendimento jurisprudencial tem 
caminhado nessa esteira e sedimentado esse entendimento, como discutiremos abaixo 
trechos de dois acórdãos, colacionado abaixo:

Houve acórdão exarado pelo TJ/PR2, em 2008, onde a apelante requer danos 
morais e materiais de uma clínica por um tratamento ortodôntico, que mesmo após 
três anos de tratamento, não obteve o resultado esperado. O pedido foi julgado 
parcialmente procedente, o que fez a apelante recorrer ao TJPR a fim de reformular 
a sentença.

Na exposição do acórdão ficou indubitável o entendimento de que: 

In casu, não precisamos perquirir a culpa da ré, nos termos das 
disposições do §4º , art.14, CDC, pelo relevante motivo de que tal 
parágrafo só é aplicável aos profissionais liberais pessoalmente, 
ao passo que a presente demanda foi dirigida contra a clínica 
empresarial e não diretamente contra a profissional que efetuou 
os serviços.

Em 2000, o TJ/RJ3 julgou uma apelação referente a uma sentença procedente 
exarada em face de uma ação movida contra uma empresa que explora planos de 
saúde e dentistas conveniados, sob a alegação dos serviços terem sido mal executados. 
________________________________________________

2 BRASIL. Tribunal de Justiça  do Paraná- 11ª C. Cív. AC 0445009-3. Foro Central da Região Metropolitana 
de Curitiba. Relator Juiz Subst. 2º G. Luiz Antônio Barry. Unânime-julgado em 27/08/2008.
3 BRASIL.Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ap.Cív. 1999.001.19433- 17ª C. Cível- Des. Fabrício 
Bandeira Filho- julgado. em 09/02/2000.
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O referido Tribunal manteve a sentença e em sua justificativa afirmou que: 

“[...]Houve sujeição da autora aos profissionais conveniados 
com a empresa que explora o plano de saúde,não lhe sendo 
possível a livre escolha. Obrigação da empresa de garantir a 
qualidade dos serviços prestados pelos profissionais por ela 
credenciados, o qual age como seu preposto[...]”.

A preocupação existe quando o processo de massificação do atendimento 
profissional gera uma mercantilização do serviço, o que é repudiado pelo Código de 
Ética Odontológica, no art. 4º - “Constituem deveres fundamentais dos profissionais 
inscritos: [...]; inc. IX - abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da 
Odontologia ou sua má-conceituação”.

O que o Código de Ética pretende evitar é que a preocupação com o lucro, 
o ganho, o comércio e com as leis de mercado se sobreponham aos interesses do 
paciente. Não deve ocorrer nos profissionais um interesse plenamente financeiro, o 
que certamente comprometerá o sucesso do tratamento em algum momento. 

É possível um mesmo ortodontista responder de forma diferente por danos 
gerados ao paciente, dependendo da forma como se dá essa relação, se é intuitu 
personae ou não. Atualmente, nas empresas que prestam serviços ortodônticos, existe 
a presença de um responsável técnico, que a representa e responde por eventual dano 
durante o tratamento.

É importante frisar que nesses casos de responsabilização da clínica, não há 
que se perquirir acerca da culpa. Não se  aplica o art.14, §4º do CDC, pois não foi 
o profissional liberal procurado de forma intuitu personae. A responsabilidade é 
objetiva. A clínica deve pautar sua atividade sempre de forma ética.

2.2 A Responsabilidade Civil dos Dentistas

O Código de 1916, em seu art.15454 colocava no mesmo patamar de 

________________________________________________

4 Art.1545: Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, 
sempre que da imprudência, negligência ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação 
de servir, ou ferimento
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responsabilização os médicos, dentistas e farmacêuticos. A odontologia era analisada 
no mesmo plano de responsabilidade das outras da área de saúde, mesmo tendo 
autonomia como profissão.O nosso atual Código Civil também os coloca em nível 
de igualdade e trata desse assunto no artigo 951, que faz alusão aos artigos 9485, 
9496, 9507. O artigo 951, que se refere a indenizações em casos de lesões, embora 
não traga expressamente a expressão dentista, entende-se que está referindo-se aos 
profissionais médicos em geral, por usar o termo “paciente”.

Art.951, CC: O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda 
no caso de indenização devida por aquele que, no exercício 
da atividade profissional, por negligência, imprudência ou 
imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-
lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Giostri (2009, p. 18) faz uma importante observação acerca dessa questão:

A responsabilidade dos profissionais da Odontologia não é apenas 
um simples decalque da responsabilidade dos profissionais da 
Medicina, como poderia se pensar à primeira vista. Conquanto 
lhe sejam aplicáveis os mesmos princípios básicos, bem assim 
a matéria relativa à doutrina e à jurisprudência, todavia, a 
especificidade de sua área implica, como consequência, uma 
adaptação daqueles princípios aos casos concretos da seara 
odontológica.

A maioria dos doutrinadores entende que a obrigação dos dentistas é de 
resultado, diferente da obrigação dos médicos, que é de meio. Isso porque o tratamento 
dentário em geral é menos complexo, mais previsível, mais regular, o que não ocorre 
com as intervenções médicas.

________________________________________________

5 Art.948, CC/2002: No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no 
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação de 
alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
6 Art. 949, CC/2002: No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das 
despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo 
que o ofendido prove haver sofrido.
7 Art. 950, CC/2002. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou 
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e 
lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho 
para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, 
poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
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Para Gagliano (2006, p. 224) a atividade odontológica poderá ser considerada 
de resultado se tiver somente fins estéticos. Todavia, ele reconhece que determinadas 
intervenções para o tratamento de patologias bucais devem ser enquadradas como 
obrigação de meio, por ser impossível em tais casos, por razões óbvias, garantir o 
restabelecimento completo do paciente. 

Cavalieri Filho (2007, p. 376) entende que em relação aos médicos a obrigação 
é de meio e quanto aos dentistas, a obrigação é de resultado, porque são tratamentos 
menos complexos e mais regulares, como a obturação de um dente, o tratamento de 
um canal que permitem que se assegure um resultado específico.Mas, ele também 
ressalta que na profissão do dentista é mais frequente a preocupação com a estética, 
tornando assim uma obrigação clara de resultado, pois a boca é uma das partes do 
corpo mais visíveis, e qualquer falha nos dentes, influencia negativamente a estética 
de uma pessoa, que passa a não se relacionar da mesma forma com as pessoas, 
trazendo incômodos permanentes.

Rodrigues (2007, p. 275) observa que o problema é identificar quando a 
preocupação com a estética é predominante, pois em muitos casos, as preocupações 
com a estética e com a cura se encontram tão entrelaçadas, que só a análise do caso 
concreto pode dar subsídios para analisar o desempenho do profissional. 

Vê-se que a doutrina vem adotando a concepção da obrigação de resultado, 
dando origem muitas vezes a sentenças injustas. A exceção é quando um profissional 
da área de saúde resolve mergulhar no mundo jurídico ao estudar a responsabilização. 
Nesses casos, a responsabilidade do dentista é defendida como, predominantemente, 
de meio.

A Odontologia evoluiu muito nos últimos 100 anos nos aspectos científico e 
tecnológico, expandiram-se as especializações e a concepção da responsabilização do 
profissional precisa acompanhar tais avanços, deixando para trás paradigmas antigos 
de que a obrigação do dentista é sempre de resultado, diferentemente da dos médicos 
que era e continua sendo de meios.
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2.3 A responsabilidade civil do ortodontista: obrigação de meio ou de resultado?

Há controvérsias quando se trata de fixar a responsabilidade do ortodontista, 
tanto na doutrina como na jurisprudência. Ora, a responsabilidade do ortodontista é 
tida como de meio porque o sucesso do tratamento vai depender de vários fatores 
adversos à sua vontade, em outras opiniões, ela é tida como de resultado.

A maioria da doutrina e jurisprudência está tendente a aceitar que apesar da 
obrigação do dentista ser de resultado, existem  especialidades, como ortodontia, 
cirurgia e implantodontia em que o profissional responde como sendo de meio devido 
às suas especificidades. 

Em sua tese de mestradoLopes (2006, p. 31)debruçou-se sobre o temaortodontia 
como obrigação de meio. Tal tese é excelente referência em assunto tão pouco 
explorado, posto que deveras específico, mas que nem por isso seja menos importante.O 
autor constatou a divisão equitativa da doutrina em aceitar a especialidade como de 
meio ou de resultado, o que demonstra que ainda não há unanimidade na questão, que 
ainda sobrevive ao debate.

Alguns trechos citados serão aqui colacionados a fim de enriquecer o trabalho:

A consideração da profissão do ortodontista como de meio ou 
de resultado é relevante para a apreciação de casos processuais 
contra o profissional, uma vez que a avaliação da culpa e da 
prova está diretamente relacionada com o tipo de obrigação 
assumida.

[...]

Alguns autores como Demogue (1926), Dias (1983), Calvielli 
(1997), Scaff (1997), Zart (2003) e Juliani (2004), consideraram 
a Odontologia como a atividade que garante o resultado proposto 
no início do tratamento, e que, esses profissionais devem reparar 
danos sofridos pelos pacientes. Por outro lado, Penneau (1977), 
Benjamin (1991), Wheeler (1992), Prux (1996), Giostri (1998), 
Oliveira (2000), Santos (2003) eVenosa (2004) ressaltaram que 
as especialidades da Odontologia como a Traumatologia Buco-
maxilo-facial, Endodontia, Periodontia, Odontopediatria e 
Ortodontia não admitem que se assegure resultado e são, portanto, 
obrigação de meio.

p. 97 - 115



108 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

Quando a obrigação é considerada de resultado, pouco importa a aferição da 
culpa para que o profissional seja responsabilizado.É bom ressaltar, todavia, que 
mesmo já havendo precedente do STJ para o caso de cirurgiões dentistas, profissão 
que engloba os ortodontistas, há ainda muita discussão sobre a matéria. Ilustram 
bem a grande controvérsia sobre o tema, se obrigação de meio ou de resultado 
(responsabilidade objetiva) os seguintes julgados, das variadas Cortes do país, os 
quais também traduzem os conflitos da técnica jurídica quanto ao tema:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO 
ORTODÔNTI-CO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
Condenação do réu a indenizar por não ter, em razão da imperícia, 
alcançado o resultado esperado do tratamento. Recurso provido 
em parte. (TJSP- Ap. Cív. 1749814600- 2ª C. de Direito Privado- 
Rel (a). Morato de Andrade- j. em 05/03/2007).

Nesse julgado o ortodontista é avaliado como tendo uma obrigação de resultado 
e por isso cabe a ele indenizar o paciente. Essa concepção é a tradicional que vê o 
dentista como tendo obrigação de resultado e não faz distinção entre especialidades.

O TJ/PR8, já decidiu em acórdão que se a obrigação do dentista é apenas 
estética, a obrigação é de resultado, mas também. O grande entrave a que se considere 
a ortodontia como sendo uma obrigação de resultado é que apesar de ter um cunho 
estético forte, há também um grande envolvimento funcional que torna os tratamentos 
muito variáveis, como exposto alhures.

O mesmo Tribunal, em 2000, havia decidido que a obrigação do dentista era 
de meio e não de resultado.

O TJ/RS9, em 2008, julgou um recurso de apelação e no acórdão expôs seu 
entendimento sobre a obrigação do ortodontista como sendo de meio e de resultado. 
A concepção aqui foi de que a obrigação é de meio e de resultado, uma nova 
interpretação que até dificulta um pouco a análise da culpa.

________________________________________________

8 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná.- Ap.Cív. 0288984-1 Goierê,–16ª C. Cível. Rel. Guilherme Luiz 
Gomes – Unânime-- j. em 08.06.2005
9 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do SulAp.Cív. 70025230327- 6ª  C. Cível-  Rel. Liege 
Puricelli Pires - julgado. em 11.12.2008
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2.4 O ortodontista e a possibilidade de indenização por danos morais e materiais

Dentre todas as especialidades odontológicas, a ortodontia é uma das mais 
complexas por manipular dois aspectos essenciais no complexo bucal, que é a função 
e a estética. Prova disso é o tempo necessário para que o profissional torne-se um 
especialista na área, geralmente o dobro do tempo das demais.

A dificuldade quando se trata de danos morais é a fixação do valor indenizatório, 
já que é complexo fixar objetivamente o valor de algo que é totalmente subjetivo e 
que tem um valor diferente dependendo da experiência pessoal de cada pessoa. Por 
exemplo, é mais fácil fixar um quantum indenizatório maior um juiz que já sofreu 
alguma angústia em tratamento odontológico, encontrando-se mais predisposto a 
entender a angústia do próximo e saber quantificar.

Apesar de todas as dificuldades, não foi mais possível permanecer inerte às 
violações sucessivas a que as pessoas vêm sofrendo frente a tratamentos inadequados. 
Nesses casos, a indenização serve não só como reparadora ou punitiva, mais ainda 
como  educativa, a fim de desestimular um comportamento negligente por parte do 
profissional repetidas vezes.

A indenização por danos materiais é geralmente deferida quando a parte 
comprova satisfatoriamente os prejuízos suportados e a relação de causalidade entre 
estes e a conduta do ortodontista. A fixação do quantum é proporcional ao grau de 
culpa, pois deve ser arbitrado com razoabilidade, analisando o nível sócio-econômico 
da partes, o porte do ofensor e ainda levando em conta as circunstâncias do caso.

A jurisprudência demonstra que a indenização por danos materiais tem 
consistido na devolução de todos os valores pagos pelo paciente ao ortodontista, a 
título de aparelhagem e manutenção. Cobre ainda qualquer consulta feita a outro 
profissional a fim de buscar solução para o tratamento inadequado.

Nos julgados envolvendo tratamentos ortodônticos, a condenação a danos 
morais e danos materiais tem sido aplicada conjuntamente na maioria dos casos. Pela 
complexidade da situação, em geral o dentista afeta o paciente nos dois aspectos. 
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O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro10, em 2005, condenou o profissional a 
indenizar o paciente por danos morais, devido à prorrogação indefinida do tratamento, 
sem justificativa, caracterizando um inadimplemento, ainda que parcial. 

O Tribunal de Justiça do Paraná11, em 2002, manteve sentença de juiz que 
condenou o dentista a indenizar a paciente por ter adotado procedimento inadequado 
para correção da ATM. Levou-se em consideração o fato do dentista não ser especialista 
em ortodontia, não possuir habilidade legal para os procedimentos realizados, o que 
demonstra o descompromisso com um resultado satisfatório. 

 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina12, em 2008, manteve sentença de juiz 
que não concedeu o pedido de indenização a paciente que alega erro de diagnóstico. 
Entretanto, a prova pericial não apontou falhas no procedimento do profissional, e 
entendeu que a obrigação era de meio. Como não foi provado erro procedimental, o 
pedido de indenização foi denegado nas duas instâncias.

Diante dos julgados acima explanados, vê-se que está sedimentado a 
concessão de danos morais e materiais em caso de danos provenientes de tratamentos 
ortodônticos. Entretanto,tal concessão tem sido feita com prudência, analisando 
vários fatores, o que denota o respeito com os dentistas, de forma que o paciente 
precisa fazer uma indicação objetiva e plausível dos pressupostos da responsabilidade 
civil aptos a embasar a indenização requerida.

2.5 Conduta do Ortodontista a fim de evitar responsabilização

A justiça ampara a sociedade, e esta, mais confiante, autua profissionais que 
agem de forma inadequada. Existem alguns direitos atribuídos para o paciente, 
dentre eles a informação adequada e clara sobre preços e riscos dos serviços, e a 
total segurança de sua vidae saúde, nos limites possíveis da Medicina e Odontologia 

________________________________________________

10 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná-.- Ap.Cív. 2005.001.45564 – 10ª C. Cível- Des. Cherubin 
Helcias Schwartz- j. em 27.12.2005
11 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná-.Ap.Cív. 0170706-0–Acórdão 13187- Comarca: Curitiba- Rel. 
Anny- Mary Kuss- DJ: 6100 25.03.2002- 6ª C. Cível, julgado em 10/06/2004
12 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná-.- Ap.Cív. 2008..025741-4 –3ª C. Cível- Itajaí- Rel. Marcus 
Tulio Sartorato- julgado. em 03.10.2008
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moderna. Qualquer cláusula contratual que estabeleça prestações desproporcionais 
pode provocar ação indenizatória na Justiça por danos patrimoniais, morais e/ou 
físicos.

O ortodontista, de maneira geral, é um profissional liberal prestador de serviços.                   
Sua responsabilidade civil, portanto, se inclui dentre os limites traçados pela lei civil, 
que rege as relações privadas.

Como muito bem citou Antunes (2010), evitará ser responsabilizado civilmente 
pelos seus atos, o profissional que seguir a fio os 10 mandamentos para uma prática 
médica e odontológica segura, que são:

01. Crie e cultive uma relação de amizade e confiança com seu paciente, sendo 
sempre coerente e transparentes em suas ações;

02. Seja organizado, mantendo todas as informações sobre seus pacientes 
adequadamente arquivadas e acessíveis;

03. Faça um exame clínico e anamnese completas e detalhadas, deixando clara 
sua importância;

04. Registre todas as informações do paciente na ficha odontológica ou médica;

05. Escreva sempre de forma legível e evite rasuras. Tenha cópia de todos os 
documentos e exames pedidos ou fornecidos (como cópia da receita);

06. Comunique-se claramente com seu paciente, explicando-lhe detalhadamente 
cada procedimento, exame ou medicamento proposto e mantenha controle 
próximo quanto às suas expectativas sobre o resultado. Na dúvida, seja 
conservador ao falar sobre as chances de sucesso. Sempre que possível, 
complete suas colocações com materiais escritos explicativos;

07. Utilize um sistema de investigação (para o diagnóstico) e tratamentos 
odontológico ou médico adequado, através de uma rotina passo-a-passo, 
muito bem planejada;
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08. Mantenha-se sempre atualizado em sua área de atuação (odontológica ou 
médica) e em relação à Medicina em geral;

09. Antes de executar qualquer procedimento, certifique-se pessoalmente de 
todos os cuidados (pessoais e materiais) foram tomados;

10. Peça sempre opinião de colegas e especialistas em caso de 
dúvida(principalmente em casos de diagnósticos mais complexos ou de 
interpretações diversas).

A responsabilidade civil dos ortodontistas está contida entre dois extremos, ou 
seja, entre os riscos e as obrigações assumidas. Sendo assim, fica fácil concluir que 
evitará surpresas futuras aquele especialista que dispuser de um bom instrumento de 
contrato para materializar detalhadamente a contratação.

Sob uma legislação avançada e rígida, a responsabilidade civil dos 
ortodontistas, de um ponto de vista real, depende exclusivamente dos instrumentos 
contratuais utilizados para efetivar a sua relação com seus pacientes. Porém, o 
pressuposto capacidade técnica, que permita com folga saber exatamente tudo que 
está disponibilizado pela ciência, é um atributo essencial, já que é o único que garante 
uma relação entre o paciente e o odontólogo perfeitamente segura.

A preocupação apresentada pelos pacientes nas defesas de seus direitos – 
fruto da conscientização de sua condição de cidadão –  torna-se indispensável aos 
cirurgiões-dentistas dar maior atenção a este aspecto de sua atuação profissional, 
como forma de, cumprindo suas obrigações, tentar humanizar o relacionamento, 
que na grande maioria dos casos vai-se estendendo no tempo e se tornando muito 
desgastante para ambas as partes envolvidas, em virtude do tratamento odontológico. 

Sem ter essa consciência o cirurgião-dentista, muitas vezes esquece a 
importância de na consulta inicial avaliar o paciente como um todo, buscando 
informações sobre sua saúde geral, demonstrando, logo na primeira consulta o dever 
de cuidado próprio de todos os profissionais de saúde verificando não só o problema 
bucal que ele apresenta, mas, principalmente, examinando qual a sua queixa principal 
e o que ele espera do tratamento que lhe será proposto.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade civil do dentista está vinculada a uma relação obrigacional, 
um dos pilares do direito, que obriga o profissional a responder pelo dano causado, 
sempre que agir por culpa em suas modalidades: imperícia, imprudência ou 
negligência.

Embora haja uma tendência dos juristas consideraremo tratamento ortodôntico 
como obrigaçãode resultado, existe uma grande divergência de entendimento. 
Há controvérsia sobre a concepção da Ortodontia como atividade de meio ou de 
resultado. A maioria das decisões judiciais é favorável aos pacientes, por distorção no 
entendimento dos juristas de que a Ortodontia é uma atividade de fim e que o resultado 
alcançado deve ser compatível com o objetivo proposto no início do tratamento. 
Entretanto, alguns juristas entendem que sendo o ortodontista um profissional 
que depende de fatores biológicos e comportamentais de cada paciente durante o 
tratamento proposto, não poderia ser responsabilizado por fatores que independem 
de sua capacitação profissional.

Em certas especialidades os tribunais brasileiros despegam-se da interpretação 
de que a obrigação do cirurgião-dentista seja de meios e aceitam tratar, em termos 
jurídicos, e dentro do processo judicial, que a mesma seja uma obrigação de resultado, 
com a evidente implicação legal, no campo processual, de ocasionar o que é ditado 
pela doutrina pátria: a inversão do ônus da prova. 

Em conseqüência desta inversão do ônus de fazer prova no processo, passa a 
ser atribuição, quando em juízo, do cirurgião-dentista eximir-se, através do devido 
conjunto probatório, de ter atuado com negligência, imprudência ou imperícia, 
comprovando que o eventual insucesso no tratamento odontológico, se existente, 
deveu-se ao caso fortuito (casus), força maior (vis major), ou mesmo culpa exclusiva 
do paciente. 

A realidade atual nos tribunais faz sobressair deste contexto uma tendência de, 
no caso concreto, em situações jurídicas da postulação de ressarcimento de prejuízos 
causados por cirurgião-dentista, analisarem as circunstâncias peculiares de cada 
tratamento, para só assim optar entre considerar a obrigação, no que se refere àquela 
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pela qual este se comprometeucom o paciente, como sendo de meios ou de resultado. 
Este parece ser o entendimento jurisprudencial e doutrinário.

Emerge do exposto que a tendência dos julgadores em nosso país, mesmo 
respeitando, e levando em consideração, na avaliação da lide, a inclusão em um ou 
outro grupo, no que tange à qualidade da obrigação contratual que se estabelece entre 
o ortodontistae o paciente, é avaliar as características do caso concreto, como só 
acontece nas lides jurídicas,ao manejar processualmente as postulações judiciais de 
ressarcimento, pelos pacientes,em termos de insucesso no tratamento.

Nota-se pela jurisprudência que, ambas obrigações, de meio e fim, têm 
fundamentação jurídica. Contudo, ambas correntes jurídicas não devem prosperar sem 
que haja discussão significativa sobre o tema. Na dúvida, aconselha-seo ortodontista 
ser cauteloso ao mencionar as chances de sucessono tratamento, atingindo-se mais 
uma obrigação de meio, sem, contudo, o eximir das responsabilidades de todo o 
tratamento; pré e pós-contenção. 

Existe na Odontologia como em qualquer outra profissão, uma obrigação 
genérica de não causar dano por negligência, imprudência ou imperícia.O 
reconhecimento do tipo de obrigação assumida pelo profissional, revela-se útil e 
importante à medida que será ou não cobrado pelo procedimento utilizado e pelo 
objetivo a ser alcançado.

A melhor proteção para o profissional contra qualquer tipo de ação indenizatória, 
é melhorar sua formação técnica. É sabido que o dano ao paciente pode ocorrer até 
mesmo quando o cirurgião-dentista age o mais corretamente possível, mas se ele 
registrou todos os procedimentos de forma correta e honesta, e se seguiu os ditames 
da boa técnica e do estado atual do conhecimento, não haverá ação, tão pouco perito 
que não corrobore os fatos e dê lastro para um ganho de causa. 
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A (IN)CERTEZA CIENTÍFICA E O CASE CARVOARIAS NA 
FLORESTA DA SERRA VERMELHA (PI): A APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

SCIENTIFIC (UN)CERTAINTY AND THE CASE OFCHARCOAL 
PLANTS IN RED MOUNTAIN FOREST (PI): IMPLEMENTING THE 

PRECAUTIONARY PRINCIPLE

Geórgia Ferreira Martins Nunes1

RESUMO: Com a recepção do princípio da precaução pelo ordenamento jurídico brasileiro 
como um dos princípios gerais do direito ambiental, houve o reconhecimento legal, doutrinário 
e jurisprudencial da sua importância para a conservação dos recursos naturais disponíveis. 
Diante disso, o presente estudo conceitua o referido princípio, diferenciando-o do princípio da 
prevenção e ressaltando sua aplicação face à necessária cautela em relação aos riscos que podem 
causar danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente, em casos de incertezas científicas. A 
partir desse conceito, a pesquisa destaca julgados de Tribunais Pátrios que inserem o princípio 
da precaução como causa de decidir em processos instaurados peloMinisterio Publico, seja 
para determinar a suspensão de obras/atividades/empreendimentos que possam causas danos 
irreversíveis ao meio ambiente, seja para exigir a realização de estudos prévios ambientais que 
demonstrem a ausência de riscos, invertendo o ônus da prova em desfavor do empreendedor.
No Piauí, de igual modo, há precedente relevante de aplicação do princípio da precaução para 
impedir a degradação da Floresta da Serra Vermelha, situada no extremo sul do estado, em 
local de mata virgem, ainda não antropizada, e praticamente desconhecida (ainda não estudada) 
por pesquisadores. Por fim, os fundamentos utilizados nas decisões já proferidas pela Justiça 
Federal são analisados para melhor compreensão do principio em estudo. 

Palavras-Chave: Federalismo; Autonomia Financeira; Competência; Faculdade; Repartição 
de receitas.

ABSTRACT: The receipt of the precautionary principle by Brazilian law as a general principle of 
environmental shows the law, legal, doctrinal and jurisprudential recognition of their importance 
for the conservation of natural resources. Therefore, this study conceptualizes that principle, 
differentiating it from the principle of prevention and emphasizing its application compared to 
the necessary caution in relation to risks that can cause serious or irreversible environmental 

________________________________________________

1 Advogada, especialista em Direito Privado, Direito Público e Direito Eleitoral pela Universidade 
Federal do Piauí, e mestranda do programa de pós-graduação em Direito, turma especial de mestrado 
interinstitucional da Universidade Vale do Rio dos Sinos (RS) / Faculdade Integral Diferencial (PI). 
Diretora Tesoureira da OAB/PI bienio 2013/2015. Presidente da Comissão da Mulher Advogada da 
OAB/PI. Professora e Coordenadora da Especialização em Advocacia e Direito Eleitoral da ESAPI – II 
Turma. Coordenadora do Curso de Advocacia Eleitoral EaD da Escola Nacional da Advocacia CFOAB.. 
Email:georgianunesadv@hotmail.com. Acesso Lattes: http://lattes.cnpq.br/9400522907307260
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damage, in cases of scientific uncertainty. From this concept, the research highlights judged 
Courts inserting the precautionary principle as a cause to decide on proceedings brought by 
the public prosecutor, is to determine the suspension of works / activities / projects that may 
cause irreversible damage to the environment, whether to require the completion of previous 
environmental studies demonstrating the absence of risk , reversing the burden of proof to the 
detriment of the entrepreneur . In Piauí, likewise, there is significant precedent for the application 
of the precautionary principle to prevent degradation of the Sierra Red Forest, located in the 
extreme south of the state, in place of virgin forest, not anthropic, and virtually unknown (not 
yet studied) by researchers. Finally, the foundations used in decisions already handed down by 
the Federal Court are analyzed to better understand the principle being studied.

Keywords: Precautionary principle. Scientific uncertainty. Irreversibledamage. Charcoal 
Plants.

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea é cada vez mais comum observarmos e 
utilizarmos, não apenas no meio jurídico, mas até de forma a vulgarizar seu sentido, 
termos como: direito a um meio ambiente saudável, direito das futuras gerações, 
desenvolvimento econômico sustentável, risco de extinção, prevenção à degradação 
ambiental, danos irreparáveis, etc. Se por um lado essa disseminação de conceitos 
atinentes ao Direito Ambiental, tanto pela midiatização dos assuntos que versam 
sobre ecologia e meio ambiente, como pela politização do tema, amplia a publicidade 
e informação acerca de questões tão caras à própria existência humana,por outro cria, 
na grande massa, a falsa impressão de que os gestores e especialistas estão cuidando 
e se preocupando com tais assuntos ditos universais, o que faz com que a maioria das 
pessoas não se interesse em compreender seus significados e consequências.

Não deixa de ser verdade que nas últimas décadas o mundo vem se voltando ao 
estudo das questões ambientais, buscando prevenir grandes catástrofes, ao invés de 
apenas reparar os danos delas decorrentes, os quais já se mostraram, em alguns casos, 
irreparáveis. Desde há muito, varias comissões, convenções, declarações mundiais 
vem sendo realizadas e assinadas por muitos países, preocupados com os recursos 
naturais a disposição das atuais e das futuras gerações. A partir desses encontros, 
surgem manifestos, acordos e atos normativos que ampliam a rede de proteção e 
prevenção, ao tempo em que são criados novos institutos de direito ambiental e 
sanções aplicáveis antes mesmo da efetiva ocorrência do dano.
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É exatamente nessa “sociedade de risco” (Beck, 1992), pós-industrial, onde 
o modo de produção capitalista expõe e submete o meio ambiente mais e mais a 
situações de risco, que este assume o papel outrora atribuído à culpa, fazendo com que 
surjam, em contrapartida ao avanço predatório, novos princípios de direito ambiental, 
dentre os quais, para o nosso trabalho, cumpre destacar o princípio da prevenção e o 
princípio da precaução (CARVALHO, 2009, p. 54)

No mundo, o princípio da precaução surge inicialmente na década de 
70, no Direito Alemão, através da Lei Federal de Proteção contra Emissões 
(BundessImmissionsshutzgesetz), que o consagrava no âmbito da poluição 
atmosférica (ARAGÃO, 2008, p. 10).

Na mesma época, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo (1972), e a criação do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente – PNUMA inauguraram o referido princípio nos debates 
internacionais sobre a proteção do meio ambiente.

No Brasil, o princípio da precaução foi introduzido pela Lei n. 6.938/81, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e tem, entre seus objetivos (art. 
4o) “a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” (inciso I) e “a preservação 
e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente”  (inciso  II).

Adiante, a Carta Magna de 1988 inclui dispositivos que a doutrina e varias 
entidades civis ligadas ao meio ambiente (p.ex. ACPO2) consideram verdadeira 
recepção ao princípio da precaução, in verbis:

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.
Art. 225 da CF – Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

________________________________________________

2 Associação de Combate aos Poluentes, fundada em 03 de novembro de 1994.
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.
(...) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Finalmente, em 1992, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, conhecida como “a Cúpula da 
Terra”3, adotou a Agenda 21, um diagrama para a proteção do nosso planeta e seu 
desenvolvimento sustentável, e trouxe, através do Princípio 15, o sentido normativo 
do princípio da precaução (CARVALHO, 2013, p. 78):

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta 
não deve serutilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental (RAMID E RIBEIRO, 1992).

A partir de então, o princípio da precaução assumiu uma abrangência global 
e passou a ser aplicado em diversos tratados internacionais multilaterais e a compor 
atos normativos internos de vários países.

Exemplo disso ocorreu no Brasil, em 1998, com a Lei n. 9605, a Lei de Crimes 
Ambientais, que estabelece, em seu artigo 54, sanção em caso de inobservância ao 
princípio da precaução, senão vejamos:

Art. 54 - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora - Pena de reclusão, de um a quatro anos, 
e multa.
(...)
§ 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior 
quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano 
ambiental grave ou irreversível.

________________________________________________

3 Disponível em: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/. Acesso em 10 fev. 2013.
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Considerados os diplomas legais suso mencionados, não restam duvidas, 
portanto, quanto à recepção pelo sistema jurídico brasileiro do princípio da precaução 
como um dos princípios gerais do direito ambiental.

Partindo dessa premissa, o presente estudo busca conceitua-lo e compreende-lo, 
desde a diferença e autonomização face ao princípio da prevenção, passando por sua 
aplicação pelos Tribunais Pátrios e finalizando com a sua utilização como principal 
fundamento empregado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para suspender 
as atividades das carvoarias na região da Serra Vermelha, na Chapada Piauiense, haja 
vista a incerteza científica quanto à (ir)reversibilidade do dano.

1 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO: esbo-
çando as diferenças em sua aplicação em matéria ambiental

Para uma melhor compreensão do princípio da precaução, objeto do presente 
estudo, é imprescindível estabelecer uma relação entre ele e o princípio da prevenção, 
delimitando as principais características de ambos, bem assim apontando o que os 
distingue em natureza jurídica e em critérios de aplicação.

Antes de distingui-los, contudo, é preciso fazer uma analise sobre os riscos 
na sociedade contemporânea. Segundo Carvalho (2013, p. 73),“atualmente, podem 
ser  observadas  duas  espécies  de  riscos:  de  um  lado,  os  riscos concretos, 
característicos de uma formatação social de natureza industrial, e, de outro, os riscos 
invisíveis ou abstratos, inerentes à sociedade de risco (ou pós- industrial)”. Ainda 
seguindo os ensinamentos de Carvalho (2013, p. 73),

A dicotomia entre as espécies de riscos existentes na sociedade contemporânea 
(riscos concretos/riscos abstratos) é acompanhada pelo surgimento da diferença entre 
prevenção e precaução, como programações jurídicas diversas para a gestão dos riscos 
industriais e pós-industriais, respectivamente.

(...) A comunicação acerca do risco no direito ambiental é instrumentalizada 
pela distinção entre prevenção e precaução. Enquanto os riscos concretos são geridos 
pela máxima da prevenção, os abstratos o são pela da precaução (CARVALHO, p. 77).
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Sobre o tema, Aragão (2008, p. 17) sustenta que, embora sejam ambos os 
princípios manifestações modernas de uma ideia antiga – de defesa da prudência 
ambiental e da sustentabilidade – distinguem-se tanto pelas condições de aplicação, 
quanto pela natureza das medidas evitatórias que promovem. Segundo a autora, o 
princípio da precaução só intervém em situações de riscos ambientais e de incertezas 
científicas, visa limitar riscos ainda hipotéticos ou potenciais. A prevenção, por seu 
lado, visa controlar riscos já comprovados. Por isso, pontifica, o princípio da precaução 
é proativo, enquanto o principio da prevenção é reativo (ARAGÃO, 2008, p. 19).

Também acerca da necessária distinção, o Machado (2002, p. 62) leciona que 
“em  caso   de   certeza   do   dano   ambiental,   este   deve   ser  prevenido, como 
preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou de incerteza, também se 
deve agir prevenindo, invocando neste caso o princípio da precaução, ou seja, a dúvida 
científica, expressa em argumentos razoáveis, não dispensa  a  prevenção”.

Feitas essas breves incursões doutrinárias sobre a distinção entre os princípios 
gerais do direito ambiental, a partir da diferenciação do risco e do grau de certeza 
científica, vale trazer à baila uma definição ampla do princípio da precaução, formulada 
em janeiro de 1998 em Wingspread, sede da Joynhson Foundation, em Racine, estado de 
Wisconsin, com a participação de cientistas, advogados, legisladores e ambientalistas4:

Portanto, faz-se necessário implantar o PRINCÍPIO DE 
PRECAUÇÃO quando uma atividade representa ameaças 
de danos à saúde humana ou ao meio-ambiente, medidas de 
precaução devem ser tomadas, mesmo se as relações de causa e 
efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente.
Neste contexto, ao proponente de uma atividade, e não ao 
público, deve caber o ônus da prova.
O processo de aplicação do PRINCÍPIO DE PRECAUÇÃO 
deve ser aberto, informado e democrático, com a participação 
das partes potencialmente afetadas. Deve também promover um 
exame de todo o espectro de alternativas, inclusive a da não-ação.

A partir desse conceito, é possível destacar três elementos que integram o 
princípio da precaução: o reconhecimento de que a atividade/empreendimento 
envolve algum risco potencial; a incerteza científica quanto aos riscos (consequências 

________________________________________________

4 Disponível em: http://www.fgaia.org.br/texts/t-precau.html. Acesso em 11 fev. 2013.
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da atividade para o meio ambiente) e a necessidade de agir com a adoção de medidas 
precaucionais (ATTANASIO JÚNIOR E ATTANÁSIO, 2004). 

E, na analise desses elementos, deve-se inverter o ônus da prova, atribuindo 
àquele que pretende exercer uma determinada atividade ou iniciar um novo 
empreendimento a comprovação de que os riscos a ele associados são aceitáveis. Aí se 
insere também o in dubio pro ambiente ou in dubio contra projectum.

Percebe-se, outrossim, que a publicidade, informação e participação pública 
devem estar intimamente ligadas à aplicação do princípio da precaução, sendo de 
fundamental importância que a sociedade tenha acesso a dados, informações e estudos 
sobre os riscos potenciais/prováveis gerados por certa atividade/empreendimento a 
serem implementados para que, assim, possa decidir sobre sua tolerabilidade.

Daí porque, como se afirmou no início do presente estudo, a sociedade precisa 
participar, conhecendo os riscos para as atuais e futuras gerações, sem delegar a 
decisão, que é sua, para os gestores, cientistas, ambientalistas ou técnicos, uma vez 
que as consequências eventualmente danosas serão suportadas por todos.

A relevância da publicidade e da participação popular nas questões ambientais 
encontra-se, inclusive, regulamentada no Brasil, através da Lei da Política Nacional 
do  Meio  Ambiente,  que  traz,  entre  os  seus  objetivos:  “a  divulgação   de dados e 
informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a   necessidade   
de   preservação   da   qualidade   ambiental   e   do   equilíbrio   ecológico”   (artigo 
4o, V, Lei 6938/81).

A Declaração do Rio de Janeiro (Conferencia das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento/1992) dispôs no mesmo sentido, conforme o princípio 
10, assim redigido:

A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no 
nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo 
deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que disponham 
as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas 
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar de processos de tomada 
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de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação 
pública, colocando a informação à disposição de todos.

Deve ser propiciado acesso efetivo a procedimentos judiciais e administrativos, 
inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos.

Partindo, pois da premissa da necessidade de acesso efetivo a procedimentos 
judiciais e administrativos, é que o presente estudo se propõe à análise de decisões 
judiciais brasileiras que aplicaram o princípio da precaução, buscando identificar os 
elementos acima destacados, para, então, verificar o caso das carvoarias instaladas 
na região da Serra Vermelha, no extremo sul do estado do Piauí, cujas atividades 
encontram-se suspensas por força do indigitado princípio

2 AS CARACTERÍSTICAS DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA JURIS-
PRUDÊNCIA BRASILEIRA

O Consoante antecipado, neste capítulo, cumpre destacar a aplicação do 
princípio da precaução na jurisprudência ambiental, trazida à baila através de julgados 
de Tribunais pátrios, onde se expõem situações de proteção ambiental decorrente de 
intervenção judicial.

E, nas palavras de Mota (2006), é importante lembrar que “a prudência jurídica  
fornece  balizas  flexíveis,  porém,  específicas  para  a  delimitação   do que seja o 
conteúdo jurídico da ameaça hipotética mas plausível ensejadora do uso   do   princípio   
da   precaução”. Nesse toar, o autor sustenta a construção do princípio da precaução a 
partir da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

Atuando com moderação, as medidas de proteção devem ser 
proporcionais ao nível de proteção procurado: não introduzir 
discriminações em suas aplicações, ser coerentes com medidas 
similares já adotadas, estar baseadas num exame das vantagens 
e implicações potenciais da ação ou ausência de ação, ser 
reexaminadas à luz de novos conhecimentos científicos e se 
capazes de atribuir a responsabilidade de produzir provas 
científicas necessárias para permitir uma avaliação mais 
completa do riscos.

A assertiva acima destacada se coaduna com os ensinamentos de Aragão 
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(2008, p. 36), para quem “a melhor forma de garantir a prudência e o bom-senso, 
perante a necessidade inadiável de tomar decisões concretas é o respeito ao princípio 
da proporcionalidade”.A autora portuguesa sustenta  que  as  decisões  devem  ser  
“de gravidade proporcional ao risco e à inaceitabilidade social do risco, decisões 
que devem ser sempre provisórias, revisíveis e revistas periodicamente, através de 
procedimentos  flexíveis,  participados  e  iterativos”5 (ARAGÃO, 2008, p. 36).

Para a análise dos elementos de aplicação do princípio da precaução, objeto do 
presente estudo, incialmente destaca-se os seguintes julgados, do TJ de Minas Gerais:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  - PICO DO IBITURUNA - DANO 
AO MEIO AMBIENTE - RISCO DE INCÊNDIO E POLUIÇÃO 
VISUAL - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. A Constituição 
do Estado de Minas Gerais, no art. 84 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias tombou e declarou monumento 
natural, dentre outros, o Pico do Ibituruna, situado em Governador 
Valadares. Deve ser julgado procedente pedido veiculado em a 
ação civil pública se os elementos de prova demonstram o risco 
de incêndio na área e a poluição visual decorrentes da presença de 
fios elétricos e equipamentos de letreiro luminoso, instalados em 
área de preservação ambiental, sem o necessário estudo de impacto 
ambiental e conseqüente licença. O princípio da prevenção está 
associado, constitucionalmente, aos conceitos fundamentais de 
equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável; o primeiro 
significa a interação do homem com a natureza, sem danificar-lhe 
os elementos essenciais. O segundo prende-se à preservação dos 
recursos naturais para as gerações futuras. A ""Declaração do Rio 
de Janeiro"", votada, à unanimidade, pela Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (1992), 
recomendou a sua observância no seu Princípio 15.
DERAM PROVIMENTO6.

AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONFISSÃO 
EXPRESSA DA OCORRÊNCIA DE DANO AO MEIO 
AMBIENTE – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL 
– OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – 
PRESENÇA DO ""PERICULUM IN MORA"" E DO ""FUMUS 
BONI IURIS"" - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA 
– AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Não se sustenta à alegação 

________________________________________________

5 Idem. Ibidem.
6 BRASIL. TJMG. Processo no 1.0000.00.295312-3/000(1). j. 10.02.2003. Rel. WANDER MAROTTA. 
Disponível em: www.tjmg.gov.br. Acesso em 11 fev. 2013
7 BRASIL. TJMG. Processo no 1.0000.00.313410-3/000(1). j. 13.11.2003. Rel. SÉRGIO BRAGA. 
Disponível em: www.tjmg.gov.br. Acesso em 11 fev. 2013.
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de violação da ampla defesa e do contraditório ante as provas 
apresentadas em Ação Civil Pública quando o fato a ser provado 
foi confessado e amplamente admitido pelos representantes legais 
das empresas. 2 - Não se acolhe a alegação de que a ausência de 
licenciamento ambiental e de concessão de Alvará de Localização 
e Funcionamento se deva à morosidade da administração pública 
se, como se depreende da prova, a agravante deixa claro que ao 
invés de requerer tais documentos antes do funcionamento de sua 
empresa, só cuidou de requerê-los quando já em funcionamento. 
3 - Na proteção do meio ambiente se impõe a observância do 
princípio da precaução, que dá abrigo ao direito de todos ou da 
comunidade, notadamente ante a dificuldade ou impossibilidade 
de se reparar o dano ambiental, que agride a todos e age em 
benefício de uns poucos.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO7.
AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO 
AMBIENTE. PROCESSO DE LICENCIAMENTO. 
USINA HIDRELÉTRICA. IMPLANTAÇÃO. LIMINAR. 
DEFERIMENTO. REQUISITOS. PARALISAÇÃO DA OBRA. 
DESPROVIMENTO. Diante das circunstâncias do caso, a 
indicarem a presença dos requisitos autorizadores, impõe-se 
manter decisão liminar que, em ação civil pública ajuizada para 
defesa do meio ambiente, determinou a paralisação da obra de 
implantação de usina hidrelétrica, diante do quadro sugestivo 
de sério impacto ambiental, sobre se apresentando possível 
contexto de irreversibilidade.
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  AGRAVO”8.

Nas ementas dos acórdãos acima transcritas é possível visualizar, sinteticamente, 
primeiro, que ainda há na jurisprudência brasileira alguma confusão entre os princípios 
da precaução e prevenção; segundo, a uniformidade de entendimento daquela Corte 
quanto à necessidade de suspensão/paralisação da atividade/obra/empreendimento, 
diante da incerteza científica (decorrente da ausência de estudo de impacto ambiental 
e de licença) e de risco de irreparabilidade do dano.

Por fim, importa ressaltar, na ultima decisão, de relatoria do Desembargador 
Manuel Saramago, o caráter provisório (liminar) e a sua proposta de revisão, o que nos 
faz observar a conformidade com a doutrina de Aragão (2008), anteriormente citada, 
com a conclusão do colegiadopela manutenção da determinação de paralisação da 
obra, haja  vista  “o  quadro  sugestivo  de  sério  impacto  ambiental”.

________________________________________________

8 BRASIL. TJMG. Processo no 1.0024.06.218131-8/002(1). j. 10.04.2008. Rel. MANUEL SARAMAGO. 
Disponível em: www.tjmg.gov.br. Acesso em 11 fev. 2013.
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Outro Tribunal que se destaca pela vanguarda na aplicação do princípio da 
precaução é a corte gaúcha, onde foram proferidos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RETIRADA 
DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA VEROSSIMILHANÇA E 
DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE 
DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO 
PARA A INSTALAÇÃO DE ERB. PRINCÍPIO DA 
PRECAUÇÃO. A Lei Municipal n. 4.083/06 prevê a 
necessidade de obtenção de duas licenças para a instalação de 
Estação Rádio-Base. Ausente, no caso, a licença fornecida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como a licença 
fornecida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. O princípio da precaução determina a necessidade de se 
evitar o exercício de atividades cujos efeitos maléficos à saúde 
humana ainda não tenham sido comprovados cientificamente. 
A legislação municipal, ao prever requisitos para a instalação 
de ERBs, não usurpa competência da União. A competência 
privativa da União restringe-se aos serviços de telecomunicações 
em si. O estabelecimento de regras para a construção das 
antenas de telefonia diz respeito precipuamente a interesses 
locais, sendo cogente a observância da legislação municipal 
para a instalação de equipamentos necessários aos serviços de 
telefonia, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.472/97. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PROVIDO, À UNANIMIDADE9.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. 
LIMINAR PARA CESSACAO DE ATIVIDADE NOCIVA 
AO MEIO AMBIENTE. LIMINAR IMPONDO PRAZO A 
EMPRESA DE FABRICACAO DE RACOES ANIMAIS 
PARA CESSACAO DE ATIVIDADE POLUENTE, SOB 
PENA DE MULTA DIARIA, ARRIMADA EM VEEMENTES 
ELEMENTOS DE CONVICCAO COLETADOS EM 
INQUERITO CIVIL PUBLICO. DECISAO QUE SE 
JUSTIFICA CABALMENTE, TANTO PELOS FATOS 
NELA CONSIDERADOS, QUANTO PELO DIREITO 
APLICAVEL (ART. 12 DA LEI 7.347/85). PREVALENCIA 
DO PRINCIPIO DA PRECAUCAO, DADA A FREQUENTE 
IRREPARABILIDADE  DO  DANO  AMBIENTAL.”10

________________________________________________

9 BRASIL. TJRS. 2009c. Agravo de Instrumento No 70029623295, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 17/06/2009.
10 BRASIL. TJRS. 2002a. Agravo de Instrumento No 70004725693, Primeira Câmara Especial Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 25/09/2002.
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A partir dessas decisões, percebe-se a necessidade da intervenção judicial, 
mediante provocação do fiscal da lei e dos direitos difusos, para fazer valer as medidas 
precaucionais necessárias à preservação dos recursos naturais disponíveis, antes 
mesmo da comprovação científica da irreparabilidade do dano porventura decorrente 
de atividades/ empreendimentos econômicos. E, nesse sentido, a precisão e certeza 
com que o princípio vem sendo utilizado pelos Tribunais traz alento aos que há lutam 
pela sua implementação.

3 A INCERTEZA CIENTÍFICA FRENTE À POSSIBILIDADE DE 
IRREVERSIBILIDADE DO DANO: o caso das carvoarias na Floresta da 
Serra Vermelha - Piauí

E Inicialmente cumpre observar que todas as informações analisadas nesta 
parte do estudo foram obtidas dos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo 
Ministério Público Federal em face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do Condomínio Fazenda Chapada do 
Gurguéia e de JB Carbon S.A., processo n. 0456.20.07.401400-0 (numero antigo 
2007.40.00.000004-0)11, em tramite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.

No extremo sul do estado do Piauí está localizada a região onde o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) pretende12 a instalação do Parque Nacional 
da Serra Vermelha, que corresponde a 273 mil hectares de mata virgem, ainda não 
antropizada, praticamente desconhecida. A área, situada entre os municípios de 
Bom Jesus, Curimatá, Mrro Cabeça no Tempo, Guaribas e Redenção do Gurguéia, 
é considerada por estudiosos da USP, Universidade de São Paulo, como a de maior 
biodiversidade do interior nordestino13.

Tendo em vista a instalação, na referida área, de empresas que estavam 

________________________________________________

11 Andamento processual disponível em: http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.
php?trf1_captcha_id=bb827374e7d0da0d27 069fcc7c6b8ca6&trf1_captcha=3snt&enviar=Pesquisar&
secao=PI&proc=045620074014000.
12 Moção aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, em 12/04/2006, para 
criação da área de preservação dos biomas caatinga, cerrado e mata atlântica, a pedido de várias ONGs, 
coordenadas pela Rede Ambiental do Piauí
13 Informações disponíveis em: http://serravermelha.blog.terra.com.br/.
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desmatando a floresta para a produção de carvão vegetal, o Ministério Público Federal 
no Piauí ingressou, em 2007, com a referida demanda visando a suspensão, por falta 
de Estudo Prévio de Impactos Ambientais, de um plano de manejo florestal aprovado 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA e que podia comprometer grande parcela dos biomas Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica no estado do Piauí, causando prejuízos irreversíveis ao meio ambiente.

Na petição inicial consta farto material científico e jornalístico sobre o assunto, 
com descrição acerca do bioma Caatinga, com notícias jornalísticas, fotografias do 
local e comentários de ambientalistas e especialistas contestando o desmatamento da 
vegetação na região onde se esperava a criação de uma área de conservação ambiental.

A Procuradoria da República no Piauí questiona a licença concedida 
pelo IBAMA para a execução do Projeto Energia Verde, atividade econômica 
do Condomínio Fazenda Chapada do Gurguéia, sem estudo prévio de impactos 
ambientais, que consistia num “plano   de   manejo florestal   sustentado”, de 
responsabilidade da empresa J.B. Carbon S/A. Segundo aduz o parquet, “o projeto é 
o maior desmatamento autorizado pelo IBAMA no Nordeste”, mesmo sendo notória 
a insustentabilidade do projeto.

Ainda   de   acordo   com   as   informações   iniciais   do   representante   
ministerial,   “a   licença está eivada de vícios que comprometem a observância de 
normas ambientais e comprometeu essencialmente o bioma Caatinga, o único bioma 
originalmente  nordestino”. E segue

Não houve a realização dos necessários e essenciais estudos 
prévios de impactos ambientais (EIA/RIMA) a fim de discutir 
todas as questões relacionadas ao empreendimento, sua 
viabilidade ambiental, as medidas de compensação ambiental 
e saber o que pensa a sociedade civil organizada sobre aquele 
empreendimento14.

Segundo informações prestadas pelo IBAMA ao Ministério Público Federal, 
ainda em fase de procedimento administrativo, a licença foi concedida tendo em vista 

________________________________________________

14 A Trechos extraídos das fls. 12 e 14 dos autos do processo n. 0456.20.07.401400-0 (numero antigo 
2007.40.00.000004-0)
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a compreensão de que a realização do plano de manejo florestal sustentado, por si só, 
já substitui a realização dos estudos prévios (EIA/RIMA) e que já ocorreram esses 
estudos quando da primeira ideia do empreendedor, cuja finalidade era plantar grãos. 
Diante desses esclarecimentos, o parquet ressalta a gravidade do caso, onde o próprio 
Poder Público passa à condição de responsável pela degradação do meio ambiente.

Por fim, consta pedido de liminar para a suspensão da autorização de manejo 
florestal até que haja a realização dos estudos prévios de impactos ambientais, com 
a realização de audiências públicas, com ampla participação da sociedade civil 
organizada e demais órgãos interessados, para discutir o assunto.

Diante da relevância do assunto tratado no processo em analise, houve ingresso 
do Ministério Público Estadual e da União, através de sua advocacia-geral no Piauí, 
no polo ativo da demanda. Além disso, o IBAMA, que era réu na demanda, solicitou a 
migração para o polo ativo, haja vista que suspendeu a licença em 08 de maio de 2007.

Contra a decisão do IBAMA, as empresas rés, que também litigavam com o 
IBAMA em outra demanda, interpuseram agravo de instrumento perante o Tribunal 
Regional Federal da 1a Região (processo n. 2007.01.00.053433-8)15, e obtiveram 
provimento liminar, para continuarem suas atividades na Serra Vermelha.

Apresentadas as defesas pelas demandadas, em 04 de dezembro de 2007, o MM. 
Juiz da 1a Vara Federal do Piauí proferiu decisão, indeferindo o pedido do IBAMA 
para integrar o polo ativo da demanda, e deferindo a solicitação do Ministério Público 
Estadual e da União para ingressarem na lide. Na mesma oportunidade, concedeu 
a liminar requestada pelo parquet federal na ação civil pública, argumentando 
a plausibilidade jurídica do pedido, em face da do licenciamento ambiental ter 
sido fornecido sem estudo prévio de impactos ambientais, e o perigo da demora, 
na continuidade da atividade predatória, após a decisão prolatada nos autos do 
agravo de instrumento n. 2007.01.00.053433-8. Contudo, o eminente magistrado 
federal fez questão de ressaltar que sua decisão não conflitava com a proferida  pela  
desembargadora  federal,  “uma  vez  que  ali  se  discute  apenas  sobre  a   possibilidade 

________________________________________________

15 Andamento processual disponível em: http://www.trf1.jus.br/Processos/ProcessosTRF/ctrf1proc/
ctrf1proc.php.
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ou não de continuidade da exploração econômica da Serra Vermelha exclusivamente   
da   perspectiva   fundiária”,   transcrevendo,   inclusive,   trechos   do   despacho que 
comprovam a divergência de causas de pedir entre as duas demandas16.

Irresignadas com a decisão do MM. Juiz da 1a Vara Federal, as empresas 
demandadas interpuseram agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal da 1a 
Região, processo n. 2007.01.00.059260-7/PI17, que, em 12 de março de 2008, teve seu 
provimento negado, em decisão unanime da Quinta Turma da Corte Federal, cujos 
fundamentos merecem destaque no presente estudo, haja vista a explícita aplicação 
do princípio da precaução como causa de decidir.

(...) 7. O Projeto Energia Verde não constitui Plano de Manejo 
Florestal Sustentável porque: a) adota o sistema de exploração de 
talha rasa com corte de 100% da produção florestal, não havendo 
corte seletivo da vegetação; b) não existe qualquer estudo 
técnico científico ou experiência anterior de desmatamento em 
grande escala para a tipologia vegetal específica da região; c) 
a existência de espécies totalmente endêmicas da caatinga e 
a tendência à desertificação devido à fragilidade dos solos da 
região.
8. Diante do risco ou da probabilidade de dano à natureza, e não 
apenas na hipótese de certeza, o dano deve ser prevenido; Trata-
se do princípio da precaução, fruto do aperfeiçoamento dos 
convênios internacionais celebrados no final da década de 80 e 
objeto da Declaração do Rio (Conferencia das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio/92).
9.   Ao   aplicar   o   princípio   da   precaução,   “os   governos   
encarregam-se de organizar a repartição da carga dos riscos 
tecnológicos, tanto no espaço como no tempo. Numa sociedade 
moderna, o Estado será julgado   pela   sua   capacidade   de   
gerir   os   riscos”.   (Francois   Ewld   e   Kessier  in  “Lês  noces  
du  risque  et  de  la  politique”  apud  Paulo  Afonso   Leme 
Machado, in Direito Ambiental Brasileiro). 
10. O estudo de impacto ambiental (EIA) é um dos instrumentos 
da política nacional do meio ambiente, previsto no já transcrito 
inciso III do art. 9o da Lei 6.938/81. Compreende o levantamento 
da literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, 
analises de laboratórios e a própria redação do RIMA.
11. A Lei n. 6938/81, que trata da Política Nacional do Meio 
Ambiente, dispõe em seu artigo 10, caput, que a implantação 
de empreendimentos que envolvam a utilização de recursos 
naturais e que possam causar, de qualquer forma, a degradação 

________________________________________________

16Decisão de fls. 395/402 autos do processo n. 0456.20.07.401400-0 (numero antigo 2007.40.00.000004-0).
17 http://www.trf1.jus.br/Processos/ProcessosTRF/ctrf1proc/ctrf1proc.php?proc=200701000592607.
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do meio ambiente, dependerá de prévio licenciamento do 
órgão estadual competente e do IBAMA, em caráter supletivo. 
Entretanto, reserva a competência da autarquia federal quando 
se tratar de licenciamento de obras que envolvam significativo 
impacto ambiental, de âmbito regional ou nacional.
12. A floresta de Serra Vermelha fica a uma distancia de 50 km 
do núcleo de desertificação no sul do Piauí e a destruição da 
vegetação contribuirá para o processo de degradação ambiental 
já instalado. O cerrado brasileiro, de forma geral, merece 
tratamento especial por parte não somente dos agentes públicos, 
como também dos particulares, com vistas à manutenção desse 
rico ecossistema. Segundo dados fornecidos em julho de 2004, 
imagens captadas por satélites apontam que 57% (cinquenta 
e sete por cento) do cerrado brasileiro já foram destruídos. 
Especificamente no Estado do Piauí, os cerrados estão 
ameaçados de desertificação. A destruição da última floresta do 
semiárido nordestino brasileiro, que dista 80 km do cerrado, será 
mais um elemento no processo de esterilização do solo.
13. Ainda que seja preservada a atividade econômica da empresa, 
há que se fazê-lo dentro de parâmetros ambientais razoáveis. 
Ouseja, o princípio da precaução recomenda que não seja admitida 
a exploração de madeiras nesse importante ecossistema, sem 
prévio EIA/RIMA que tenha analisado todos os riscos ambientais 
envolvidos na atividade. Não se afigura jurídico nem moralmente 
aceitável que, sob o fundamento de que a população é pobre, se 
possa sem justificativa real destruir o que resta de mata virgem 
no Estado.

Como visto, os desembargadores do TRF-1, mantendo a suspensão das 
atividades das carvoarias na Floresta da Serra Vermelha, aplicaram o princípio da 
precaução como regra básica e obrigatória em matéria ambiental, pela qual, segundo 
concluiu a relatora, desembargadora federal Selene Almeida, “não  há  lugar   para 
intervenções tardias, sob pena de se permitir que a degradação ambiental chegue a 
um ponto no qual não há mais volta, tornando-se  irreversível  o  dano”.

Desse caso paradigmático no estado do Piauí, algumas considerações merecem 
ser pontuadas: a atuação incansável do Ministério Público na defesa dos direitos 
de terceira geração, em especial ao meio ambiente saudável, com a salvaguarda 
dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações; a omissão/negligencia do 
Poder Público na fiscalização desses recursos, permitindo a realização de atividades 
econômicas insustentáveis em termos ambientais; e, por fim, a resposta rápida e 
________________________________________________

18 Processo n. 0022371-35.20122.4.01.4000, em tramite na 1ª Vara Federal da seção judiciária do Piauí.
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precisa da justiça brasileira, e aqui com destaque à piauiense, no sentido de fazer 
valer o princípio da precaução como norte para a adoção de medidas eficazes de 
combate a práticas predatórias, cujos riscos são abstratos, mas plausíveis.

Portanto, resta claro que o posicionamento jurisprudencial segue a trilha da 
doutrina ambiental, segundo  a  qual  “o princípio da precaução tem sua aplicação 
condicionada aos contextos de incerteza científica, em que não haja segurança das 
prováveis  consequências  de  uma  atividade  ou  produto”(CARVALHO, 2013, p. 78). 

Foi exatamente o que restou evidenciado na decisão da Corte Federal, que, 
diante da “simples” probabilidade de danos irreversíveis aos biomas caatinga, cerrado 
e mata atlântica, no sul do estado do Piauí, preferiu a suspensão das atividades de 
“manejo florestal” da região.

Por fim, vale ressaltar a continuidade do trabalho do Ministério Público Federal 
pela preservação da área, tanto que ajuizou nova ação civil pública18, dessa feita 
em face da União e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
– ICMBio, no sentido de exigir a criação do Parque Nacional da Serra Vermelha, 
consoante aprovado pelo CONAMA em 12 de abril de 2006.

CONCLUSÃO

À Resta claro que o princípio da precaução foi recepcionado pelo ordenamento 
jurídico pátrio como um dos princípios gerais do direito ambiental, haja vista a 
quantidade de dispositivos legais, de direito internacional, constitucional e de 
legislação ordinária, que reconhecem implícita ou explicitamente a sua importância 
para a conservação dos recursos naturais disponíveis.

Partindo dessa premissa, no decorrer deste trabalho, foram apresentados 
conceitos doutrinários do princípio da precaução, a partir da diferença e autonomização 
face ao princípio da prevenção, ressaltando que sua aplicação decorre da necessária 
cautela em relação aos riscos que podem causar danos graves ou irreversíveis ao meio 
ambiente, em casos de incertezas científicas.

Os Tribunais Pátrios, tomando como exemplo as Cortes de Justiça dos estados 
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de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, inserem o princípio da precaução como causa 
de decidir em processos instaurados pelo fiscal da lei e dos direitos difusos, seja para 
determinar a suspensão de obras/atividades/empreendimentos que possam causas 
danos irreversíveis ao meio ambiente, seja para exigir a realização de estudos prévios 
ambientais que demonstrem a ausência de riscos, invertendo o ônus da prova em 
desfavor do empreendedor.

No Piauí, de igual modo, há precedente relevante de aplicação do princípio 
da precaução para impedir a degradação da Floresta da Serra Vermelha, situada no 
extremo sul do estado, em local de mata virgem, ainda não antropizada, e praticamente 
desconhecida (ainda não estudada) por pesquisadores. A área foi considerada por 
estudiosos da USP como a de maior biodiversidade da região Nordeste e compreende 
aproximadamente 273 mil hectares.

Face a concessão de licenciamento ambiental pelo IBAMA, sem estudos 
prévios de impactos ambientais, para realização de plano de manejo sustentável na 
área, o que representava verdadeiro devastação dos biomas caatinga, cerrado e mata 
atlântica ali existentes, o Ministério Público Federal solicitou intervenção judicial. 
Foi prontamente atendido pela Justiça Federal do Piauí, em decisão confirmada 
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que expressamente consignou em 
seu acórdão a aplicação do princípio da precaução para suspender as atividades das 
carvoarias na região da Serra Vermelha, haja vista a incerteza científica quanto à (ir)
reversibilidade do dano.
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O IMPACTO NA TEORIA 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS1

THE HUMAN PERSON DIGNITY AS A CONSTITUTIONAL 
FUNDAMENT IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL AND ITS 

IMPACTS ON THE FUNDAMENTAL RIGHTS THEORY 

Ivonaldo da Silva Mesquita1

RESUMO: O artigo analisa, por meio de pesquisa documental e bibliográfica, com auxílio 
da legislação constitucional, infraconstitucional e pactos internacionais – método qualitativo 
– a introdução do valor dignidade da pessoa humana como categoria de Fundamento da 
República Federativa do Brasil, constante na Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III). 
Questiona-se, como mote central da pesquisa, o que pode ser entendido por dignidade da 
pessoa humana, procurando alinhavar seu marco teórico de sorte a evidenciar a construção 
de seus parâmetros concretizadores, sob os auspícios de seus reflexos na Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Verifica-se ser possível compreendê-la em suas dimensões: ontológica, 
intersubjetiva, histórico-cultural, negativa e prestacional. Por conseguinte, detecta-se a 
presença de princípios fundamentais – como a isonomia, liberdade, integridade física/
moral e solidariedade –, que estão a concretizar a dignidade, como princípio dos princípios, 
espraiando-se no rol de direitos e garantias fundamentais presentes nas várias constituições 
dos Estados Democráticos da contemporaneidade, como é o caso brasileiro. Justifica-se, pois, 
a pesquisa, pela pretensão de contribuir para uma compreensão, senão pormenorizada, ao 
menos aproximativa do valor dignidade da pessoa humana que, uma vez positivado, tornou-se 
o núcleo central do constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo.

Palavras-chave: Fundamento da República. Dignidade da pessoa humana. Princípio 
Fundamental. Estado democrático de Direito. Direitos Fundamentais.

ABSTRACT: The present article, by means of documental and bibliographical research, 
aims to analyze, with the support of constitutional and infra-constitutional legislation, besides 
international pacts – qualitative method – the introduction of the human being dignity value as 
a categorical fundament on Brazilian Federative Republic, constant in the Federal Constitution 

________________________________________________

1 Credita-se o título deste ensaio à sugestão de Écio Oto Ramos Duarte, Doutor em Direito Constitucional 
pela Universidade de Fortaleza.  
2 Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR (2013). Pós-
graduado em Direito Processual (UESPI, 2007). Graduado em Direito (UESPI, 2003). Professor de 
Direito Constitucional da Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina- FAETE. Coordenador da 
Pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil da FAETE/Escola do Legislativo Piauiense. Professor 
Substituto de Direito da UESPI (biênio 2011-2013). Conselheiro da Escola Superior de Advocacia do 
Piauí – ESA-PI (triênio 2013-2015). E-mail: ivomesquita@yahoo.com.br
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of 1988 (article 1, III). As the research’s central point it is questioned what can be understood 
as human person dignity, seeking to delineate its theoretical mark, in order to evidence the 
edification of its concretizing parameters, under the auspices of its reflexes on Fundamental 
Rights Theory. It is verified that it is possible to understand it in its dimensions: ontological, 
inter-subjective, cultural-historical, negative and provisional. Therefore, it is detected the 
presence of fundamental principles – such as isonomy, liberty, moral and physical integrity 
and solidarity – that are concretizing the dignity as principle of the principles, spanning 
up on the list of fundamental rights and guarantees, presents on the diverse contemporary 
Democratic States constitutions, likewise in Brazil. The present research is justified, therefore, 
by the pretension of contributing to the comprehension, if not detailed, at least trying to 
approximate, of the human person dignity value that, being positivised, becomes the hardcore 
of contemporary constitutionalism or neo constitutionalism.

Keywords: Republican fundament. Human person dignity. Fundamental principle. 
Democratic rule-of-law state. Fundamental rights.

1 INTRODUÇÃO

Uma visão personalista da teoria constitucional é aquela que parte da dignidade da 
pessoa humana como eixo central explicador/interpretador dos direitos fundamentais, 
dos direitos humanos e da Constituição brasileira como um todo, já que esta erigiu tal 
princípio como aquele fundante do Estado brasileiro (CF, art. 1º, III). 

Mas o que pode ser compreendido como dignidade da pessoa humana?

A busca de resposta à questão acima lançada não é de fácil solução, pois 
resulta de toda uma historicidade e da tábua de valores presentes numa sociedade 
em determinada época; em outras palavras, o princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana é aquele mais impregnado da visão ideológica e política, causando 
enormes dificuldades, resultantes não só dos seus enraizamentos religiosos, filosóficos 
e históricos, mas também da dependência da respectiva situação global civilizatória e 
cultural da sociedade (KLOEPFER, 2009, p. 150). 

Por outro lado, é possível encontrar pistas iniciais. Eis o ideal que impulsiona 
o presente trabalho de sorte a revelar um uma aproximação teórica. E trata-se de 
aproximação, pois – como escreve Arnaldo Vasconcelos (2000, p. 29-39) – em ciência, 
dada a relatividade da condição humana, não é dado trabalhar com a verdade, mas 
apenas aproximar-se dela - é tão somente uma veracidade; caso contrário o homem 
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ter-se-ia tornado absoluto, dispensando por isso o conhecimento. Assim, os conceitos 
são sempre parciais e aproximativos da essência das coisas. Se fossem definitivos 
esgotaríamos o conhecimento, por termos atingido seu fim.

Sabe-se que os atributos que colocam o homem acima do mundo animal são a 
inteligência (racionalidade), a liberdade e a capacidade de amar. Logo, inicialmente, 
tais atributos enlaçam a dignidade premente, tornando-a como a primeira qualidade 
da pessoa humana (MAURER, 2009, p. 142). Some-se a isso o fato de a vida social 
ser máxima do protagonismo inconfundível: a pessoa humana, ou seja, é o sujeito, o 
fundamento e fim da vida social (MAGALHÃES, 2012, p. 153). 

Atualmente, a dignidade  da  pessoa humana é o núcleo central da 
constitucionalidade contemporânea ou neoconstitucionalismo3, cujo debate 
encontra-se confluente na superação das correntes jusnaturalista e positivista, 
emergindo um paradigma denominado pós-positivista em que a Lei Fundamental 
é posta como centralidade do sistema e dotada de força normativa, despontando 
a necessidade inexorável de uma nova dogmática da interpretação constitucional4 
e, consequentemente, aliada à expansão da jurisdição constitucional (BARROSO, 
2007, p. 5-6). Em consonância com esta tese, desenvolve-se aqui a concretização da 
dignidade humana como princípio dos princípios, apoiada na noção multifuncional de 
princípios, quais sejam, servem para produzir, interpretar e aplicar leis, consistente em 
enunciados de alto grau de abstração e generalidade, ao prescrever, como assim o faz 
a dignidade humana, um valor fundamental e não uma situação de fato (BARROSO, 
2006, p. 89).   

________________________________________________

3 O Neoconstitucionalismo pode ser compreendido como aquele “que revisa a teoria da norma, a teoria da 
interpretação, a teoria das fontes, suplantando o positivismo, para, percorrendo as transformações teóricas 
e práticas nos diversos campos jurídicos, integrá-las sob uma base útil e transformadora” (MOREIRA, 
2009, p. 265). Neste sentido, confira-se também a obra Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da Constituição (OTTO e POZZOLO, 2012). 
4 Essa nova dogmática implica em um “novo viés da interpretação constitucional (de metodologia apurada, 
levando em consideração valores e criando conceitos como a derrotabilidade), corroborada pelo lugar 
de destaque dado à Filosofia do Direito que se interconecta com a Filosofia Política e a moral (direito 
e moral como co-originários), além de exigências de limites e correção à criatividade interpretativa 
(decisão) para se fazer Justiça, tendo como pano de fundo a sociedade complexa hodierna, plural e global”, 
concluindo-se que hoje toda interpretação, na fase de aplicação do direito (rectus: concretização do direito) 
é constitucional, quer seja direta ou indiretamente (MESQUITA, 2012, p. 346-366). 
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Mas se a dignidade humana nessa nova estrutura constitucional é o centro e 
valor fundante do sistema, defende-se que o núcleo central dessa dignidade, para 
grande maioria maciça da doutrina – escreve Ingo Sarlet (2009, p. 22) – continua 
sendo de matriz kantiana: a liberdade (autonomia), entendida como a capacidade, in 
abstracto, do homem autodeterminar sua conduta (MESQUITA, 2011, p. 41). Uma 
rápida análise desta questão também se faz necessária, ganhando a denominação de 
antropologia – filosófica e teológica – e pessoa humana em sua dignidade. 

Abstraindo-se o entendimento antropológico – o homem como um ser complexo 
e multifacetário –, o valor dignidade, intrínseco ao ser humano, é desenvolvido aqui 
sob o prisma de dimensões que o enfeixam. Ato contínuo apresentam-se os princípios 
que lhe são imediatamente decorrentes sob o argumento de concretizadores desse 
princípio vetor que é a dignidade da pessoa humana. 

2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

A expressão princípio carrega uma semântica plurívoca. Tem a acepção 
de começo, de início. As normas constitucionais, por sua vez, trazem em si uma 
dualidade: normas-regras e normas-princípios. O debate dessa discussão, como se 
verifica nos desdobramentos dos autores abaixo relacionados, deita suas raízes no 
enfrentamento do (neo) constitucionalismo como o (velho) positivismo que possui as 
mais variadas faces (STRECK, 2009, p. 114).  

Para Robert Alexy (2008, p. 90-91), a diferença entre estas duas normas 
não é de grau, mas de qualidade: os princípios “são normas que ordenam que algo 
seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas fáticas 
existentes”, são, pois, “mandamentos de otimização”; as regras, por sua vez, “são 
normas que são sempre satisfeitas ou não são satisfeitas”, contém, pois “determinações 
no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível”. 

Na doutrina de Ronald Dworkin (2002, p. 39), a diferença entre regras e 
princípios jurídicos é de natureza lógica, defendendo que os dois conjuntos de padrões 
apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias 
específicas, porém distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. 
“As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada” (all or nothing). Assim, dados 
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os fatos que uma regra estipula, a regra é válida, e neste caso a resposta deve ser 
aceita/aplicada, ou não é válida, e neste caso nada contribui para a decisão. Enquanto 
os princípios – escreve Dworkin (2002, p. 42) – diferentemente das regras, é uma 
consequência lógica que, em afirmando-o relevante, deve ser levado em consideração 
pelas autoridades públicas, como se fosse uma razão que incline numa ou noutra 
direção. Desta feita, os princípios possuem uma dimensão de peso ou importância 
que as regras não têm e, em caso de colidência, aquele que vai resolver o conflito tem 
de levar em conta a força relativa de cada um (ponderação de forças). 

No entanto, segundo o mesmo autor, sob o ponto de vista da teoria da decisão, 
regras e princípios se aproximam, formando um modelo de princípio que não pode 
ser confundido com política. Denomina política o padrão que estabelece um objetivo 
a ser alcançado, “em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 
social da comunidade”. Enquanto princípio, um padrão que deve ser observado, 
não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 
considerada desejável, mas “porque é uma exigência de justiça ou equidade ou 
alguma outra dimensão de moralidade”. (DWORKIN, 2002, p. 36)5.

Aproximando-se da teoria dworkiniana, Lenio Streck vem sustentando que a 
diferença entre a regra (modelo do positivismo) difere do princípio (modelo pós-
positivista) no exato momento em que este está contido naquela, atravessando-a, 
resgatando e inserindo o mundo prático6 no direito. Portanto, a inovação que ele julga 

________________________________________________

5 É importante ressaltar que Ronald Dworkin (2002, p. 129), traz a lume a questão dos argumentos 
de princípio distinto dos argumentos de política que não podem ser esquecidos na teoria das decisões 
judiciais. E, visto sobre este prisma, não há distinção entre normas-regras e normas-princípios. Explica-
se: argumentos de política, a serem utilizados pelos Legisladores, são aqueles que “justificam um decisão 
política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo da coletividade como um todo”, 
v.g., o argumento em favor de um subsídio para aeronáutica, apregoando que tal subvenção irá proteger a 
defesa nacional, é um argumento de política. Os argumentos de princípio justificam uma decisão política, 
mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo. Nesse ínterim, a 
decisão judicial deve ser sempre por argumentos de princípio e nunca decidir por argumentos de política, 
pois não é dado ao juiz legislar, decidir por argumentos de política. No ativismo judicial, por exemplo, 
tem-se o fenômeno de decidir por argumentos de política, o que é vedado pela tradição legitimadora. 
6 O mundo prático interligado ao sentido deontológico de princípio (introdução do mundo prático no 
direito), implica que aquele mundo prático “não pode ser dito no todo – porque sempre sobra algo – o 
princípio traz à tona o sentido que resulta desse ponto de encontro entre texto e realidade, em que um não 
subsiste sem o outro (aqui, o antidualismo entra como condição de possibilidade para a compreensão do 
fenômeno).” (STRECK, 2009, p. 114).
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existir é que por trás de cada regra, passa a existir um princípio, cuja aplicabilidade 
evidencia o modo de alcançar respostas adequadas constitucionalmente ou “respostas 
hermeneuticamente corretas”, evitando-se, ainda, a descontextualização do direito, 
“cindindo o que é incindível: fato e direito, texto e norma, palavra e coisa, interpretação 
e aplicação” (STRECK, 2009, p. 115). E não se pense que os princípios – continua 
a escrever Lenio Streck (2009, p. 114) – constituem mandados de otimização ou 
postulados interpretativos, como que em havendo os casos simples (easy cases) 
automaticamente demandassem solução por raciocínios causais-explicativos, 
como a mera subsunção e os casos difíceis (hard cases) exigissem raciocínios mais 
complexos, como a ponderação. Na verdade, os princípios devem ser “entendidos no 
contexto da ruptura paradigmática pela qual se superou o positivismo (afinal, esta não 
é a era pós-positivista?).” (STRECK, 2009, p. 114). 

Em sentido diverso, Luís Roberto Barroso (2009, p. 147-148), assinala que 
a dogmática moderna entende que as normas jurídicas em geral, como as normas 
constitucionais, em particular, podem ser enquadradas em duas categorias diversas: 
normas-princípios (ou simplesmente princípios) e as normas-disposição (ou regras). 
Aquelas têm um maior grau de abstração e uma posição mais destacada dentro 
do ordenamento e, por não se limitarem a aplicar-se a situações determinadas, 
concretizam-se num sem número de hipóteses. Estas comparativamente aos 
princípios, apresentam um grau de abstração reduzido e tem eficácia restrita às 
situações específicas às quais se destinam. 

Já para Humberto Ávila (2007, p. 78-79) as regras 

[...] são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, 
para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, 
sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos 
princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a 
construção conceitual da descrição normativa e a construção 
conceitual dos fatos.

Enquanto os princípios

[...] são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 
parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 
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correlação entre estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária a sua promoção.

Para José Afonso da Silva (2005, p. 91), a expressão Dos princípios fundamentais 
vislumbrada na Constituição de 1988, Título I, não apresenta aqueles sentidos acima 
delineados, exprimindo em verdade, segundo ele, a noção de “mandamento nuclear 
de um sistema”. Para tanto, o autor vai buscar em Celso Antônio Bandeira de Mello, 
o citado conceito para conformar sua teoria. Assim, princípio,   

é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, dispositivo fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. (MELLO, 
2004. p. 841-842)

Logo, dessa conceituação acima, extrai-se a lição de que os princípios 
fundamentais compreendem disposições estruturais e fundantes da organização e 
ordenação social, responsáveis pela correta inteligência e compreensão de todo o 
sistema normativo. No entanto, de uma forma ou de outra, mesmo com existência 
plurívoca de sentido, o certo é que se verifica nos princípios a função múltipla, quais 
sejam: produzir, interpretar e aplicar a ordenação, já que toda regra contém um 
princípio. E, quando se tratam daqueles fundamentais, enfeixam-se em “mandamento 
nuclear do sistema”, irradiando-se sobre todo o corpo normativo, dando-lhe o sentido 
harmônico.

Nesse sentido é o magistério de Uadi Lammêgo Bulos (2012, p. 503), para 
quem os “princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração do 
Estado, determinando-lhe o modo e a forma de ser.” 

E complementa o mesmo autor que o predicativo fundamental é expressão de 
alicerce, suporte, “a pedra de toque do suntuoso edifício constitucional.” (BULOS, 
2012, p. 503).  Destarte, nossa Carta Magna traz o seus princípios fundamentais ou 
alicerces no seu Título I, artigos 1º a 4º, cuja força expansiva agrega em torno de si 
direitos inalienáveis, básicos e imprescritíveis, como é o caso da dignidade humana. 

Em termo universal, o princípio fundante da dignidade humana aparece nesta 
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categoria e conotação desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. 
Não se pode esquecer que tal Declaração de 1948 foi idealizada como resposta à 
profunda crise sofrida pelo positivismo jurídico, associada ao holocausto, ficando 
clarividente que, em face das injustiças perpetradas pelo regime totalitário nazismo e 
fascismo, a dignidade da pessoa humana tornou-se a pedra de toque de qualquer ordem 
jurídica, emergindo o chamado “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, dando 
nova feição ao Direito Constitucional (MAGALHÂES, 2012, p.78; PIOVESAN, 
2006, p. 407). Importante transcrever o seu preâmbulo e Artigo I:

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais 
e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo,  

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a 
consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em 
que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem comum,    

Considerando essencial que os direitos humanos sejam 
protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja 
compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a 
opressão,    

Considerando essencial promover o desenvolvimento de 
relações amistosas entre as nações,   

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade 
e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso 
social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 
ampla,    

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a 
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito 
universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades,    

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e 
liberdades é da mis alta importância para o pleno cumprimento 
desse compromisso,    
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A Assembléia  Geral proclama

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 
com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do 
ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos 
e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e 
a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios 
sob sua jurisdição. 

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação 
umas às outras com espírito de fraternidade.7 (Grifou-se)

Como é fácil perceber, a Declaração Universal, partindo da ideia de direito 
vigente à época de que todo homem nasce livre e igual, ideia esta que se tem sustentado 
ao longo dos tempos, cujo marco histórico é a Revolução Francesa de 17898, estribou-
se na importância e centralidade que deve ser atribuída à dignidade da pessoa humana 
nas constituições dos Estados, agregando em torno de si a unanimidade dos direitos 
e garantias fundamentais do homem. Porém, registre-se que a expressão “dignidade” 
não se fez constar no texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
26 de agosto de 1789, haja vista a ideologia do liberalismo centrada na propriedade, 
enquanto fundamento da liberdade. 

Para Andityas Matos (2004, p. 59), a dignidade da pessoa humana ocupa lugar 
privilegiado pelo simples fato de que o homem tem um fim próprio e intransferível 
a cumprir, jamais merecedor de ser tratado como objeto. O fim ou bem supremo 
almejado por todos é justamente a felicidade (eudemonia) de que tratava Aristóteles 
em Ética a Nicômaco, cuja virtude amizade e o amor são essenciais para tal desiderato.

________________________________________________

7 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em 
06 de abr. 2013. 
8 Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-
se na utilidade comum. Disponível em: < http://www.direitoshumanos.usp.br/> . Acesso em 15 abr. 2013.
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Escreve Flávia Piovesan (2006, p. 409), com suporte em Kant, que as pessoas 
devem existir como um fim em si mesmo e jamais como um meio, a ser arbitrariamente 
usado para este ou aquele propósito. Elas são dotadas de dignidade, seres racionais, 
na medida em que têm um valor intrínseco, insubstituível e são único, sendo por isso 
mesmo chamadas de “pessoas”, ao passo que os objetos, de valor condicional, seres 
irracionais, substituíveis por outros equivalentes, são chamados de “coisas”. 

No entanto, diga-se que “os homens não são anjos, pois do contrário não 
seriam necessárias normas de quaisquer espécies para regê-los. Não acredito que 
chegaremos um dia a prescindir de ordens coercitivas como o direito.” (MATOS, 
2004, 59). Logo, é inútil a afirmativa de ser a dignidade da pessoa humana um valor 
precioso se a sua efetividade não for garantida e perseguida. Na atual conjuntura, 
pensa-se que somente o direito é o único que pode cumprir tal papel. Tanto é verdade 
que, no pós Segunda Guerra, escolheu-se a dignidade da pessoa humana como centro 
e fundamento para os pactos sociais dos Estados. 

3 ANTROPOLOGIA (TEOLÓGICA E FILOSÓFICA) E A PESSOA HUMANA 
EM SUA DIGNIDADE

A teologia cristã, cuja reflexão ocidental de dignidade da pessoa humana é sua 
herdeira direta, apresenta um uníssono sobre “pessoa humana” e “dignidade”. Já a 
filosofia antropológica apresenta uma polissemia conceitual e até contraditórias. No 
entanto, para uma compreensão mais aprofundada da temática, o direito não pode 
se abster de um estudo antropológico, haja vista o sistema jurídico como um todo 
descrever e ordenar relações entre os homens (MAURER, 2009, p. 121). 

Nesse quadrante teológico/filosófico direcionado ao direito – este sendo sempre 
funcionalista –, seguindo a esteira do pensamento de Béatrice Maurer (2009, p. 120), 
faz-se necessário afastar duas espécies de a priori: a um, afastar a subjetividade 
extremada de dignidade da pessoa humana que impossibilita qualquer tentativa de 
abordagem em si do conceito; a dois, afastar o pensamento de que se conseguirá julgar 
as múltiplas visões com medida de definição claramente delimitada da dignidade em si.  
Feitas estas considerações, é possível, portanto, ao menos, precisar as funções do termo 
que interessam para o direito.
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3.1 Antropologia teológica 

Escreve Javier Hervada (2008, p. 293) que se tem no teatro grego o vocábulo 
persona, designativo das máscaras usadas pelos atores, a origem da palavra pessoa, 
cujo termo ingressou no imaginário jurídico romano para atribuir o sujeito de direitos 
e deveres e, paulatinamente, seria designativo do próprio homem. 

No entanto, esclarece o mesmo autor, que “o sentido filosófico ou ontológico 
de pessoa [substância individual de natureza racional – Boécio9] é uma criação da 
linguagem teológica cristã e surgiu como consequência das disputas trinitárias e 
cristológicas da Antiguidade”, firmado no Concílio de Calcedônia10, para a definição 
do dogma da Santíssima Trindade e da Encarnação do Verbo na pessoa de Jesus Cristo 
(HERVADA, 2008, p. 294). Portanto, a dignidade da pessoa humana, para a teologia 
cristã é fundamentada na criação do homem a imagem de Deus e na obra redentora 
de Deus feito homem. A partir daí, a expressão pessoa humana abandona qualquer 
noção comparativa de status e seu conceito antropológico aplicado a Deus divinizou a 
expressão e, ao voltar para definir o homem (imago Dei), atribuiu-lhe uma dignidade 
eminente – Persona siginifica id quod est perfectissimum in tota nature11 (MAURER, 
2009, p. 123). 

3.2 Antropologia filosófica

Sob o olhar da filosofia clássica na antiguidade, evidencia-se que, tanto em 
Plantão como em Aristóteles, a concepção de homem não alcança a dignidade 
humana como um valor transcendental da pessoa. Eles até desenvolveram elementos 
fundamentais da antropologia filosófica, porém o homem não era o elemento essencial 

________________________________________________

9 Persoae est naturae rationalis individual substantia.
10 IV Concílio Ecumênico, 451. 
11 Trata-se do secular conceito de São Tomás de Aquino na questão 29, I, 3, da Suma Teológica, segundo 
a qual a “pessoa é o que há de mais perfeito em toda a natureza”, cuja dignidade da pessoa reside no 
caráter racional, fazendo com que o homem pertença a si próprio e tenha uma vontade autônoma. Escreve 
Béatrice Maurer (2009, p. 125) que “vários séculos mais tarde [Encíclica Christifideles laici, nº 37, 1988], 
a doutrina da Igreja Católica reitera as mesmas afirmações. ‘Dentre todas as criaturas terrestres, somente 
o homem é uma ‘pessoa, sujeito consciente e livre’, e, por isso, ‘centro e topo’ de tudo o que existe na 
terra. Sua dignidade de pessoa é o bem mais precioso que possui, graças ao qual ele ultrapassa em valor 
todo o mundo material (...), o homem não vale por ‘ter’ – ainda que ele possuísse o mundo inteiro – mas 
por ‘ser’. Os bens do mundo não contam mais do que o bem da pessoa, o bem que é a própria pessoa’.”
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do Estado. A vida humana para estes filósofos – aponta Leslei Magalhães (2012, p. 
106) – “estava subordinada aos interesses das cidades-Estados e era permitido até 
matar os não aptos, os deficientes, em função dos interesses da polis.” 

Para Béatrice Maurer (2009, p. 125), analisando as diferentes harmonias 
filosóficas, é possível construir uma tipologia dos sentidos filosóficos da dignidade 
em três grupos: transcendental, imanente e negativo. 

No sentido transcendental, em que se agrupam pensadores como Cícero, 
Pascal, Kant, Levinas, Mounier, Gabriel Marcel, “a dignidade é aquilo que faz com 
que um ser humano seja uma pessoa humana, e isso não pode ser questionado.” Tal 
predicativo da pessoa a faz ser racional, “então livre e autônoma, mas também, para 
alguns, como os personalistas, uma pessoa em relação.” (MAURER, 2009, p. 125).

Já o sentido imanente expressa a dignidade da pessoa humana que se desenvolve, 
fortalece-se e está por vir, cujo porvir, para alguns autores, será o resultado de 
condições externas ao homem, como defendem Hegel, Marx, Taine e Durkheim12; 
outros, os defensores de uma ontologia progressiva, como T. Engelhart, R. Hare, M. 
Tooley, entendem que “o próprio ser humano, durante seu desenvolvimento, passa 
para o estágio da pessoa humana dotada de dignidade, qual seja, quando sua vontade 
é autônoma; depois perde tal atributo diante de sua morte biológica”. Portanto, para 
estes últimos, jamais uma criança anencefálica será uma pessoa. 

Por último, no sentido negativo, autores como Levi-Strauss e Skinner, 
sustentam que a ideia de superioridade do homem em relação ao animal com a 
pretensa dignidade é apenas um mito, ou seja, as noções de liberdade e dignidade são 
ilusões. “A dignidade ‘seria apenas um fato mental pressuposto’, pois o espírito não 
existe.” Integrando também este grupo os biologistas, como Wilson ou Bateson, “que 
consideram e mostraram que o indivíduo não existe para ele próprio, mas para outros 
fins que são ou os genes, ou a espécie.” (MAURER, 2009, p. 127).

________________________________________________

12 “Para Hegel: o homem não tem nenhum valor próprio, apenas oferece sua contribuição na Razão, 
encontrando também a sua dignidade no seu desenvolvimento a serviço do Estado.[...] Marx, que concebe  
a dignidade apenas como conquista histórica do homem, finalmente desalienado, sempre em evolução. 
Da mesma forma pensam também os defensores do evolucionismo, do historicismo e o essencial dos 
estruturalistas, como Taine e Durkheim.” (MAURER, 2009, p. 126)
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3.3 Elementos antropológicos: o esboço de uma teoria da dignidade humana

Os elementos fundamentais que caracterizam a pessoa humana – defende Leslei 
Magalhães (2012, p. 111), são: a individualidade, a sociabilidade e a capacidade 
intelectiva. Pela sua individualidade, cada ser humano é único e irrepetitível, cuja 
singularidade lhe denota a personalidade; a sociabilidade aponta para o ser gregário 
que é o homem que, pelas suas características, somente se humaniza em grupo; e, 
finalmente, a capacidade transcendente ou intelectiva conduz o homem à abertura a 
todas as coisas e bens materiais e imateriais, de natureza cultural e religiosa. 

Contextualizando o conceito de pessoa nestes moldes, é possível agregar os 
dois elementos fundamentais do ser humano, o corpo e a alma, em um todo unitário 
que é a pessoa humana, cuja dignidade que lhe é presente, “confere os contornos 
determinantes do que seja o princípio da dignidade da pessoa humana como eixo 
interpretativo de toda a constituição e o fundamento dos direitos humanos e da 
própria sociedade política.” (MAURER, 2009, p. 111).

Neste diapasão, opta-se por uma perspectiva otimista de que é possível precisar 
e aproximar-se da realidade dignidade da pessoa humana, fazendo uma análise 
distintiva da dignidade para si, a dignidade para nós e a dignidade em si (MAURER, 
2009, p. 128).

A dignidade para si – dignidade subjetiva – é a concepção pessoal da dignidade 
que se encontra condicionada pela educação, contexto social e imagem que os outros 
fazem de si. Enquanto a dignidade para nós – dignidade objetiva – é a expressão 
de um consenso social ou eticidade – dos diferentes atores sociais, como grupos de 
pressão, intelectuais, comunidades religiosas, legislador, juiz. Já a dignidade em si – 
dignidade absoluta – é ao mesmo tempo fonte e finalidade da pessoa humana, ou seja,

A dignidade da pessoa humana em si seria, “no contexto das 
antropologias que surgem a partir de então, um equivalente da 
diferença específica entre homem e outros seres vivos. Dessa 
característica essencial do homem deduz-se então o dever ético 
de corresponder a essa característica nas ações concretas ou 
estabelecer estratégias para evitar a depravação da natureza 
essencial do homem”. Ela é compreendida, assim, num sentido 
estático – a diferença entre o homem e o restante do universo 
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– e, ao mesmo tempo, dinâmico – uma vez posta, intangível, 
ela exige uma ação, um agir. Essas são as duas faces da mesma 
realidade. (MAURER, 2009, p. 131)

Verifica-se que, das diferenciações acima, para se chegar a uma concepção mais 
próxima da verdade de dignidade, “o indivíduo deve questioná-la permanentemente, 
fazendo-a evoluir até a ‘dignidade para nós’ e tentar fazer com que ela evolua rumo 
ao em si” (MAURER, p. 128). A dignidade para nós, mais do que definir o que ela é, 
deve ficar latente e modesta, para não se confundir com a dignidade em si (MAURER, 
2009, p. 130). Eis a razão de que a lei deve mais preocupar-se em condenar os atos 
ou atitudes que não estejam de acordo com a dignidade, do que tentar defini-la, sob 
pena de não abarcar todas as suas violações, ou seja, “mesmo que o legislador não 
possa dizer o que ela é, ele deve fazer de tudo para que aquilo que ela não seja, não 
aconteça.” (MAURER, 2009, p. 136)

No âmbito de uma abordagem não só filosófica mas também jurídica, dois 
elementos principais surgem desse panorama filosófico, quais sejam, a liberdade e o 
respeito. 

A liberdade aproxima-se da dignidade pelo fato de se fundamentar também na 
razão, e, “opor a liberdade à dignidade é ter uma concepção fracionada do homem; é 
não compreendê-lo em sua totalidade”; e, a não compreensão conjunta das duas pode 
levar a perda da liberdade ou a uma liberdade alienada e sem responsabilidade; a 
dignidade sem a liberdade seria uma dignidade trucada. Esta inseparabilidade se bem 
compreendida é que faz com que os direitos humanos sejam indivisíveis (MAURER, 
2009, p. 136). 

Conquanto ao elemento respeito, esse encerra a noção da intangibilidade 
humana, exigindo em quaisquer circunstâncias o devido respeito, tanto na modalidade 
de direito como de dever, e de forma absoluta e inalienável, posto que a pessoa não 
tem mais ou menos dignidade em relação a outra pessoa; ela é total, indestrutível e 
ainda inamissível, ou seja, não pode ser perdida (MAURER, 2009, p. 137). Quando 
se diz que alguém “perdeu a dignidade”, na verdade não se trata de perdimento e sim 
de sua negação ou não reconhecimento. Uma coisa é a dignidade da pessoa humana 
(dignidade fundamental), outra coisa é a dignidade da ação (dignidade atuada). Por 
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exemplo, com o fim da escravidão não se atribuiu aos africanos uma dignidade que 
eles não possuíam, apenas reconheceu-se a dignidade da pessoa humana que lhes 
haviam sido negada injustamente (MAURER, 2009, p. 141). 

Quando se estabelece a distinção entre dignidade da pessoa, dignidade essa 
absoluta e inamissível, e a dignidade da ação, formula-se a distinção entre a pessoa e 
seus atos, ou seja, aquilo que a pessoa faz dela própria por meio dos atos que apresenta 
ou sofre.

A indignidade de alguns atos pode fazer com que o sujeito 
perca a sua dignidade, dignidade essa que nós chamamos 
“atuada”. O homem que age indignamente é destituído dos 
direitos fundamentai que decorrem de sua dignidade de pessoa. 
Assim, se todo o homem tem direito à vida, em caso de legítima 
defesa, a morte do agressor não é injusta. O agressor perdeu sua 
dignidade atuada. É contrário à dignidade da mesma forma, agir 
contra si mesmo de forma desumana (automutilação, certos usos 
do corpo, etc). Humilhar gravemente o outro ou a si próprio 
sempre tem como consequência atingir a própria dignidade. 
(MAURER, 2009, p. 140). 

 Destarte, se o homem é tratado ou age consigo mesmo indignamente, diz-se 
que sua dignidade atuada foi atingida, mas ele continua a ser dotado plenamente de 
dignidade fundamental da mesma forma que toda pessoa humana. A dignidade é, 
pois, retroativa, exige a reciprocidade. 

4  A DIGNIDADE ENQUANTO DIMENSÕES  

Na verdade, pesquisar sobre a dignidade da pessoa humana leva não a uma 
via sem saída, mas, antes mesmo, uma via sem fim. Contudo, a principal tarefa 
da axiologia jurídica – ou estimativa jurídica – é determinar quais são os valores 
supremos e perquirir seu entendimento.

No magistério do jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2009) encontra-se a dignidade 
como dimensões, com a finalidade justamente de desvendar o seu real sentido, 
sobretudo no mundo jurídico, as quais são: a ontológica (mas não necessariamente ou 
exclusivamente biológica); a intersubjetiva; a histórico-cultural e a dimensão dupla 
(negativa e prestacional). 
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Passa-se, então, às considerações de cada uma de per si, de tal sorte a revelar 
a compreensão do conteúdo da dignidade da pessoa humana como princípio 
fundamental e impacto na teoria dos direitos fundamentais.

4.1 Dimensão Ontológica (mas não necessariamente ou exclusivamente biológica)

Inicialmente, inclina-se a dizer que a existência biológica do ser humano 
considerado isoladamente é insuficiente como justificativa à supremacia que o direito 
à vida deve gozar nos ordenamentos jurídicos. Esta realidade concreta necessita de 
um ingrediente que se some, qual seja, “a dimensão ideal da dignidade da pessoa 
humana, valor que nenhum poder político está autorizado a ignorar ou a desrespeitar” 
(MATOS, 2004, p. 63).

A dignidade da pessoa humana é qualidade inerente ao ser humano e, portanto, 
irrenunciável e inalienável – sentido absoluto de dignidade. Logo, todo ser humano é 
portador de dignidade, qualidade esta que desemboca no primado da igualdade (todos 
são livres e iguais, reconhecidos como pessoas).

4.2 Dimensão Intersubjetiva (relacional)

O homem é um ser social ou gregário, surgindo uma necessidade perene de 
estabelecer relações. “Daí decorre que o homem, pelas suas características, somente 
se humaniza em grupo” (MAGALHÃES, 2012, p. 110). 

Sem prejuízo do aspecto ontológico, em razão de se tratar a dignidade de 
valor próprio e de todos, a mesma só faz sentido no âmbito da intersubjetividade e da 
pluralidade, sendo esta (pluralidade) a condição da ação humana e política (ARENDT, 
p. 15).

 Portanto, a dimensão intersubjetiva da dignidade revela o caráter instrumental 
traduzida pela noção de igual dignidade fundada no respeito, reconhecimento, 
reciprocidade e participação de todos ativamente na “magistratura moral” coletiva, 
o que aponta para uma dimensão política (SARLET, 2009, p. 24). O homem é um 
animal político (zóon politikon), já revelava o filósofo Aristóteles, na antiguidade 
clássica, e também social, acrescente-se.
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4.3 Dimensão Histórico-cultural

Esta dimensão comporta o sentido imamente de dignidade da pessoa humana, 
em cujas bases filosóficas, como se viu, encontram-se Hegel, Marx, Taine e Durkheim. 

Ela é um conceito variável no tempo e no espaço. Fruto do trabalho de várias 
gerações e da humanidade em seu todo (SARLET, 2009, p. 27). Cada sociedade, a 
seu tempo, escolhe aquilo que quer ver protegida como dignidade. Portanto, esta 
dimensão histórico-cultural revela o fato de se ter um conceito em constante processo 
de construção e desenvolvimento, graças ao pluralismo e a diversidade de valores que 
se manifestam nas sociedades democráticas hodiernas (SARLET, 2009, p. 28). 

4.4 Dimensão Dupla (negativa e prestacional)

Por esta dimensão, que deita suas raízes na filosofia kantiana (Crítica da Razão 
Prática) compreende-se que a dignidade da pessoa humana é ao mesmo tempo limite e 
tarefa, cuja exigência de respeito “traduz o direito de que sua dignidade seja respeitada 
por outro e o dever de respeitar sua própria dignidade e a do outro” (MAURER, 2009, 
p. 137). 

Quando se fala em limite, traduz-se no sentido de que a dignidade deve 
ser respeitada por todos, impedindo que a pessoa seja reduzida a mero objeto por 
ação própria ou de terceiro, inclusive por parte do Estado, bem como no fato de 
a dignidade gerar direitos fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a 
exponham a graves ameaças. Este dever de respeito, mesmo quando o ser humano 
perde a sua autonomia de decisão sobre seus projetos existenciais e felicidade, deve 
ser preservado pela simples condição de ser humano (SARLET, 2009, p. 32).

Conquanto ao aspecto tarefa (prestações), tem-se que da dignidade decorre 
deveres concretos de tutela por parte do Estado, tanto no sentido de preservá-la, 
quanto gerando medidas positivas exigíveis, cujos órgãos estatais não se poderão 
furtar do devido respeito e promoção. Envolve-se aqui a reflexão de se questionar 
“até que ponto é possível ao indivíduo realizar, por ele próprio, parcial ou totalmente, 
suas necessidades existenciais básicas ou se necessita, para tanto, do concurso do 
Estado ou da comunidade” (SARLET, 2009, p. 32).
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Por certo, o primeiro aspecto (limite) corresponde ao elemento fixo (imutável 
– dignidade absoluta), enquanto o segundo (tarefa – dignidade atuada) ao elemento 
mutável da dignidade.

Defende-se que o Estado possui não apenas o poder-dever de abster-se à 
prática de atos atentatórios à dignidade humana, mas também o de promover esta 
dignidade por meio de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial a cada pessoa 
humana em seu território. Pois, sabe-se que o homem tem a sua dignidade aviltada 
não somente quando se vê privado de alguma das suas liberdades fundamentais, mas 
também quando não possui, por exemplo, acesso à alimentação, educação básica, 
saúde, moradia (SARMENTO, 2000, p. 71).

A par das dimensões aqui expostas, o professor Ingo Wolfgang Sarlet apresenta 
o seguinte conceito de dignidade da pessoa humana:

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. 
(SARLET, 2009, p. 37)

 Trata-se de um conceito analítico, aberto e possível em que se dispensa 
qualquer comentário. 

5 PRINCÍPIOS CONCRETIZADORES DA DIGNIDADE

A dignidade da pessoa humana diz-se aviltada sempre que não houver 
respeito pela vida, integridade física e moral do ser humano, ou seja, onde não haja 
assegurado condições mínimas a uma existência digna, sem limites ao poder, enfim, 
onde liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos 
fundamentais (sob o manto protetor da Constituição Democrática13) não forem 
assegurados e reconhecidos. Em sendo assim, não haverá espaço para a dignidade da 
pessoa humana, não passando esta de mero objeto de arbítrios e injustiças. 
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Não há como enumerá exaustivamente a dignidade. No entanto, ela pode ser 
verificada a partir da sua violação extraída da casuística. Nesta esteira de entendimento, 
a antítese da dignidade da pessoa humana, na ordem jurídico-constitucional, desdobra-
se justamente na concepção da fórmula do homem-objeto (homem-instrumento), com 
todas as consequências possíveis daí extraídas (SARLET, 2009, p. 35).

A nossa Carta Magna de 1988, proclamou a Dignidade da Pessoa 
Humana como princípio fundante nos seguintes termos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

O comando normativo coloca o ser humano, e não qualquer outra categoria, 
como núcleo central do Estado Democrático de Direito ou Estado Constitucional, 
impondo-se a dignidade “como núcleo básico e informador de todo o ordenamento 
jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e 
compreensão do sistema constitucional” (PIOVESAN, 2006, p. 407). Tanto é verdade 
que essa assertiva se compraz com o fato de que a objetivação de valores – como o 
da dignidade da pessoa humana, liberdade dos povos e fraternidade – urge tanto no 
plano nacional como internacional.

Esclareça-se que “direitos fundamentais podem ser definidos como os princípios 
jurídicos e positivamente vigentes em uma ordem constitucional que traduzem a 
concepção de dignidade humana de uma sociedade e legitimam o sistema jurídico 
estatal.” (LOPES, 2001, p. 35). Já os direitos humanos é expressão que “faz referência 
aos direitos do homem em nível supranacional, informando a ideologia política de 
cada ordenamento jurídico, significando o pré-positivo, o que está antes do Estado” 
(LOPES, 2001, p. 42).  

Com vistas a traduzir a dignidade da pessoa humana, na perspectiva jurídico-
constitucional, e, portanto, num viés de impacto deste princípio fundante no elenco dos 
direitos fundamentais, Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p. 116), elenca que dela 

p. 137 - 163



156 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

(dignidade) decorrem quatro princípios jurídicos – fundamentais – concretizadores: 
princípio da igualdade, princípio da liberdade, princípio da integridade física e moral e 
o princípio da solidariedade. Todos estes princípios, a partir de sua matriz – dignidade 
da pessoa humana –, encontram-se vinculados aos direitos fundamentais, presentes 
nas constituições dos Estados Democráticos da contemporaneidade. Vejamos, então, 
noções de cada um deles:

5.1 Princípio da Igualdade

Em termos de dignidade, este princípio isonômico consubstancia a vedação a 
toda e qualquer forma de discriminação arbitrária e fundada nas qualidades pessoais. 
No plano do constitucionalismo doméstico, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, assevera:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(Grifou-se)

A dignidade aqui presente, enquanto elemento igualdade, encontra-se na sua 
concepção de dignidade absoluta ou fundamental, embasada na igual dignidade de 
todos os homens. “É porque cada homem é dotado da dignidade de pessoa que todos 
são iguais.” (MAURER, 2009, p. 137). Negá-la a alguém é considerá-lo como inferior 
e, pois, destituí-lo como ser humano. Portanto, ela é fundamental e imprescindível, 
indestrutível e inalienável. Daí o fato de ser inadmissível e insustentável a escravidão.

5.2 Princípio da Liberdade

Alhures dissemos que o núcleo central da dignidade da pessoa humana, é a 
liberdade (autonomia), entendida esta como a capacidade, in abstrato, do homem 
autodeterminar sua conduta. Trata-se da liberdade de qualidade, aquela que escolhe 
o melhor, o bem moral, livremente sem coação. Por certo tal princípio aqui, dada a 
dimensão intersubjetiva da dignidade (relacional), comporta a garantia de autonomia 
ética e, portanto, a capacidade para a nossa liberdade pessoal – “ninguém será obrigado 
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a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”14. Somente a pessoa 
humana vive em condições de autonomia, ou seja, como ser capaz de guiar-se pelas 
leis que ele próprio edita. Daí decorre o fato de que todo homem tem dignidade e não 
um preço, como as coisas (COMPARATO, 1999, p. 20).

Fala-se ainda, num âmbito bem maior, em liberdade social, consistente na 
“capacidade do homem de não ser constrangido ao exercer as faculdades mentais 
e corporais no ambiente sociais, capacidade de ir e vir de poder exercer funções 
políticas, científicas e sociais, junto ao bem comum.” (MAGALHÃES, 2012, p. 35).   

No entanto, não se pode olvidar que a liberdade – escreve Bétrice Maurer 
(2009, p. 135) – congrega o dever de reconhecer a liberdade do outro, exige-se aí 
uma atitude de respeito, cujo reconhecimento da dignidade do outro demanda certa 
dificuldade, exigindo uma necessária solidariedade da comunidade, tanto interna 
como internacional, que ultrapassa, pois, os deveres do Estado como o do indivíduo.

5.3 Princípio da Integridade Física e Moral

Indubitavelmente, não basta a garantia da liberdade e igualdade, como 
concretizadores da dignidade da pessoa humana. Esta encerra também uma dimensão 
prestacional e requer a garantia de um conjunto de prestações materiais que assegurem 
uma vida com dignidade, v.g., “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante”15. Assim, embora ela (dignidade) encerre um conceito, 
aberto, vago e de forte carga espiritual, passar fome, dormir ao relento, não conseguir 
emprego são por certo, situações ofensivas à dignidade (BARROSO, 2006, p. 296), a 
exigirem prestações materiais por parte do Estado.

5.4 Princípio da Solidariedade

Princípio jurídico, com alta carga de humanismo e universalidade, que vem 
a somar nos direitos do homem junto com os historicamente versados direitos de 
liberdade e igualdade, esforços em escala mundial para a sua concretização, e, 

________________________________________________

14 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, inciso II.
15 Idem. art. 5º, inciso III.
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consequentemente da garantia e promoção da coexistência humana, em suas diversas 
manifestações. Tanto é verdade que nossa Constituição escolheu tal princípio como 
objetivo a ser perseguido pelo Estado: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

Em última análise, trata-se do reconhecimento da dignidade do outro que 
demanda certa dificuldade, exigindo a necessária solidariedade da comunidade, tanto 
interna como na ordem internacional, que ultrapassa, pois, os deveres do Estado 
como o do indivíduo, implicando diretamente na formação dos direitos humanos de 
carga universalista.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dignidade é uma qualidade inarredável, absoluta, inalienável e indisponível 
da pessoa humana que passou a ser positivada nas Constituições dos Estados 
Democráticos de Direito, antecedido pelo seu reconhecimento na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem de 1948, ficando clarividente que, em face das 
injustiças perpetradas pelo regime totalitário nazista e a sua triste realidade dos 
campos de concentração, a dignidade da pessoa humana é pedra angular de qualquer 
ordem jurídica.

O repasse crítico na teologia, filosofia e antropologia sobre a temática permitiu 
concluir que a pesquisa sobre a dignidade da pessoa humana leva não a uma via sem 
saída, mas, antes mesmo, uma via sem fim. Tanto é verdade que sua conceituação não 
é algo que se possa exaurir, mas antes mesmo comporta uma visão transcendente, 
imanente e até negativa.

Optou-se por uma perspectiva otimista de que é possível aproximar-se da 
realidade dignidade da pessoa humana, a partir de uma análise em três níveis 
conceituais: de uma dignidade subjetiva que é a concepção pessoal da dignidade 
que cada uma faz e pensa, fruto de sua autonomia; uma dignidade objetiva que é 
a expressão de um consenso social dos diferentes atores sociais, como grupos 
de pressão, intelectuais, comunidades religiosas, legislador, juiz, cuida-se aí da 
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construção conceitual na realização do homem enquanto animal gregário; e, por fim, a 
dignidade absoluta que é ao mesmo tempo fonte e finalidade da pessoa humana, sendo 
a esta última categoria que devem tender as outras duas, ou seja, o indivíduo deve 
questionar-se permanentemente sobre o que entende por dignidade, fazendo-a evoluir 
até a dignidade objetiva, enquanto fruto do debate social e, a partir daí, tentar fazer 
com que ela evolua rumo ao sentido absoluto ou dignidade humana em si mesma.

Desenvolvidas estas questões, almejou-se traçar o esboço de uma teoria da 
dignidade da pessoa humana calcada no primado da liberdade e no reconhecimento de 
que todas as pessoas além de livres são iguais, exigindo-se a consequente reciprocidade 
na sua concretização, enquanto dignidade atuada, posto que, a dignidade absoluta ou 
fundamental todos já a possuem, pelo simples fato de ser pessoa humana. E aqui se 
lança a projeção hegeliana de que o reconhecimento como pessoas iguais e também 
o reconhecimento recíproco, como sujeitos dotados de necessidades distintas, são 
em verdade imperativos jurídicos. Dito de outra forma, o reconhecimento recíproco, 
ao mesmo tempo que funda a dignidade, traz a consequente opção por um estado 
juridicamente ordenado, uma ordenação que reaproxima ética e direito, plasmado 
especialmente no princípio da dignidade humana. 

Finalmente, acredita-se que a dignidade da pessoa humana como fundamento 
da República Federativa do Brasil, cuja compreensão só se ver facilitada pela 
sua decomposição em dimensões, tem importância ímpar dentro da sistemática 
constitucional dos Estados Democráticos de Direito, na medida em que nestes ela 
revela o homem como sendo seu núcleo essencial (livre e igual). Tal é sua importância 
que não se pode olvidar que se trata de qualidade suprema do homem, merecendo 
respeito, promoção e prestações positivas por parte do Estado de sorte que o homem 
não se reduza (ou seja reduzido) a fórmula do homem-objeto. Assim, quanto mais nos 
respeitarmos mutuamente como pessoas, quanto mais os direitos fundamentais da 
pessoa humana forem aplicados, garantidos, promovidos e respeitados, mais teremos 
a concretização desse importante vetor que se irradia por todo o ordenamento jurídico 
dos Estados Democráticos de Direito, bem como perpassa a leitura e construção da 
teoria dos direitos fundamentais da contemporaneidade. Em suma, a dignidade da 
pessoa humana é valor que unifica e centraliza todo o sistema jurídico, pois vem a 
constituir os princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos 
valores éticos, sustentando axiologicamente todo o sistema jurídico brasileiro.
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O FUTURO DAS RELAÇÕES DE EMPREGO NO BRASIL: 
HISTORICISMO, DINAMISMO E SUSTENTABILIDADE.

THE FUTURE OF EMPLOYMENT RELATIONS IN BRAZIL: 
HISTORICISM, DYNAMICS AND SUSTAINABILITY.

Luis Cineas de Castro Nogueira1 

RESUMO: OO texto apresenta um panorama sobre o futuro das relações de emprego no 
Brasil, observando como ponto de partida a Constituição Imperial Brasileira, as mudanças 
sociais econômicas do Brasil agrário para o Brasil industrial e no desenvolvimento uma 
explicação do encanamento dos métodos de produção adotados no mundo e assimilados pelo 
Brasil, desta feita, sob a ótica da sustentabilidade dos empregos e da responsabilidade social 
das empresas.

PALAVRAS CHAVES: Sustentabilidade. Empregos. Responsabilidade Social.

ABSTRACT: The paper presents a discussion on the future of labor relations in Brazil, 
watching as its starting point the Imperial Brazilian Constitution, economic social changes 
of the agrarian Brazil for industrial development in Brazil and an explanation of the pipeline 
of production methods adopted worldwide and assimilated by Brazil, this time from the 
perspective of the sustainability of jobs and corporate social responsibility.

KEYWORDS: Sustainability. Jobs. Social Responsibility.

Sem trabalho eu não sou nada
Não tenho dignidade
Não sinto o meu valor
Não tenho identidade
Mas o que eu tenho
É só um emprego
E um salário miserável
Eu tenho o meu ofício
Que me cansa de verdade
Tem gente que não tem nada
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E outros que tem mais do que precisam
Tem gente que não quer saber de trabalhar
Mas quando chega o fim do dia
Eu só penso em descansar
E voltar p'rá casa pros teus braços
Quem sabe esquecer um pouco
De todo o meu cansaço
Nossa vida não é boa
E nem podemos reclamar

(Música de Trabalho - Legião Urbana)
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1 INTRODUÇÃO

A letra da “Música de Trabalho” acima transcrita deixa transparecer o 
sentimento dos trabalhadores brasileiros até final dos anos de 1990. Mesmo mais de 
cem anos após a abolição da escravatura nota-se que o trabalhador brasileiro ainda se 
sente desvalorizado no meio ambiente de trabalho. 

Mas novos ares estão brotando na relação entre empregados e empregadores, 
numa tendência mais democrática em busca de sustentabilidade.

O tema é desafiador e comporta várias abordagens mas, antes de se fazer 
qualquer digressão, é importante conhecer como se regulamentou o direito do 
trabalho no Brasil e, consequentemente, a relação de emprego.

Apenas para iniciar, sublinhe-se que a primeira Constituição brasileira, datada 
de 1824, vedava expressamente a possibilidade de organização dos trabalhadores em 
corporações ou sindicatos (art. 179, inciso 25). Ex vi:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte.

XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, 
Escrivães, e Mestres. 

Por evidente, que uma série de etapas marcadas por transformações radicais e 
qualitativas (no limiar das luzes do século XIX) impuseram alterações nas estruturas 
sociais impulsionadas, fortemente, por fatores econômicos, políticos e culturais e que 
refletem na dinâmica trabalhista do Brasil do século XXI.

Desde a primogênita Constituição brasileira a vocação nacional para agricultura 
se revelava em toda sua potência econômica e política, assim, não é de se assustar 
que até final do século XIX e início do século XX houvesse proibição do movimentos 
organizados de trabalhadores por meio dos sindicatos, eis que os senhores de terras 
não desejavam perder seus ‘status quo’ e, principalmente, não desejavam pagar pelo 
trabalho alheio. A força produtiva calcadas no trabalho escravo agrícola impediam 
uma rápida transformação da prestação de serviços.
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Mas após a abolição da escravatura (1888) juntamente com o processo 
imigratório assumido pelo governo brasileiro, para suprir e substituir a mão de obra 
escrava, gradativamente, foi aberto caminho para desenvolvimento de empregos 
inicialmente no campo e depois no comércio e mais timidamente na incipiente 
indústria nacional.

Dos primeiros escravos até os colonos europeus que desembarcaram em terras 
brasileiras, houve um longo caminho marcado por diversas lutas pontuadas por leis 
de aspecto protetivo de aplicação meramente simbólica. 

É dizer, que após a abolição, nos derradeiros dias do Segundo Reinado (1840-
1889), tomou incremento o trabalho do braço livre através da imigração, que se 
avolumara no começo da Primeira República ou República Velha (1889 -1930). 

Intentou-se legislar sobre o trabalho, mas sem muito êxito no Governo 
Provisório (inaugurado em 15 de novembro de 1889, perdurando cerca de cinco) 
quando o Brasil foi governado por militares. Mesmo o período imediatamente 
posterior (entre 1894 à 1930), marcado pelo governo de presidentes civis, ligados 
ao setor agrário (em especial os fazendeiros de café do oeste paulista), não havia 
ambiente propício para o surgimento de direitos trabalhistas bem definidos de forma 
ampla e universal.

Entretanto, com o advento do Código Civil de 1916, a ‘locação de serviços’ 
passou a ser regulada e, a partir daí, um esboço para unificação da legislação 
trabalhista passou a se formar, concretizada apenas em 1° de Maio de 1943, por 
meio do Decreto-Lei n° 5.542, entronizando-se a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), no mundo jurídico.

Nas primeiras duas décadas do século XX o Brasil se encontrava imergido em 
desemprego, com trabalhadores pouco qualificados e que recebiam salários baixos. 
Tal quadro foi próprio para, em 1919, ocorrer 64 greves na grande São Paulo, mas sem 
muito sucesso para os trabalhadores, notadamente, porque não existia na época forma 
de resolução dos conflitos trabalhistas especificada por lei. O Estado era absenteísta 
não intervinha nos problemas econômicos-trabalhistas, num sistema jurídico liberal, 
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com mínima intervenção estatal, provocando extrema desigualdade e hierarquização 
das relações de emprego (ROCHA, 2013)

Mas esse cenário foi solo fértil para germinar as transformações sociais e o 
surgimento do direito do trabalho nacional.

Em 1923, o Estado começou, acanhadamente, a participar dos conflitos 
envolvendo trabalhadores e empregadores por meio do Conselho Nacional do 
Trabalho (CNT) e, um pouco depois, por meio da instalação das Juntas Industriais 
dentro das fábricas para solucionar os conflitos trabalhistas.     

 A CLT pode ser vista como resposta do Brasil as transformações que ocorriam 
na Europa e a crescente elaboração legislativa de proteção ao trabalhador em muitos 
países. Por óbvio pesou o compromisso internacional brasileiro assumido perante 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), propondo-se a observar normas 
trabalhistas. Acrescente-se a isso a influência externa da Primeira Guerra Mundial 
(1914 a 1918), que após o seu término, suscitou concentrações operárias em diversas 
partes do mundo, inclusive no Brasil, com diferentes ideologias políticas. No Pós 
Primeira Guerra, o Brasil adotou ideologia de direita fascista (copiando modelo que se 
erguia na Itália) e visava especialmente inibir o crescimento no meio operário de outras 
ideologias revolucionárias. 

A República Velha termina com a Revolução a qual leva ao Poder Getúlio 
Dorneles Vargas em 1930. Em novembro do mesmo ano é criado o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio que dentre suas atividades detinha poder para intervir 
em conflitos entre patrões e empregados.

A partir de 1932 foi criada a Carteira de Trabalho, implantada as Comissões 
de Conciliação entre empregadores e empregados, criadas as Comissões Mistas 
de Conciliação, que tratavam de conflitos coletivos e as Juntas de Conciliação e 
Julgamento (JCJ), que tratavam de dissídios individuais (BULLA, 2011).

Dentre as competências do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
havia a de revogar as decisões das Juntas de Conciliação e Julgamento (por meio de 
medidas avocatórias). Interessante expor que com a Justiça do Trabalho ainda não 
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existia, eis que criada apenas em 1941 e, de início, vinculada ao Poder Executivo, as 
resoluções e decisões das Juntas de Conciliação e Julgamento - JCJ eram executadas 
pela Justiça Comum Estadual, a qual tinha poder de anulá-las, inclusive.

A Constituição de 1934 foi a primeira a instituir normas de ordem econômica 
e social, como a limitação da jornada de trabalho semanal em 48 horas, salário 
mínimo, férias anuais remuneradas, repouso semanal remunerado e indenização por 
despedida imotivada, proibição de diferença de salário, por um motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou de estado civil, proibição de trabalhadores menores de 14 anos, 
proibição de trabalhos noturnos para menores de 16 anos, proibição de trabalhadores 
em indústrias insalubres a menores de 18 anos e mulheres, assistência médica e 
sanitárias aos trabalhadores e à gestantes, etc.

Nessa conjuntura, nasceu a primeira lei sindical nacional mediante o Decreto 
1.237 de 1939 com fundamento na Constituição de 1937. Esta lei tinha cunho 
corporativista e teve o apoio do governo do Presidente Getúlio Vargas (1930-1945) e 
(1951-1954). Após este período, todas as constituições assumiram em seus textos, no 
que se refere à organização sindical, ideologias corporativa que caminharam ao longo 
dos anos que se sucederam, sem grandes alterações. 

Em 1942 Getúlio Vargas designou uma comissão, vinculada ao Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, passando a ser responsável pela elaboração 
(consolidação) das lei trabalhistas. Fizeram parte desta comissão os juristas José 
de Segadas Viana, Oscar Saraiva, Luís Augusto Rego Monteiro, Dorval Lacerda 
Marcondes e Arnaldo Lopes Sussekind.

Para as fontes materiais da CLT utilizaram-se as conclusões do 1º Congresso 
Brasileiro de Direito Social (realizado em maio de 1941), além das convenções 
internacionais do trabalho e a própria Encíclica Papal ‘Rerum Novarum’, pareceres 
dos Consultores jurídicos Oliveira Viana e Oscar Saraiva e a italiana Carta ‘Del 
Lavoro’(Revista Síntese Trabalhista nº 292. 2013).

O projeto da CLT recebeu mais de 2000 sugestões de empregados, empregadores 
e entidades de classe, todas submetidas aos co-autores para redigir o projeto final, 
assinado em 1º de maio de 1943.
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A CLT por si só tem muitos méritos, como a de fornecer aos trabalhadores de 
quase todas as áreas e de todos os rincões do país um mesmo tratamento jurídico. 
Sendo uma lei previdente que antecipou e preparou o Brasil para a urbanização e 
industrialização tocada a partir dos primeiros anos da década de 1950.

Pode-se, a princípio, pensar que a CLT apenas compilou conquistas esparsas 
de diversas categorias profissionais, buscando universalizá-las, mas ao fazê-lo, 
universalizou-as e cumpriu papel precursor que avança no tempo. Em concreto, a 
CLT permitiu a saída do Brasil agrário para um país industrializado.

A CLT utilizou como premissa para organização dos meios de produção o sistema 
empresarial produtivo tayloista/fordista, vocacionado para empresas setorizadas, 
hierarquizadas, verticalizada, onde o empregado era espécie de robô, realizado suas 
atividades de forma repetida (quase mecânica), sendo uma continuidade da máquina 
sujeito à ‘vontade’ da linha de montagem em ritmo cada vez mais voraz em busca do 
ideal capitalista da maior produtividades possível.

Pesa sobre o método taylorista de divisão de trabalho a pecha de ter retirado do 
trabalhador a capacidade criativa, literalmente, na concepção de Taylor os empregados 
eram pagos para trabalhar e não pensar, sendo o trabalhador padrão aquele que bem 
cumprisse o protocolo estabelecido pelo empregador (PROSCURCIN, 2001).

Mesmo adotando este perfil, a CLT permitiu que os empregados se 
identificassem uns com os outros, compartilhando as mesmas angustias, sentimentos, 
vontades, necessidades e identidade, o que facilitou o movimento sindical.

Inquestionável é o fato de que a CLT é a maior conquista dos trabalhadores 
brasileiros, sendo pautada por normas que buscam o equilíbrio nas relações entre 
capital e trabalho, filha das transformações sociais e da luta dos trabalhadores por 
mais de meio século (a contar da abolição da escravatura), sendo, certamente, o 
instrumento mais evidente de evolução dos direitos laborais tanto no aspecto do 
direito material e processual, quanto do direito individual e coletivo.

Apesar dos seus 70 (setenta) anos ainda é um lei de fôlego, atual em seus 
conceitos e proposições, e tem se modernizado ao longo do tempo. Dentre muitos 
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de seus temas, tenciona a importância do descanso, regula a jornada de trabalho, a 
proteção ao salário, o conceito de empregado e empregador, regula a estrutura dos 
sindicatos e o processo do trabalho, etc.

Sobre o tema disserta a Doutora em Filosofia do Direito pela UFMG, Gabriela 
Neves Delgado, em palestra proferida na solenidade comemorativa dos 70 anos da 
CLT realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior as Justiça do 
Trabalho em 2.5.2013 em Brasília:

Pelo contrário, na perspectiva de análise do processo histórico-
legislativo trabalhista brasileiro o que se percebe é que a CLT, aos 
seus 70 anos de existência, mantêm-se dinamicamente situada 
num tempo criador, assumindo espaço para novos traçados, 
ângulos, projetos de renovação e de inserção econômico-social 
protegida de dezenas de milhões de trabalhadores no mercado de 
trabalho formal do país. Assim, nestas últimas décadas, caminha 
rumo a um Direito do Trabalho constitucionalizado.

Para comprovar que a CLT mantêm-se dinamicamente situada 
num tempo criador, como o principal marco legislativo do 
Direito do Trabalho brasileiro, detentora do mérito de assumir 
a representação do particularismo e da autonomia do Direito do 
Trabalho, é que este artigo se propõe a analisar sua sistemática, 
conteúdo e trajetória de existência até a promulgação da 
Constituição de 1988 e no período subsequente, mas agora sob 
a guarida constitucional.

Pode-se afirmar com relativo grau de certeza que as condições precárias 
encontradas facilmente na encetadura do século XX (i.e. péssimas condições de higiene 
e saúde dos trabalhadores, baixos salários e super exploração da mão de obra, com 
jornada de trabalho de até 18 horas, distinção entre o trabalho masculino e feminino, 
entre outras tantas desigualdades) forma (e estão) gradativamente desaparecendo em 
virtude do fôlego da CLT e de sua extrema capacidade de se adequar, de tempos em 
tempos, à modernidade sempre levando em conta um elevado grau de zelo  para com 
o ser humano enquanto trabalhador.

Não é exagero afirmar que a CLT serviu como molde para alguns dos princípios 
basilares insculpidos na atual Constituição Federal, como o respeito ao ser humano, 
ao trabalhador e a preocupação com o meio ambiente (nele incluindo o meio ambiente 
laboral).
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Mesmo septuagenária ainda continua moderna diante de suas centenas 
alterações que a proporcionaram reciclagem conceitual e procedimental, a exemplo 
dos artigos 6º e 852-A e seguintes, respectivamente, estando apta para enfrentar as 
transformações sociais por virem.

A abordagem ambiental não foi esquecida pelo texto consolidado, tendo 
integrado às Convenções 155 (Segurança e Saúde dos Trabalhadores) e 161 (Serviços 
de Saúde no Trabalho) da OIT, as quais garantem aos empregados e empregadores 
uma constante fiscalização das relações laborais, no seu mais profundo contexto, 
preocupação do trabalhador enquanto ser humano.  

É certo que entre 1944 e 2014 muitas normas trabalhistas extravagantes e 
tantas outras internalizadas no texto consolidado vieram em sentimento de melhoria. 
Pode-se exemplificar: Lei 1.999/53 (Lei que define a terminologia ‘remuneração’), 
Lei  2.693/55 (Lei sobre Deliberações da Assembleia Geral), Lei 605/49 (Lei do 
Descanso Semanal Remunerado), Lei 4.090/62 (Lei do 13º Salário), Lei 5.107/66 (Lei 
do FGTS), Lei 5.258/72 (Lei dos Domésticos), Lei 5.5584/70 (Lei que regula normas 
de Direito Processual do Trabalho e disposições relativas à rescisão contratual),  Lei 
5.889/72 (Lei do Rurícula), Lei 6.019/73 (Lei dos Temporários), Lei 7.418/85 (Lei 
do Vale Transporte), Lei 9.957/2000 (Lei que do Procedimento Sumaríssimo), Lei 
12.506/2011 (Lei do Aviso Prévio Proporcional), etc.

Por este breve relato observa-se que a CLT foi obra de renomados juristas que 
incorporou o que havia de mais moderno na época, inclusive no que tange ao direito 
comparado e nesse logo tempo de existência soube adaptar-se, sempre mantendo-se 
vigente e eficaz, oferecendo ao trabalhador proteção, inclusão social e melhoria de 
sua condição social e econômica.

Obviamente ainda é alvo de críticas com viés nitidamente neoliberal, 
despreocupadas com a segurança jurídica e a segurança dos trabalhadores enquanto 
pessoas; tais críticas baseiam-se no vil induzimento da plateia de que normas menos 
rígidas seriam o caminho único para uma suposta evolução nacional. Fala-se em 
terceirização, flexibilização e desregulamentação das normas laborais como se estas 
figuras (já testadas em outros flancos estrangeiros sem muito êxito) significassem – 
por si só -  aumento dos postos de trabalho.
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A história já comprovou, especialmente diante das duas grandes guerras 
mundiais, que o Estado deve intervir na economia e política trabalhista com a 
finalidade de manter e assegurar vida longa ao crescimento social e a preservação da 
paz de forma sustentável.

Nesse sentir, explana o Professor Titular da UCPel e da UFPel, Economista, 
Ph.D . pela McGiLL University, Canadá, Jabr H. D. Ornar, que:

O principal papel da regulação é tratar com os problemas das 
falhas do mercado. Não há duvida de que a função do Estado 
como regulador está cres¬cendo com o tempo. A incerteza, o 
conhecimento imperfeito, o monopólio e as extemalidades são 
razões para implementar regulações a fim de melhorar o bem-
estar social. Ainda que governos, hoje, na Europa falem sobre 
flexibilização da política de salários em muitos países, não há 
duvida de que a globalização, a tecnologia e a concorrência 
terão um impacto dramático nas rendas da mão-de-obra não 
especializada (Mundo..., 1995). Isso já vem acontecendo nos 
paí-ses industrializados, principalmente nos EUA, no Japão e 
na Europa, onde a desigualdade, a insegurança no emprego e 
a política salarial permanecerão como áreas importantes para o 
governo regular o mercado.

O estabelecimento, pelo governo, de preços para os monopólios 
conti-nuará tendo a maior importância para o bem-estar social. 
De maneira alguma, o estabelecimento de preços para águas, 
eletricidade e telecomunicações será deixado à determinação 
do mercado. O mercado do sistema capitalista virtualmente 
desapareceu. Está-se assistindo a um sistema capitalista sem 
mercado. A formação dos mercados monopolistas e olígopoiistas 
não ó nova, mas está aumentando dramaticamente devido às 
tendências de fusão entre as empresas.

Com o término do regime militar no Brasil e a promulgação da atual Constituição, 
ratificou-se os princípios do bem estar social, da proibição do retrocesso social, da 
dignidade do ser humano, da proteção ao trabalhador, da proteção ao meio ambiente 
do trabalho, do pleno emprego, da liberdade produtiva e da livre iniciativa, da 
manutenção dos bens de produção, da garantia do desenvolvimento nacional, relação 
de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, piso salarial 
proporcional à complexidade do trabalho, irredutibilidade salarial, etc., dando início 
a uma nova era na vida do trabalhadores já incorporados definitivamente ao cotidiano 
das relações formais de trabalho.
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Mas, atualmente, a palavra de ordem é sustentabilidade(VASCONCELLOS, 
2011).

Neste contexto, as empresas tentam garantir o respeito à higidez ao ambiente 
de trabalho da forma mais ampla possível.

Ou seja, depois da Consolidação das Leis Trabalhistas (1943), depois da criação 
de diversas leis para várias categorias, depois da constitucionalização dos direitos 
trabalhistas, a primeira década do século XXI tem revelado um aumento exponencial 
da taxa de ocupação e o menor índice de pessoas desempregadas ou desocupadas dos 
últimos vinte anos, dando oportunidade para mais um avanço: preocupação com a 
sustentabilidade nas relações de trabalho.

As empresas vêm procurando um diferencial tanto na criação de oportunidades 
de crescimento profissional como – e principalmente - na manutenção dos bons 
profissionais. A pedra filosofal da vez é a retenção de talentos nas empresas, usando 
dos mais variados atrativos, bônus para assiduidade ao trabalho, incentivo financeiro 
para quem deseja estudar ou se aprimorar nas áreas de interesse da empresa, etc.

 Hoje, tornar o local de trabalho o melhor possível está sendo encarado como 
meta essencial nas empresas. 

Há uma verdadeira busca para proporcionar felicidade no trabalho das mais 
distintas maneiras, seja diminuindo o desequilíbrio nas ações internas e externas das 
empresas, seja melhorando o relacionamento entre os empregados, seja encurtando o 
abismo entre gestores e empregados.

A ordem do dia é proporcionar respeito aos direitos dos empregados, incluindo 
não apenas melhorias nas oportunidades de crescimento profissional. 

Aliás, este item, que não era presente nas negociações coletivas no passado, 
passou a ser cada vez mais frequente na pauta de negociação coletiva. 

Como exemplo, se vê a última greve dos bancários (Outubro/2013) que 
somente chegou ao fim depois de reajuste salarial com aumento de ganho real no piso 
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da categoria, além da compensação escalonada dos dias parados e compromisso de 
contratação de novos funcionários e melhorias no ambiente de trabalho, em especial 
no que tange a segurança dos trabalhadores.

Ainda no ano de 2013, duas grandes obras de infraestrutura do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) foram paralisadas (hidroelétricas de Jirau – RO e 
de São Domingos – MT) em meio a protestos de 80 mil trabalhadores que estavam 
requerendo não só melhoria salarial, mas, principalmente, melhorias no ambiente de 
trabalho.

Episódios como estes inspiram reflexões sobre a importância da qualidade de 
vida no trabalho para o bem estar físico e mental.

Não é de longe que a Justiça do Trabalho apoia e impõe ao empregador que 
observe regras mínimas de proteção ao meio ambiente do trabalho sob pena de 
condenar à reparação por danos morais. 

Nesse sentido:

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – NEGLIGÊNCIA 
PATRONAL – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA 
– RECONHECIMENTO – “Meio ambiente do trabalho. Direito 
fundamental social. Negligência. Dano moral. Se há prova de 
que a empresa é negligente quanto à adoção de medidas aptas à 
neutralização de riscos à sadia qualidade de vida do trabalhador, 
resta tipificado o descuido com a obrigação empresarial básica 
de manter um meio ambiente do trabalho livre de qualquer 
risco, o que gera para o trabalhador o direito à reparação pelo 
dano moral resultante da redução de sua capacidade laborativa.” 
(TRT 17ª R. – RO 28000-87.2009.5.17.0004 – Rel. Des. Carlos 
Henrique Bezerra Leite – DJe 13.04.2012 – p. 108)

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – APELIDO 
DEPRECIATIVO DIRECIONADO AO EMPREGADO – 
OMISSÃO DO EMPREGADOR NA ESTABILIZAÇÃO 
DE UM AMBIENTE SALUTAR – DANO MORAL – 
CONFIGURAÇÃO – “A) Agravo de instrumento do reclamante. 
Recurso de revista. Apelido depreciativo direcionado ao 
empregado. Omissão do empregador na estabilização de um 
ambiente de trabalho salutar. Dano moral. Demonstrado no 
agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os 
requisitos do art. 896 da CLT, ante a constatação de violação, 
em tese, do art. 5º, X, da CF. Agravo de instrumento provido. 
Recurso de revista. 1. Diferenças salariais. Prêmio por 
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objetivo. Súmula nº 126/TST. 2. Horas extras. Inexistência de 
pré-contratação. Inaplicabilidade da Súmula nº 199, I/TST. 
3. Remuneração mista. Cálculo das horas extras. OJ 397/
SDI-1/TST. Adoção dos fundamentos expostos pelo primeiro 
juízo de admissibilidade. Não demonstrados quaisquer dos 
pressupostos do art. 896 da CLT, consoante os fundamentos 
expostos pelo primeiro juízo de admissibilidade da revista, que 
se adotam como razões de decidir para deixar de conhecer do 
apelo. Recurso de revista não conhecido quanto aos temas. 4. 
Apelido depreciativo direcionado ao empregado. Omissão 
do empregador na estabilização de um ambiente de trabalho 
salutar. Dano moral. A conquista e afirmação da dignidade da 
pessoa humana não mais podem se restringir a sua liberdade 
e intangibilidade física e psíquica, envolvendo, naturalmente, 
também a conquista e afirmação de sua individualidade no 
meio econômico e social, com repercussões positivas conexas 
no plano cultural – o que se faz, de maneira geral, considerado 
o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas, mediante o 
trabalho e, particularmente, o emprego. O direito à indenização 
por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da CF c/c o 
art. 186 do Código Civil, bem como nos princípios basilares 
da nova ordem constitucional, mormente naqueles que dizem 
respeito à proteção da dignidade humana e da valorização do 
trabalho humano (art. 1º da CR/1988). Na hipótese dos autos, 
houve ofensa à dignidade do reclamante, configurada na conduta 
empresarial de admitir a imposição de apelidos depreciativos 
ao trabalhador, sem que tenha sido demonstrada qualquer ação 
patronal no sentido de reagir contra a prática impiedosa dos 
demais funcionários e superiores hierárquicos do trabalhador. 
O TRT, conquanto tenha consignado que a prática de imputar 
apelidos seria questionável, não vislumbrou profunda dor 
psicológica no reclamante. Ao contrário do entendimento do 
órgão a quo, não se pode admitir, no cenário social e jurídico 
atual, qualquer ação ilegítima que possa minimamente 
transgredir a noção de honra e valor pessoal do ser humano, 
especialmente nas relações de trabalho, as quais, muitas vezes, 
são o único meio pelo qual o indivíduo afirma e identifica a 
dignidade humana exaltada na Constituição Federal. Registre-
se, por oportuno, que, no caso concreto, o juiz de primeiro grau 
notou o abuso de direito da reclamada, mas entendeu que os 
apelidos indesejados utilizados pelos dirigentes da empresa 
caracterizavam apenas uma forma inadequada de cobrar 
produtividade (fl. 1150 do arquivo eletrônico). Nesse contexto, 
não há dúvidas de que estão presentes os requisitos legais para a 
imposição de indenização por danos morais decorrentes do dano 
moral sofrido (dano in re ipsa, nexo causal e culpa empresarial). 
Recurso de revista conhecido e provido, no aspecto. B) Agravo 
de instrumento da reclamada. Recurso de revista. 1. Dispensa 
do depoimento do autor. Art. 765 da CLT c/c arts. 130 e 131 
do CPC. Cerceamento do direito de defesa inexistente. 2. 
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Enquadramento sindical do reclamante. Súmula nº 126/TST. 
3. Intervalo intrajornada. Súmulas nºs 126 e 437/TST. Decisão 
denegatória. Manutenção. No processo do trabalho, a oitiva 
das partes não é obrigatória, consoante inteligência do art. 848 
da CLT. Assim, não se caracteriza a nulidade por cerceamento 
de defesa quando houver o indeferimento, pelo julgador, de 
diligências que entender desnecessárias para o deslinde da 
questão. O juiz é o destinatário da prova e pode dispensar 
diligências que entender inúteis (art. 765 da CLT c/c arts. 130 
e 131 do CPC). Não há como assegurar o processamento do 
recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto 
não desconstitui a decisão denegatória, que subsiste por seus 
próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.” 
(TST – ARR 165700-08.2009.5.06.0103 – Rel. Min. Mauricio 
Godinho Delgado – DJe 11.10.2013 – p. 891)

Ou seja, o meio ambiente de trabalho equilibrado é elemento essencial à 
dignidade da pessoa humana e integra o rol dos direitos fundamentais. Daí sua tutela 
jurídica respaldada por princípios específicos, inclusive inseridos na Constituição 
Federal (Art. 225, CF), que lhe asseguram proteção especial.

Isso porque, como visto acima “a conquista e afirmação da dignidade da pessoa 
humana não mais podem se restringir a sua liberdade e intangibilidade física e psíquica, 
envolvendo, naturalmente, também a conquista e afirmação de sua individualidade 
no meio econômico e social”. Quando houver ofensa ao meio ambiente do trabalho 
é a dignidade do trabalhador que está sendo maltratada, o que pede uma ação reação 
patronal e do Estado.

O direito ambiental do trabalho hígido atua de forma a considerar a prevenção, 
a recuperação e, por fim, o ressarcimento, se necessário. Seus instrumentos de tutela 
são notadamente o princípio da solidariedade intergeracional, da prevenção, da 
precaução, do poluidor-pagador, da informação, da participação comunitária, entre 
outros, tendo aplicação em todas as ordens de trabalho (prevenção, reparação e 
ressarcimento). 

Aliás, a Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho em seu rol de Norma 
Regulamentadoras possui a NR-07 e NR-09 eu gizam sobre o tema da segurança e 
higiene do trabalho como garantia fundamental à dignidade e saúde do trabalhador. 
Nesse contexto, não se pode olvidar que quando a Constituição Federal de 1988 
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consagrou e elevou à categoria de direitos fundamentais, no seu art. 6º, o direito à 
saúde, à educação, ao trabalho, à Previdência Social, à assistência social, entre outros, 
na categoria direito à saúde, entende-se o direito a um meio ambiente saudável. 

Coo se trata de um direito social, exige atitude positiva do Estado e também 
da sociedade, sendo ambos responsáveis não só pela abstenção de lesionar o meio 
ambiente de trabalho, como ainda de promover a defesa preventiva para todos. 

Ademais, a ordem econômica deve observar princípios atinentes à função 
social da propriedade e à defesa do meio ambiente, porque a empresa, expressão da 
propriedade na economia, está submetida ao cumprimento de normas sociais, em 
especial as trabalhistas relacionadas à segurança e saúde do trabalho.

Assim, tendo em vista que o objeto tutelado pelas normas de segurança e 
higiene do trabalho é o meio ambiente saudável nas condições, relações, interações 
envolvendo as atividades laborais, culminando na proteção da sadia qualidade de 
vida, sendo este um bem de todos, inviolável, irrenunciável e indisponível não pode 
se admitir recusa por vontade do particular. 

Por isso, as normas que determinaram a elaboração e implantação do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e o Programa de 
Prevenção de Riscos de Acidentes – PPRA (NR-9) são concretizações desses 
mandamentos constitucionais, expressamente reproduzidos no art. 7º, inciso XXII, 
da Carta Magna, que aponta como direito dos trabalhadores a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio das normas de saúde, higiene e segurança. 

Para dar maior agilidade à promoção destas garantias a CLT (art. 162 e ss.) 
permite a edições de normas de segurança laboral por meio de Portarias (atualmente 
a Portaria nº 3.214/1978, editada pelo Ministério do Trabalho). Tal situação não fere o 
princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), senão apenas define os critérios de classificação 
das empresas quanto ao risco de suas atividades, para fins de implementação dos 
serviços de segurança e medicina do trabalho nas empresas. 

Em outros termos os arts. 162, 168 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho 
delegaram ao Ministério do Trabalho tal mister por meio da Portaria nº 3.214/1978 
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que tão-somente explicitou comandos da legislação celetista, sem lhes maltratar 
sentido ou teleologia, para dar concretude à dispositivos legais acerca da saúde e do 
bem estar do trabalhador 

Inclusive, ganha força na doutrina nacional o conceito de greve ambienta 
(CESÁRIO, 2013) dando vazão à ampliação do direito de greve e a oportunidade de 
seu exercício “sobre os interesses que devam por meio dele defender” (art. 9º, CF).

Preocupação com a qualidade de vida no trabalho, com a qualidade do ar (ex.: 
proibição do fumo), adequada ventilação, iluminação e imobiliário, passaram a ser 
utilizadas como instrumentos empresariais não só para manter seus profissionais, 
mas, também, para atrair novos bons e experimentados profissionais. 

Em concreto, as empresas já perceberam que a sua produtividade está diretamente 
relacionada com o bem-estar de seus trabalhadores e para mantê-los produzindo 
passam a fazer quase de tudo: shows, palestras, apresentações de teatro, exercícios 
de alongamento, aulas de artes marciais, sessões de massagem, etc. Especialistas da 
área de recursos humanos vêm chamando esta técnica de endomarketing, alterando 
o sistema tradicional de gerenciamento com o objetivo de privilegiar o ser humano 
dentro da organização (Portal Carreira & Sucesso. 2013).  

Visa-se estimular a empresa internamente, motivando o seu pessoal 
aprofundando o compromisso que todos venham a desenvolvê-la para a conquista 
de resultados positivos sem perder o foco na parte econômica, mas, administrando 
humanamente os empregados. 

Expressões como motivação, oportunidade de aprendizado e desenvolvimento 
passaram a gravitar o universo trabalhista tão calcado apenas em melhoria de ganhos 
salariais.

Os chefes passaram a ser avaliados e sua liderança passou a ser ponto de 
atenção nas empresas. Passou a ser objeto de avaliação, as práticas de gestão de 
pessoas, acesso dos funcionários aos gerentes, estímulos à aprendizagem dentro e 
fora da empresa.
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 O fenômeno da globalização certamente contribuiu para alteração de padrões 
de competitividade e, com isso, as empresas passaram a valorizar o exercício da 
cidadania numa construção de uma sociedade mais humanitária. Exemplo disso, a 
Petrobrás e alguns bancos em 2013 passou a entabular campanhas promocionais que 
enaltecem a preocupação com a sociedade e o meio ambiente, e não, o quanto suas 
taxas e/ou serviços são melhores.

As empresas passaram a contar com espaços mais democráticos, incentivando o 
diálogo e a participação do público interno, usando critérios transparentes, baseados na 
meritocracia para a ascensão funcional e combate à discriminações. Estabelecem um 
modelo de gestão de qualidade em busca do famoso certificado ISSO 9000. Passaram a 
se preocupar com terminologias como: ação corretiva, ação preventiva, conformidade, 
eficácia, eficiência, política da qualidade, sistema de gestão da qualidade, dentre 
outras expressões, sempre buscando incluir seus funcionários num sistema de gestão 
compartilhado e organização, para atingir os resultados em relação aos objetivos da 
qualidade, mas sem perder o foco no trabalhador. Afinal, empregado motivado trabalha 
com mais qualidade. Vale dizer, os fatores humanos afetam a qualidade dos produtos 
ou serviços, por isso, o aprimoramento não só do maquinário, mas, em especial, dos 
empregados é garantia de melhor qualidade e sobrevivência da empresa no mercado.  

Ou seja, além do bom salário, as empresas sabem que o funcionário deseja 
acordar para ir ao trabalho contente, sabendo que lá existe um ambiente agradável e 
cordial.

Outros assuntos correlatos à sustentabilidade merecem reflexão, a exemplo da 
ergonomia  que visa elevar a qualidade de vida do ser humano no trabalho, diminuir 
a fadiga e evitar a doenças e acidentes profissionais. Designa, pois, o conjunto de 
disciplinas que estuda a organização do trabalho no qual existe interações entre seres 
humanos e máquinas. 

Seu objetivo primordial é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do 
homem ao seu ambiente de trabalho e formas eficientes e seguras visando a otimização 
do bem-estar e, consequentemente, aumento da produtividade. Visualiza a ampliação 
da capacidade e dos limites laborais do ser humano, seja executando trabalho estático 
ou dinâmico. 
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Há quem diga que as empresas agem pensando no melhor desempenho 
financeiro da corporação, mas, ainda assim, não deixa de ser uma melhoria nas relações 
de trabalho e que aguarda com serenidade o futuro chegar para se consolidar como uma 
atitude “normal” nas empresas, incorporando-as ao cotidiano das relações formais de 
trabalho.

Quem sabe assim, a “Música de Trabalho” da banda Legião Urbana a qual 
retratava as relações de trabalho até a década de 1990 possa ficar definitivamente no 
passado.
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A LIBERDADE RELIGIOSA E O CRIME DE CURANDEIRISMO 
FRENTE ÀS PRÁTICAS DAS REZADEIRAS NO SERTÃO PIAUIENSE 

THE RELIGIOUS FREEDOM AND THE CRIME OF DHAMANISM IN FACE 
OF THE FAITH HEALERS PRACTICES IN THE HINTERLAND OF PIAUÍ

Karinne Castelo Branco Sousa1

RESUMO:O presente trabalho buscou analisar a cultura popular, especificamente, a cultura 
popular piauiense, levantando suas principais características e seus atores sociais, em especial 
a rezadeira. Nesse sentido, analisou-se o contexto social em que ela está inserida, a sua impor-
tância dentro dele, fazendo, ainda, um paralelo com o ordenamento jurídico brasileiro, desde 
as primeiras Constituições. A partir de todo um levantamento histórico da legislação pátria que 
possui relação com a temática da liberdade religiosa, curandeirismo e das mais diversas práti-
cas culturais, além da observação do trabalho desenvolvido pelas rezadeiras no sertão do Piauí, 
levantou-se as seguintes hipóteses: há uma relevância destes atores sociais para a região, há 
uma legitimação do preconceito contra as religiões de matriz afro e indígenas no Brasil e há 
uma conexão entre norma e sociedade. Para tanto, utilizou-se o método histórico, a pesquisa 
documental, bibliográfica e de campo.A rezadeira faz parte da identidade cultural piauien-
se, reunindo em suas práticas as mais diversas expressões religiosas brasileiras, tornando-se, 
assim, ao lado do vaqueiro, a figura mais autêntica do sertão do estado. Ao passo em que o 
legislador, desde a edição das primeiras leis no país, procura impedir a popularização destas 
práticas, encampando campanha a favor do preconceito.Tais leis, além de tão desconexas com 
a realidade da sociedade brasileira, privam seus praticantes de exercerem plenamente direitos 
fundamentais, tais como a liberdade, a igualdade, a cidadania e a dignidade da pessoa humana; 
norteadores do próprio Direito.Nesse sentido, esta pesquisa busca, antes de tudo, compreender 
o universo da cultura popular piauiense, suas origens e seus personagens, situando-os dentro 
do contexto nacional, fazendo um contraponto entre medicina popular e medicina tradicional-
-científica, além de entender o que há por trás da edição de determinadas leis, assim como sua 
eficácia nesta realidade.

Palavras-Chave: lei, cultura, rezadeiras, liberdade religiosa, curandeirismo.

ABSTRACT: This study aimed to analyze the popular culture, specifically the popular cultu-
re from Piauí, raising its main features and its social actors, especially rezadeira. Accordingly, 
we analyzed the social context in which it operates, its importance within it, also drawing 
a parallel within the Brazilian legal system, from the first Constitutions. From a historical 
survey of the country that has legislation related to a religious theme, faith healing and the 
different cultural practices freedom, beyond observing the work of the mourners in the ba-
ckwoods of Piauí, rose the following assumptions: there is a relevance of social actors in the 

________________________________________________

1 Advogada(OAB-PI nº 10.882), Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e Estudante 
de Graduação e Licenciatura de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí.
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region, these social actors legitimize prejudice against indigenous religions african matrix in 
Brazil and there is a connection between norm and society. For this, we used the historical 
method, documentation, bibliographical and field research. The rezadeira is part of Piauí’s 
cultural identity, bringing their practices in many Brazilian religious expressions, becoming 
thus the “vaqueiro” side, more authentic figure of the hinterland of the state. Since publication 
of the first law in the country, the legislature, seeks to prevent the popularization of these prac-
tices. However, their actions encourage prejudice. Such laws are unconnected to the reality 
of Brazilian society, and deprive their practitioners to fully exercise fundamental rights, such 
as freedom, equality, citizenship and human dignity. Thus, this research aims, above all, to 
understand the universe of Piauí’s popular culture, its origins and its characters, placing them 
within the national context, making a contrast between popular medicine and the  traditional-
-scientific medicine, and understand what is behind the editing of certain laws, as well as its 
effectiveness in this reality.

KEYWORDS: law, culture, rezadeira, religious freedom, faith healing.

1 CULTURA POPULAR: ASPECTOS GERAIS

O No final do século XVIII e início do século XIX, os aspectos espirituais 
das comunidades eram identificados pelo termo germânico “Kultur”. Na França, a 
palavra “civilization” referia-se às realizações materiais de um povo. Neste contexto, 
Edward Tylor sintetizou e desenvolveu os termos empregados anteriormente na ex-
pressão inglesa “culture”. Segundo ele, este termo englobaria conhecimentos, cren-
ças, arte, moral, costumes, leis ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos 
pelo homem como integrante de uma sociedade2, tendo, a partir de então, a palavra 
“cultura” a ter a significação que possui atualmente. 

“Cultura popular”, “tradição popular” ou, ainda, “folclore” são expressões uti-
lizadas para designar um conjunto de objetos, práticas e concepções entendidas como 
“tradicionais”.

Os produtores dessa cultura – as chamadas classes ‘populares’ 
– não a designam com o adjetivo ‘popular’, designação empre-
gada por membros de outras classes sociais para definir as mani-
festações culturais das classes ditas ‘subalternas’3. 

________________________________________________

2 Edward Tylor apud Roque de Barros Laraia (1995, p.16)
3 Marilena Chaui (1996, p.10)
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Nesse sentido, a cultura popular é tida por muitos como uma cultura inferior, 
tratada, normalmente, de maneira depreciativa. Essa concepção está intimamente li-
gada à questão da estratificação social, expressando, assim, os pontos de vista e inte-
resses das classes dominantes. A cultura popular surge como um meio utilizado pelas 
classes menos favorecidas para expor suas visões e interesses, além de fazer uma 
verdadeira crítica à dominação.

Antônio Augusto Arantes (2007, p.14) acredita que, com o capitalismo, houve 
uma diferenciação entre as formas de trabalho, fazendo-se uma associação destas en-
tre o “fazer” e o “saber”. Partindo deste pressuposto, a cultura popular, erroneamente, 
estaria associada ao “fazer”, desprovida, portanto, de “saber”. Todavia, esta concep-
ção seria utilizada para garantir a manutenção das classes dominantes e justificação 
do saber.

Gey Espinheira (2005, p. 48) acredita que a cultura erudita não pode se desvin-
cular da cultura popular, pois, segundo ele: 

As culturas subalternas são expressões suas retrabalhadas pelas 
relações sociais no jogo de diferentes interesses; assim como a 
cultura popular não se afasta do que pode adquirir no âmbito 
da erudita, utilizando-a na medida das possibilidades de adap-
tação aos seus interesses e à sua estética, sobretudo naquilo que 
permite a construção de pontes que interpenetram nesses dois 
universos.

Vale ressaltar que as culturas populares não possuem o mesmo aparato e nem 
os mesmos recursos das culturas hegemônicas.

Embora as tradições populares sejam vistas sem o devido valor perante a socie-
dade, de maneira geral, elas fazem parte da realidade brasileira, presente no cotidiano 
de todos. Além disso, cabe ressaltar, portanto, que apesar de estas expressões como 
“cultura popular” ou “tradição popular”, por exemplo, remetam à idéia de que seu 
apogeu tenha ocorrido no passado, não faz sentido, tendo em vista a forte influência 
que exercem na vida rotineira das pessoas.

Levando-se em conta a divisão de classes sociais, a cultura popular é cada vez 
mais dinâmica e atual. As práticas culturais resultam de um processo histórico-social, 

p. 183 - 213



186 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

elas se modificam de acordo com o contexto social em que estão inseridas, tornando-
-se mais coerentes e adquirindo nova significação.

Nesse contexto, os estudos relacionados à cultura popular devem levar em 
consideração o contexto social das manifestações culturais, o perfil de seus atores 
sociais, o local de ocorrência, dentre outros fatores. Florestan Fernandes, em seus 
estudos, sempre procurou associar o folclore à realidade social e acreditava que era 
necessário, portanto, captar as funções sociais das manifestações de cultura, especial-
mente a popular4. 

A interpretação do significado das culturas está relacionada à reconstituição 
das relações sociais do grupo que a representa, sua estrutura interna, além das suas 
relações com os demais grupos e com sua própria natureza. Esta reconstituição deve 
ser feita a partir do olhar e dos critérios do observado, do estudado, para que seja 
criado, dessa forma, um retrato mais fiel do objeto de estudo em questão.

A cultura popular, embora envolta em preconceito e, por vezes, até discrimina-
ção, é algo presente na rotina das pessoas, inclusive daquelas que se negam a aceitar 
tal fato. Ela representa o “supra-sumo” das raízes e costumes brasileiros, combinan-
do-os, e criando, assim, representações que se adaptam com o tempo, com o contexto 
social e com seus atores, de maneira a retratar a realidade vivida pelos mais desfavo-
recidos, evidenciando a cruel divisão de classes. 

2 O PIAUÍ E SUA FORMAÇÃO RELIGIOSA

O Piauí, cravado no sertão brasileiro, era distante de si mesmo (com municí-
pios distantes uns dos outros e dificuldades no setor de transporte, o que dificultava 
bastante o deslocamento) e dos grandes centros. A falta de estradas foi um problema 
que se arrastou ao longo dos anos, isolando, dessa forma, as comunidades umas das 
outras. Problemas não faltaram na história desse estado, entre eles pode-se citar a fal-
ta de uma corrente migratória continuada para que o povoamento fosse mais homogê-
neo territorialmente e para o desenvolvimento e possível diversificação da economia, 
caracterizando, assim, um processo civilizatório estancado. 
________________________________________________

4 Florestan Fernandes apud Marcos Ayala et all (1987, p. 34 e 35).
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Além disso, historicamente, a região é abandonada pelo Governo Federal. A 
falta de investimentos nas mais diversas áreas e a falta de estrutura nos povoados 
mais distantes, colocou o Piauí durante décadas no patamar de o estado mais pobre 
do Brasil (situação que se modificou recentemente5). Diante desse isolamento, a po-
pulação piauiense se expressa e exterioriza a sua estrutura social com a utilização 
dominante do místico.

As manifestações de religiosidade popular são intensas e inúmeras. O catoli-
cismo6, assim como nos demais estados nordestinos, é predominante. Diversos santos 
são festejados no estado, com romarias e outras cerimônias. Entretanto, a principal 
característica da religiosidade diz respeito a um catolicismo folclórico e um sincre-
tismo religioso, devido à própria ocupação e colonização. O símbolo maior deste 
catolicismo folclórico é a rezadeira, figura constante no sertão piauiense, dando as-
sistência mística, religiosa e “médica” às populações mais distantes e desprovidas de 
um aparato médico-sanitário-religioso.

Não obstante, a presença de outras tradições religiosas, como a indígena e a 
africana, se faz sentir na cultura piauiense e nos percentuais das religiões kardecista 
e afro-brasileira.

3 HISTÓRICO DAS PERSEGUIÇÕES SOFRIDAS PELOS LÍDERES DAS 
RELIGIÕES DE MATRIZ AFRO E INDÍGENA NO BRASIL

Historicamente, desde a vinda dos escravos para o Brasil no período colonial, 
o negro e sua cultura sofrem intenso preconceito e discriminação neste país.

O catolicismo era a religião oficial da colônia portuguesa e, com este argumen-
to, o Estado reprimiu veementemente todas as crenças e práticas religiosas de negros 
e índios. A Constituição Imperial ratificou a religião católica como oficial, embora 
tenha trazido consigo dispositivos que proibia a perseguição por motivos religiosos, 
desde que a religião oficial fosse respeitada, como se pode confirmar com a transcri-
ção de tais dispositivos:

________________________________________________

5 Atualmente, segundo dados da FGV, o Piauí ocupa a terceira colocação entre os estados mais pobres do país.
6 É a religião majoritária do piauiense.
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Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser 
a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permit-
tidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso 
destinada, sem fórma alguma  exterior de Templo.
Art. 106. O herdeiro presumptivo, em completando quatorze 
anos de idade, prestará nas mãos do Presidente do Senado, reu-
nidas as duas Camaras, o seguinte Juramento – Juro manter a 
Religião Catholica Apostolica Romana, observar a Constituição 
Politica da Nação Brazileira, e ser obediente ás Leis, e ao Im-
perador.
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Im-
perio, pela maneira seguinte:
V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma 
vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica. 
(sic)

Nesse contexto, as relações entre Igreja e Estado ficaram estremecidas, o que 
culminou, em 1891, com a elaboração da primeira Constituição Republicana que, 
dentre outras coisas, acabou com o regime do padroado, oficializou a separação entre 
Igreja e Estado, e assegurou a liberdade religiosa para todos os cultos e religiões, in 
verbis: 

Art. 72. A constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á 
liberdade, á segurança individual e á prosperidade nos termos 
seguintes:
§3º. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 
publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e 
adquirindo bens, observadas as disposições do direito commum.
§4º. A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebra-
ção será gratuita.
§5º. Os cemitérios terão caracter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos reli-
giosos a pratica dos respectivos ritos em relação aos seus cren-
tes, desde que não offendam a moral publica e as leis.
§7º. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem 
terá relações de dependência ou aliança com o Governo da 
União, ou o dos Estados.
§28º. Por motivo de crença ou funcção religiosa, nenhum cida-
dão brazileiro poderá ser privado de seus direitos civis e politi-
cos nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever civico. 
(sic)

Na prática, esta liberdade assegurada não teve grande resultado, pois a tradição 
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católica continuou, apesar de tudo, mantendo sua hegemonia. Apesar de, oficialmente 
separados, Igreja e Estado, oscilavam em momentos de aproximação e de distancia-
mento.

 A Constituição de 1934, de certa forma, volta atrás e institui o princípio de 
“colaboração recíproca” entre Estado e religião (católica, principalmente), como se 
constata abaixo:

Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á 
liberdade, á subsistência, á segurança individual e á propriedade, 
nos termos seguintes:
1) Todos são iguaes perante a lei. Não haverá privilégios, nem 
distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões pró-
prias ou dos Paes, classe social, riqueza, crenças religiosas ou 
idéias políticas.
4) Por motivo de convicções philosophicas, políticas ou religio-
sas, ninguém será privado de qualquer dos seus direitos, salvo o 
caso do art.111, letra b.
5) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, e garan-
tido o livre exercício dos cultos religiosos, desde que não con-
travenham á ordem publica e aos bons costumes. As associações 
religiosas adquirem responsabilidade jurídica nos termos da lei 
civil.
6) Sempre que solicitada, será permitida a assistência religiosa 
nas expedições militares, nos hospitais, nas penitenciarias e em 
outros estabelecimentos officiaes, sem onus para os cofres pú-
blicos, nem constrangimento ou coacção dos assitidos . Nas ex-
pedições militares a assistência religiosa só poderá ser exercida 
por sacerdotes brasileiros natos.
7) Os cemitérios terão caracter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal, sendo livre a todos os cultos religio-
sos a pratica dos respectivos ritos em relação aos crentes. As 
associações religiosas poderão manter cemitérios particulares, 
sujeitos, porém, á fiscalização das autoridade competentes. É-
-lhes prohibida a recusa de sepultura onde não houver cemitério 
secular. (sic)

Este princípio é confirmado pela Constituição de 1946, tendo em vista o bem 
comum da sociedade. Além disso, esta Carta assegura a liberdade religiosa nos seus 
três espectros: de consciência, de crença e de culto, conforme transcrito abaixo:

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes 
à vida, à liberdade, à segurança individual, à propriedade, nos 
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termos seguintes:
§7º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença e asse-
gurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que 
contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As associa-
ções religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei 
civil.
§8º. Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, 
ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se a 
invocar para se eximir de obrigação, encargo ou serviço impos-
tos pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela es-
tabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de escusa de 
consciência.
§9º. Sem constrangimento aos favorecidos, será prestada por 
brasileiro (art. 129, nº I e II) assistência religiosa e às fôrças 
armadas e, quando solicitada pelos interessados ou seus repre-
sentantes legais, também nos estabelecimentos de internação 
coletiva. (sic)

A Constituição de 1967, apesar de garantir o princípio da separação entre Igre-
ja e Estado, de restringir o princípio da “colaboração recíproca” e de garantir a li-
berdade de consciência e de exercício dos cultos religiosos; não deixava de ser uma 
Constituição ditatorial, tendo em vista o período em que foi confeccionada. Dessa 
forma, tais previsões constitucionais estavam limitadas à situação política da época, 
comprometendo, conseqüentemente, a liberdade religiosa, por exemplo. Tais dispo-
sitivos podem ser observados abaixo:

Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernen-
tes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
§1º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção se sexo, raça, 
trabalho, credo religioso e convicções políticas. O preconceito 
de raça será punido pela lei.
§5º. É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos 
crentes o exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a 
ordem pública e os bons costumes. 
 §6º. Por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica 
ou política, ninguém será privado de qualquer dos seus direitos, 
salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a 
todos, caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos 
incompatíveis com a escusa de consciência. (sic)

A Constituição vigente, de 1988, manteve a separação Igreja-Estado (artigo 
19, I, CF) e a liberdade de crença (artigo 5º, VIII), como pode-se constatar:
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
VIII. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença re-
ligiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
pra eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:
I.Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, em-
baraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus re-
presentantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na  
forma da lei, a colaboração de interesse público. (sic)

 Apesar disso, algumas religiões, especialmente as afro-brasileiras, continua-
ram vivenciando uma realidade diferente da “pretendida” pelo legislador constituinte.

 Ao longo da história brasileira, as religiões afro e seus agentes sofreram in-
tensa discriminação e preconceito. Isto deve-se às representações desqualificadoras, 
que foram construídas no imaginário social, acerca da cultura e etnia africanas. Cada 
um, dentro de sua esfera social, contribuiu para esta depreciação, seja ele um intelec-
tual (sobretudo médicos e psiquiatras) ou um membro de outras religiões. 

 Em 1952 foi criado um Secretariado Especial da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil7 para combater o crescimento da umbanda e demais cultos desta 
natureza. O Secretariado Nacional de Defesa da Fé, organizado por Dom Agnelo 
Cardeal Rossi, procurou frear este crescimento utilizando-se dos diversos espaços 
que possuía, inclusive na imprensa.  Assim, passou a divulgar nacionalmente asso-
ciações entre a umbanda e o atraso, a marginalidade, e a incultura; reforçando, dessa 
forma, uma representação negativa das religiões de matriz afro. Aproveitando esta 
onda de ataques, um intelectual católico bastante conhecido no Brasil, Dom Boaven-

________________________________________________

7 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é um organismo permanente que reúne os Bispos 
católicos do Brasil que, conforme o Código de Direito Canônico, "exercem conjuntamente certas funções 
pastorais em favor dos fiéis do seu território, a fim de promover o maior bem que a Igreja proporciona aos 
homens, principalmente em formas e modalidades de apostolado devidamente adaptadas às circunstâncias 
de tempo e lugar, de acordo com o direito" (Cân. 447).

p. 183 - 213



192 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

tura Kloppenburg, com argumentos pseudo-científicos, desqualificava e atacava os 
cultos afro-brasileiros sustentando a idéia de que seriam inconstitucionais, pois estes 
“pertubariam” a ordem pública. No Brasil, foram criadas, inclusive, as chamadas 
Delegacias de Costumes que atuavam nas contravenções penais, coibindo, dentre 
outras coisas, a realização de rituais de feitiçaria, o que incluía a prática candomblé e 
umbanda.

 Na década de 1860, a polícia, instigada pela imprensa da época, invadia ter-
reiros, prendia curandeiros, feiticeiros, sacerdotes e praticantes. Nos primeiros anos 
da República, as religiões afro-brasileiras passaram a ter problemas de cunho penal, 
onde era previsto penas para a prática do curandeirismo e do espiritismo (Kardecis-
mo, Candomblé e Macumba). Em alguns momentos, o exercício ilegal da medicina, 
também previsto penalmente, era acionado em processos contra sacerdotes das reli-
giões afro-brasileiras.

 O Código Penal de 1890 é um bom exemplo deste combate às tradições afro-
-brasileiras, seja no que diz respeito ao curandeirismo ou pajelança, como também 
ao tido, atualmente, como o esporte brasileiro mais genuíno, a capoeira, conforme 
abaixo:

Art. 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte 
dentaria ou a pharmacia; praticar a homeopathia, a dosimetria, o 
hypnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segun-
do as leis e regulamentos:
Penas – de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ 
a 500$000.
Paragrapho unico. Pelos abusos commettidos no exercicio ilegal 
da medicina em geral, os seus autores soffrerão, além das penas 
estabelecidas, as que forem impostas aos crimes a que derem 
causa.
Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar 
de talismans e cartomancias para despertar sentimentos de odio 
ou amor, inculcar cura de molestias curaveis ou incuraveis, 
emfim, para fascinar e subjugar a credulidade publica:
Penas – de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ 
a 500$000.
§ 1º Si por influencia, ou em consequencia de qualquer destes 
meios, resultar ao paciente privação, ou alteração temporaria ou 
permanente, das faculdades psychicas:
Penas – de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ 
a 500$000.
§ 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercicio da pro-
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fissão por tempo igual ao da condemnação, incorrerá o medico 
que directamente praticar qualquer dos actos acima referidos, ou 
assumir a responsabilidade delles.
Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio 
curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer fórma pre-
parada, substancia de qualquer dos reinos da natureza, fazendo, 
ou exercendo assim, o officio do denominado curandeiro:
Penas – de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ 
a 500$000.
Paragrapho unico. Si o emprego de qualquer substancia resultar 
á pessoa privação, ou alteração temporaria ou permanente de 
suas faculdades psychicas ou funcções physiologicas, deformi-
dade, ou inhabilitação do exercicio de orgão ou apparelho orga-
nico, ou, em summa, alguma enfermidade:
Penas – de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ 
a 500$000.
Si resultar a morte: 
Pena – de prisão cellular por seis a vinte e quatro annos.
Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilida-
de e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeira-
gem; andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes 
de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desor-
dens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de 
algum mal:
Pena – de prisão cellular por dous a seis mezes.
Paragrapho unico. E’ considerado circumstancia aggravante per-
tencer o capoeira a alguma banda ou malta.
Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro.
Art. 403. No caso de reincidencia, será applicada ao capoeira, no 
gráo maximo, a pena do art. 400.
Paragrapho unico. Si for estrangeiro, será deportado depois de 
cumprida a pena.

Art. 404. Si nesses exercicios de capoeiragem perpetrar homi-
cidio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor publico e 
particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou segurança pu-
blica, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente 
nas penas comminadas para taes crimes. (sic)

O período de maior perseguição policial contra os terreiros ocorreu durante o 
Estado-Novo (1930-1945). Em 1940 o Código Penal foi revisado, entretanto foram 
mantidos os artigos 156, 157 e 158 do Código de 1890. No artigo 157 foi introduzido 
o crime de charlatanismo e a questão da exploração da credulidade pública mediante 
práticas relacionadas à feitiçaria, conforme artigos do Código Penal de 1940 trans-
critos abaixo: 
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Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 284. Exercer o curandeirismo:
I. Prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qual-
quer substância;
II. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;
III. Fazendo diagnósticos:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, 
o agente também fica sujeito à multa.
Art. 285. Aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos 
neste Capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267.

Estes são exemplos de manobras por parte do Estado que procuravam justifi-
car, legalmente, a repressão contra os terreiros e seus seguidores.  Com o fim do Es-
tado-Novo, a repressão policial diminuiu bastante, mas a discriminação permaneceu.

Outras formas mascaradas de legitimação do preconceito e discriminação, 
como a normatização acerca do controle sobre a “higiene urbana” ou horários de 
“silêncio”, por exemplo, persistem e tentam restringir a liberdade religiosa.

Deve-se ressaltar que, não só o Estado, o cidadão individualmente e a Igreja 
Católica procuraram combater as religiões afro-brasileiras. Nota-se, também, que as 
igrejas neopentecostais promovem ataques constantes às religiões de matriz afro. Se-
gundo seus seguidores, as religiões afro possuem associação com o demônio, o que 
deveria ser combatido por toda a sociedade.

 Apesar de a liberdade religiosa ser assegurada constitucionalmente, a socie-
dade brasileira é envolta num manto de preconceito que de maneira velada, ou não, 
através de seus legisladores, por exemplo, que legitimam e justificam a perseguição re-
ligiosa, discrimina ainda hoje os seguidores das religiões afro-brasileiras e seus líderes.  

4 O PAPEL SOCIAL DA REZADEIRA

O fenômeno religioso brasileiro se forma a partir do entrelaçamento de ele-
mentos culturais indígenas, europeus e africanos, em que esta religiosidade acaba por 
se adaptar às circunstâncias do cotidiano. Daí surge uma religiosidade rica em misti-
cismo e em diferentes cultos que, de acordo com as necessidades dos mais diversos 
grupos sociais, se diversifica.
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Gey Espinheira (2005, p. 81) foi muito feliz na síntese que fez da formação da 
religiosidade brasileira:

Relações entre o catolicismo ibérico – que traz em si toda a es-
tratificação histórica das religiões enraizadas na tradição profun-
da, ou seja, o paganismo e a feitiçaria trazidos da Europa e com-
binados com as tradições indígenas e africanas; posteriormente 
com o catolicismo romano e com o espiritismo Kardecista, e, 
por último, com a umbanda, vista por muitos estudiosos como 
uma síntese típica brasileira da mediunidade popular.

Quando desembarcaram em solo brasileiro, os portugueses já trouxeram consi-
go uma gama de conhecimentos provenientes das práticas das “feiticeiras” européias. 
Ao se deparar com o índio, grande conhecedor dos benefícios das plantas das flores-
tas, das sangrias, etc.; e, posteriormente, com os africanos, em que a religiosidade e 
o misticismo dos orixás era (e ainda o é) latente; surge, então, segundo historiadores 
da medicina brasileira, a sua primeira fase: a medicina empírica.

Faz-se necessário a ressalva de que a medicina exercida pelos pajés só deixa 
de ser mais comum após a chegada ao Brasil de D. João VI, em 1808, quando o país 
torna-se, temporariamente, sede do Governo português. Assim, esta medicina, como 
resultado deste entrelaçamento cultural, vigorou por muitos anos e, pode-se dizer, de 
maneira praticamente hegemônica, tendo em vista o número bastante reduzido de 
cientistas médicos que atuavam no Brasil, especialmente em regiões tão afastadas 
como as do Piauí.

Ao fazer sua pesquisa para a dissertação de mestrado, Christiane Mota trata da 
pajelança, termo referente às práticas de cura realizadas em solo piauiense. Segundo 
ela, 

A pajelança é uma prática religiosa que coaduna aspectos e ele-
mentos do catolicismo popular, das culturas indígenas e africa-
nas e da chamada “medicina popular”. Um de seus princípios é 
a cura de doenças físicas e espirituais, baseada no tratamento do 
corpo com a utilização de ervas terapêuticas. O manejo das plan-
tas transcende o valor de uso, posto que tais recursos possuem 
valor simbólico e espiritual8.

________________________________________________

8 MOTA (2007, p. 13)
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A rezadeira do Piauí nada mais é do que um ator social inserido num contexto 
de isolamento geográfico, pobreza, miséria e de abandono político. Sem investimen-
tos e sem um aparato médico-hospitalar-social, alguns sertanejos piauienses se viram 
diante de uma realidade em que os obrigava a recorrer às tradições de seu povo.

Nesse sentido, a falta de hospitais e de postos de saúde fez de muitas mulheres 
e homens piauienses, herdeiros e guardiães da imensa sabedoria de seus antepassa-
dos, a salvação para muitos males que acometiam a população. A cura religiosa é pro-
curada por muitos doentes em estado final, com tumorações, ardências estomacais, 
“quebrantes”, erupções, enxaquecas, quenturas internas, dores nas costas e de coluna, 
cólicas, além de muitas doenças que não foram diagnosticados na medicina oficial. 

O fato é que no passado a procura pelos serviços das rezadeiras ocorria pela 
falta de hospitais e de médicos cientistas, pela falta de assistência do Estado, pela 
desinformação, pelas distâncias a serem vencidas, além de outros fatores, como o 
dispêndio financeiro, por exemplo. Atualmente, em algumas regiões do Estado, estas 
circunstâncias ainda permanecem, mas, não tão rigorosas como eram no passado. É 
verdade que o número de hospitais cresceu, que a quantidade de médicos aumen-
tou, que a cobertura asfáltica aliada à rede de transportes intermunicipais “diminuiu” 
as distâncias. Porém, ainda existem muitas comunidades isoladas e desprovidas de 
infra-estrutura, além de tantas outras que até possuem algum aparato, mas que devi-
do às tradições serem tão fortes, a procura pelos serviços das rezadeiras é a solução 
encontrada por muitos.

Além das mulheres, muitos homens também desenvolvem esse papel de extre-
ma importância no cotidiano sertanejo, fato constatado através da pesquisa de campo. 
O conhecimento que estas pessoas detêm foi repassado a eles por pais, avós, vizi-
nhos, enfim, por outras pessoas mais velhas que também foram ensinados por seus 
antepassados; e na medida em que o tempo ia passando, aperfeiçoavam suas técnicas, 
como o que ocorreu com a chegada dos negros que enriqueceu de sobremaneira os 
rituais de cura indígenas. A medicina popular é “uma medicina dos mais velhos, de 
uso doméstico de recursos alcançáveis no entorno do seu habitat”.9

________________________________________________

9 ESPINHEIRA (2005, p. 149).

p. 183 - 213



197Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

Normalmente, estes curandeiros utilizam-se, em suas rezas, de galhos de plantas 
(especialmente uma espécie conhecida popularmente de “vassourinha”), pequenas gar-
rafas de vidro, colheres de pau, além da repetição de cantigas, súplicas e rezas, frutos do 
sincretismo. Há ainda a confecção das chamadas “garrafadas” e “lambedôs”, que nada 
mais são do que a mistura de ervas ou cascas de árvores e outros ingredientes que, se 
elaboradas da maneira correta, curam diversas doenças como gripes, resfriados, asma, 
dores abdominais, ardências, entre tantas outras. Outra função das rezadeiras, especial-
mente pelo fato de serem mulheres e de serem detentoras de tantos conhecimentos, é a 
realização de partos dos mais simples até àqueles que apresentam complicações.

Em 1990, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), mantido pelo Governo 
Federal e que solucionaria os problemas da saúde pública no Brasil. O fato é que 
este cobre apenas 58% das necessidades, deixando, portanto, uma enorme parcela da 
população desamparada.

Além desta ineficiência, pode-se destacar as longas filas de espera, o péssimo 
atendimento (extremamente rápido e despersonalizado), a indicação de medicação de 
sintoma e não da doença, a distribuição desordenada de atestados médicos, falta de 
médicos e de medicamentos, altos índices de infecção hospitalar, falta de equipamen-
tos, a precariedade no atendimento médico em si, além do péssimo atendimento dis-
pensado aos que procuram este Sistema pelos funcionários de clínicas e hospitais que 
atendem pelo SUS.

Há que se traçar também um paralelo entre a medicina oficial e a popular-
-religiosa. A medicina oficial, cada vez mais tecnicista, peca muito no momento em 
que “desindividualiza”, subordina a pessoa e a transforma em objeto, trata da doença 
e não do paciente, resumindo tudo em estatísticas, identifica o doente pela doença 
que possui ou pelo número do quarto em que está internado, anula a personalidade e 
a história de vida do paciente; ao passo que a medicina religiosa-terapêutica trata do 
paciente dentro do contexto social em que ele está inserido, dá tratamento persona-
lizado, trata do paciente como um todo e não só da doença, buscando restabelecer o 
equilíbrio material ou físico e espiritual daqueles que a procuram. Ocorre, que a reli-
gião questiona o surgimento da doença e a medicina, como que a doença se apresenta, 
como que ela é em si mesma.
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A religião tem uma função social e cultural de grande relevância que diante 
da globalização e da economia de mercado, torna-se uma espécie de refúgio para a 
afirmação ou reafirmação de identidades culturais. Dessa maneira, além de tratar os 
males que afligem o corpo e a alma, preserva diversos elementos da cultura local. 

Na verdade, não ocorre uma negação da medicina oficial, mas, contudo, ape-
nas o reconhecimento de sua insuficiência para solucionar uma variedade de proble-
mas ou até um certo desconforto que gera para algumas pessoas que a procura.  A 
medicina religiosa-terapêutica surge, então, como uma opção à medicina tradicional 
e, em muitos casos, como aliada.

Existem muitas doenças, denominadas popularmente como “de médico”, que 
são tratadas por curandeiros, seja por falta de recursos ou por questões culturais. Há, 
portanto, uma complementaridade entre médicos e rezadores/rezadeiras, uma relação 
um tanto desarmônica, mas, que na cultura popular, se entrecruzam.

5 A LIBERDADE RELIGIOSA E O CRIME DE CURANDEIRISMO

 Alguns estudos apontam que foi no século III d.C. que a expressão liberdade 
religiosa teria sido usada pela primeira vez quando Tertuliano, advogado convertido 
ao cristianismo, passou a defender a liberdade religiosa frente aos abusos cometidos 
pelo Império Romano.

Entretanto, a liberdade de crença foi introduzida no pensamento jurídico so-
mente em 1776 através da Declaração de Direitos da Virgínia, onde prescrevia que 
“todos os homens têm igual direito ao livre exercício da religião, segundo os ditames 
da consciência”. Seguindo esta mesma linha, a Declaração de Direitos do Homem de 
1789 tratou de resguardar tal direito ao prever que “ninguém pode ser perturbado por 
suas opiniões, mesmo religiosas, desde que a sua manifestação não inquiete a ordem 
pública estabelecida pela Lei”.

 Em 10 de dezembro de 1948, a ONU passou a adotar a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que em seu artigo 18 foi clara ao frisar que 

Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciên-
cia e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião 
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ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, 
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada 
ou coletivamente, em público ou em particular. 

Ampliando, de certa forma, a liberdade de culto e de crença, em 1966, o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 18, previu:

§1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de cons-
ciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou 
adotar uma religião ou crença de sua escolha e a liberdade de 
professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, 
tanto pública como privadamente, por meio do culto, da cele-
bração de ritos, de práticas e do ensino. §2. Ninguém poderá ser 
submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liber-
dade de Ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. 
§3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará 
sujeita às penas, às limitações previstas em lei e que se façam 
necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a 
moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pesso-
as. §4. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a 
respeitar a liberdade dos pais - e, quando for o caso, dos tutores 
legais – de assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que 
esteja de acordo com suas próprias convicções.

A Organização das Nações Unidas (ONU) em 1981 elabora a “Declaration on 
the elimination of all forms of religious intolerance”, estabelecendo detalhadamente 
os conceitos acerca da liberdade religiosa, de pensamento, de crença e de consciência 
e sua abrangência, esmiuçando, ainda mais, a temática.

Somente em 1824, como já foi ressaltado anteriormente, a liberdade religiosa 
passou a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que de forma tímida e 
apesar dos inúmeros limites impostos, abrindo espaço, inclusive, para o questiona-
mento da efetividade de tal liberdade.

A liberdade de crença é um direito fundamental, mas que é objeto de inúme-
ros mecanismos, inclusive legais, que visam impedir o seu pleno exercício. Ora, um 
dos brocardos jurídicos mais conhecidos é o “ubi societas ibi jus”, ou seja, “onde há 
sociedade aí está o direito”, mas se o direito é produto da sociedade e se a sociedade 
brasileira é embebida nesta mistura de diferentes tipos de religiosidades, qual o moti-
vo para impedir, utilizando-se do próprio direito, as práticas religiosas? Até onde vai 
a questão da perturbação da ordem pública? Enfim, são questões que merecem uma 
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atenção especial do Poder Público, visto que são inerentes às relações socioculturais 
brasileiras.

Destarte, o que apreende-se então, é que a livre manifestação de pensamentos 
e convicções deve ser resguardada pelo Poder Público, não devendo ser submetida 
a ilícitas interferências do Estado, ainda que disfarçadas legalmente. Nesse sentido, 
Pontes de Miranda (2000, p.409) foi muito feliz em sua análise acerca deste tema: 

A liberdade religiosa não consiste apenas em o Estado a nin-
guém impor qualquer religião ou a ninguém impedir de profes-
sar a quem seguir determinada crença. Consiste ainda, por um 
lado, em o Estado permitir ou propiciar a quem seguir deter-
minada religião o cumprimento dos deveres que dela decorrem 
(em matéria de culto, de família ou de ensino, por exemplo) em 
termos razoáveis. E consiste, por outro lado (e sem que haja 
qualquer contradição), em o Estado não impor ou não garantir 
com as leis o cumprimento desses deveres. Se o Estado, apesar 
de conceder aos cidadãos, o direito de terem uma religião, os 
puser em condições que os impeçam de a praticar, aí não haverá 
liberdade religiosa. E também não haverá liberdade religiosa se 
o Estado se transformar em polícia da consciência, emprestando 
o seu braço – o braço secular – às confissões religiosas para as-
segurar o cumprimento pelos fiéis dos deveres como membros 
dessas confissões.

A liberdade de pensamento, de crença e de consciência está intimamente li-
gada à questão da democracia, pois somente com um pensamento livre é que existe 
a possibilidade de escolha que está na raiz desta premissa. Assim, o Estado deve, 
antes de tudo, assegurar a coexistência pacífica entre os seguidores das mais diversas 
convicções religiosas e ideológicas, ainda que opostas, efetivando, dessa maneira o 
artigo 3º, IV, da Carta Magna de 1988, em que enumera a promoção do bem de todos 
como um objetivo da República.

 A própria liberdade de culto, como conseqüência da liberdade de crença, exi-
ge que a externação espiritual possua um local físico para a sua manifestação. A li-
berdade de culto é, portanto, a exteriorização pública da liberdade de crença, vez que 
é a base para a manifestação da liberdade de cultuar a religião escolhida. A liberdade 
religiosa, desse modo, ultrapassa a dimensão espiritual, ela procura a externação, ne-
cessariamente.
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Contudo, antes de se analisar a questão da liberdade religiosa propriamente, há 
que se pontuar o que seria o significado de religião. Dessa forma, a religião pode ser 
entendida como uma série de símbolos, que invocam sentimentos de reverência ou de 
temor, e estão ligadas a rituais ou cerimoniais dos quais participa uma comunidade de 
fiéis. A religião pode ainda ser analisada sob duas perspectivas: uma objetiva e outra 
subjetiva. Objetivamente, a religião seria o conjunto de atos externos pelos quais 
se expressa e se manifesta a religião subjetiva e subjetivamente seria a homenagem 
interior de adoração, de confiança e de amor que, com todas as suas faculdades, inte-
lectuais e afetivas, o homem vê-se obrigado a prestar a Deus, seu princípio e seu fim.

Dentro deste contexto, surge no cenário jurídico brasileiro o crime de curan-
deirismo, tipificado atualmente pelo Código Penal de 1940 em seu artigo 284: 

Exercer o curandeirismo:
I.prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente, qual-
quer substância;
II. usando gestos palavras ou qualquer outro meio;
III.fazendo diagnósticos:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, 
o agente fica também sujeito à multa.

Observa-se, claramente, um afronte às práticas religiosas afro-brasileiras de-
senvolvidas pelas rezadeiras, que são objeto de estudo deste trabalho. Um fato bas-
tante interessante verificado durante a pesquisa de campo foi que as pessoas entrevis-
tadas desconheciam absolutamente que suas práticas eram criminalizadas, portanto, 
passíveis de pena. Por se tratar de práticas comuns no meio em que vivem, o espanto 
com tal informação foi generalizado.

Guardando íntima relação com os direitos de liberdade religiosa, de crença e 
de culto, o crime de curandeirismo surge como “meio de proteção” à incolumidade 
pública, especialmente a saúde pública. Entretanto, mais que isso, busca impedir a 
plenitude do direito de liberdade de culto, tendo em vista que este se concretiza com 
a externação, com os seus respectivos rituais.
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A questão do preconceito às pessoas que exercem estas práticas pode ser visu-
alizada nas palavras de Mirabete ao discorrer sobre o tema: 

Curandeiro é qualquer pessoa que pratica uma das condutas 
inscritas no artigo 284. Normalmente são indivíduos atrasados, 
ignorantes, grosseiros ou místicos (feiticeiros, cartomantes, adi-
vinhos, médiuns, pais-de –santos, etc.), eventualmente contra-
ventores (artigo 27 da LCP), que tenham a cura por processos 
não científicos.10 

Ainda nesta linha de pensamento, assevera Noronha: 

No presente dispositivo encara em regra o indivíduo boçal e 
místico, entregando-se a práticas grosseiras, cuja clientela, em 
sua maior parte é composta de gente rude, ignorante e analfabeta 
que o respeita e teme, preferindo-o ao médico mais competente 
da localidade. Todavia, contam-se na clientela, quase sempre, 
pessoas de outra esfera social, de educação e recursos finan-
ceiros, que, não obstante, consultam o curandeiro, ouvem o pai 
João ou recorrem ao médium milagroso para tratamento de suas 
moléstias ou cura de seus males, freqüentemente incuráveis pela 
própria medicina.11

Na verdade, os rezadores e rezadeiras agem com boa-fé, apenas aplicam os 
conhecimentos que foram repasssados por seus ascendentes, na busca de aliviar as 
moléstias e os sofrimentos de seu semelhante, também desprovido de assistência mé-
dica nas localidades em que vivem. Criminalizar práticas tão comuns e tão inerentes 
às condições de vida de uma sociedade gera, por um lado, o constrangimento para 
que as pratica e, por outro, não interfere efetivamente, pois a lei é desconhecida e tais 
práticas já estão enraizadas na cultura popular.

6 OS LIMITES DO INDIVÍDUO SERTANEJO ANTE AOS DIREITOS E GA-
RANTIAS  CONSTITUCIONAIS

Inicialmente, antes da análise dos limites impostos pelo Ordenamento Jurídico 
pátrio às práticas culturais e religiosas em estudo, faz-se latente a necessidade de 
pontuar alguns aspectos relevantes: valor x princípio e normas x princípios. Rizzatto 
Nunes pontua que “enquanto o valor é sempre um relativo, na medida em que ‘vale’, 

________________________________________________

10 MIRABETE apud PIERANGELI (2007, p. 664)
11 NORONHA apud PIERANGELI (2007, p. 665)
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isto é, aponta para uma relação, o princípio se impõe como um absoluto, como algo 
que não comporta qualquer espécie de relativização”.12 

 Willis Santiago, no que diz respeito às normas e princípios, assevera que:

Normas jurídicas funcionam como regras, e estas estão funda-
mentadas nos princípios. Estes, portanto, têm um grau incompa-
ravelmente mais alto de generalidade (referente à classe de indi-
víduos a que a norma se aplica) e abstração (referente à espécie 
de fato a que a norma se aplica) do que a mais geral e abstrata 
das regras.13

Dessa forma, os princípios estão situados no ponto mais alto de qualquer siste-
ma jurídico, devendo as normas respeitá-los e levá-los à concretude. É especialmente 
neste aspecto que figura a questão da eficácia dos princípios, pois como há a necessi-
dade de respeito da norma jurídica ao princípio, a eficácia deste deve ser plena.

A Constituição Federal de 1988 absorveu em seu texto uma série de Direitos 
Fundamentais que foram elencados nos mais diversos documentos confeccionados 
pela ONU, entre eles a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode-se 
citar, nesse contexto, o direito à liberdade, à igualdade, à cidadania e o consagrado 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

Antes de tudo é necessário, ainda, uma análise acerca da questão conceitual de 
Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais. Vários estudiosos do Direito se 
debruçaram sobre este tema. Paulo Bonavides (2003, p. 528) em sua obra discorre 
sobre a confusão feita entre estas duas expressões, tratadas por muitos como sinôni-
mos, mas que resguardam grandes diferenças. Ele preconiza que o “direito é a facul-
dade reconhecida, natural, ou legal, de praticar ou não praticar certos atos”, enquanto 
que “garantia ou segurança de um direito, é o requisito de legalidade, que o defende 
contra a ameaça de certas classes de atentados de ocorrência mais ou menos fácil”.

Carlos Sánchez Viamonte14 acredita que “só merece o nome de garantia a pro-

________________________________________________

12 (NUNES, 2010, p. 20).
13 Willis Santiago Guerra Filho apud NUNES, 2010, p. 34.
14 Carlos Sánches Viamonte apud Paulo Bonavides (2003, p. 527).
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teção prática da liberdade levada ao máximo de sua eficácia”.  Ainda segundo ele, 
“Garantia é a instituição criada em favor do indivíduo, para que, armado com ela, 
possa ter ao seu alcance imediato meio de fazer efetivo qualquer dos direitos indivi-
duais que constituem em conjunto a liberdade civil e política”. 

A partir da visualização destes conceitos, apreende-se que a própria noção de 
democracia está intimamente atrelada a eles, tendo em vista que o exercício pleno e 
diário destes direitos garante, indubitavelmente, a eficácia da democracia. Os Direi-
tos Fundamentais, além de sua função limitativa do poder, possuem a capacidade de 
legitimar o poder estatal, à medida que se justifica pela realização dos direitos do ho-
mem ficando, dessa forma, indissociável a ideia de justiça e efetividade dos Direitos 
Fundamentais.

O direito à liberdade está dentro deste universo. Assim, o Estado deve abster-se 
de perturbar o exercício deste direito (assim como todos os demais Direitos Funda-
mentais), mas, por outro lado, deve evitar que não sejam desrespeitados e, além disso, 
se violados, restaurá-los, punindo, repressivamente, os responsáveis por tal conduta. 
No caso em questão, a liberdade religiosa, dentro do contexto em que é analisado no 
presente trabalho, é garantida por ele, ao mesmo tempo, ameaçada, a partir do mo-
mento que se criminalizam determinadas práticas, legitimando e dando espaço para a 
intolerância religiosa. 

 Mesmo com o processo de globalização em que a convivência das diferenças 
é algo natural, ainda no século XXI o desrespeito às escolhas religiosas ainda é uma 
constante. Voltaire, considerado como um dos maiores pensadores do século XVIII, 
já naquela época lutava em suas obras contra a intolerância religiosa, defendendo a 
plenitude de quaisquer formas de liberdade, inclusive a adaptação da lei à cultura 
local, como garantia ao desenvolvimento das tradições.

O direito a liberdade é umbilicalmente conectado ao direito a igualdade, ao 
passo em que este último garante o tratamento isonômico a todos, independente-
mente de suas escolhas ou condições, assegurando-as. A Carta Magna vigente prevê, 
ainda, a questão da igualdade material em que os desiguais devem ser tratados desi-
gualmente na medida de sua desigualdade, recebendo, para tanto, todo um apoio por 
parte do Estado.
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Outro direito de grande importância que foi incorporado em nosso ordenamen-
to e que, mais que um direito, é um princípio, é a Dignidade da Pessoa Humana. Este 
princípio surge a partir da violação dos direitos de primeira geração, principalmente 
o da igualdade, sendo consagrado na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. 
Esta Declaração combinou o discurso liberal da cidadania com o discurso social; 
enumerou direitos civis, políticos, econômicos, culturais e sociais; introduziu a indi-
visibilidade dos direitos humanos; atrelou o valor da liberdade ao valor da igualdade; 
tornou os direitos humanos uma unidade indivisível e independente; fez com que a 
dignidade humana se tornasse um dos fundamentos dos direitos humanos.

 Immanuel Kant15 assevera que:

A dignidade da pessoa humana cuja concepção de dignidade 
parte da autonomia ética do ser humano, considerando esta (a 
autonomia) como fundamento da dignidade do homem, além de 
sustentar que o ser humano (o indivíduo) não pode ser tratado – 
nem por ele próprio – como objeto. 

Kant acredita que a autonomia de vontade, no sentido de ser uma faculdade 
de determinar a si mesmo e agir de acordo com a representação de várias leis, é o 
fundamento da dignidade da natureza humana. Os elementos nucleares da dignidade 
humana seriam, portanto, a autonomia e o direito de autodeterminação.

A dignidade é intrínseca à pessoa humana, qualificadora de tal condição. É um 
direito irrenunciável e inalienável, não sendo condicionada onde há o reconhecimen-
to pelo Direito. Este direito serve ainda de parâmetro integrador e hermenêutico não 
só no que se refere aos direitos fundamentais e normas constitucionais, mas também 
de todo o ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 1988 foi a primeira do 
constitucionalismo pátrio a prever um título específico para os princípios fundamen-
tais, de maneira que a dignidade da pessoa humana tornou-se o fundamento do Es-
tado democrático de direito brasileiro. Este princípio age, portanto, como princípio 
maior para a interpretação de todos os direitos e garantias conferidos às pessoas no 
Texto Constitucional.

________________________________________________

15 Immanuel Kant apud Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 32)
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Rizzatto Nunes acredita que o termo dignidade possui dois pontos diferentes, 
mas análogos, ou seja, “aquele que é inerente à pessoa, pelo simples fato de ser, nas-
cer pessoa humana; e outro dirigido à vida das pessoas, à possibilidade e ao direito 
que têm as pessoas de viver uma vida digna”.16

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange, além dos direitos indi-
viduais, os direitos de natureza econômica, cultural e social, tendo em vista que no 
Estado Democrático de Direito a liberdade não é apenas uma negativa, como a falta 
de constrangimento, mas, também, uma liberdade positiva no que diz respeito à eli-
minação de impedimentos que possam dificultar a plena realização da personalidade 
humana. É um respeito que qualquer pessoa merece, independentemente de sua posi-
ção ou conduta social.

Este princípio, segundo o doutrinador Kildare Gonçalves Carvalho:

No âmbito da Constituição Federal de 1988 é o fundamento de 
todo o sistema dos direitos fundamentais, no sentido de que es-
tes constituem exigências, concretizações e desdobramentos da 
dignidade da pessoa e que com base nesta é que devem aqueles 
ser interpretados.17

O princípio isonômico também está diretamente atrelado ao da dignidade da 
pessoa humana sendo, inclusive, consagrado pela ONU que todos os seres humanos 
são iguais em dignidade e direitos. Dessa maneira, o respeito à dignidade da pessoa 
humana é pressuposto para a garantia da isonomia, ao passo que nenhum ser humano 
pode ser submetido a tratamento discriminatório e arbitrário.

Este princípio impõe ao Estado respeitar, proteger e, acima de tudo, criar con-
dições que viabilizem e removam quaisquer obstáculos que impeçam as pessoas de 
viverem dignamente. Assim, determinadas conseqüências de decisões tomadas no 
âmbito dos processos políticos, sociais e econômicos, que comprometam a autode-
terminação precisam ser sanadas.

________________________________________________

16 (NUNES, 2010, p. 64)
17 (CARVALHO, 2006, p. 465)
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A democracia se concretiza no exercício, efetivo e cotidiano, da cidadania, dos 
direitos e das liberdades fundamentais. Ocorre que, o indivíduo precisa ser entendido 
como um ser que vive em sociedade, que exerce direitos dentro de um grupo social, 
e é este grupo em que ele está inserido que supre suas necessidades.

A valorização do fator humano ocorre com uma existência digna, que é pres-
suposto da cidadania.  A cidadania plena contempla a associação da liberdade, da 
participação e da igualdade para todos, servindo de parâmetro para o julgamento da 
qualidade da cidadania em cada país e em cada momento histórico.

O direito a cidadania é de extrema importância, tendo em vista que se desdo-
bra em direitos civis, políticos e sociais. É como se fosse o resultado da plenitude de 
exercício dos demais direitos fundamentais, como liberdade, igualdade e a dignidade 
da pessoa humana. 

O sertanejo piauiense, especialmente a rezadeira – que é objeto de estudo deste 
trabalho, deve ser entendida dentro do grupo social em que está inserida. O isolamen-
to físico-demográfico, além da falta de uma infra-estrutura básica que lhe permita ter 
uma vida digna e o exercício de seus direitos é algo bastante relevante e que deve ser 
levado em consideração.

A falta de um aparato médico-hospitalar, de escolas, de saneamento básico, 
de acesso à informação, criam circunstâncias que obrigam os sertanejos piauienses a 
adotarem medidas, encaradas muitas vezes como erradas ou até perigosas, mas que 
lhe são repassadas por várias gerações e que passaram a integrar seu cotidiano. Na 
falta de médicos e hospitais, a rezadeira assume esse papel e procura, através de seus 
conhecimentos empíricos, formas de sanar ou aliviar o sofrimento de seu semelhante.

A própria alimentação fica comprometida, limitando-se às estações chuvosas, 
figurando como mais uma agravante no cenário sertanejo. Que compromete, também, 
uma série de direitos que são assegurados, mas que não são exercidos. A cidadania 
perde terreno e credibilidade quando a população se depara com a violência urbana, o 
desemprego, o analfabetismo, a péssima qualidade da educação, a inadequada oferta 
dos serviços de saúde e saneamento, e as enormes desigualdades econômicas e sociais.   
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A vida no sertão do Piauí é cheia de desafios que força seus habitantes a se 
adaptarem às péssimas condições de vida, adaptações estas realizadas baseadas nas 
tradições transmitidas ao longo dos séculos, sem cidadania, sem dignidade, sem 
igualdade com relação aos centros urbanos (no tocante à infra-estrutura básica míni-
ma) e sem liberdade, já que sua cultura passa a ser entendida pelo Estado como crime, 
impedindo-os, assim, de praticá-la plenamente.

A miséria, o sofrimento, a sede, a seca, o analfabetismo, a mortalidade, a falta 
de médicos e remédios. Esta é a realidade encarada dia-a-dia pelo sertanejo que se 
encontra impedido de exercer seus direitos e que só possui forças para lutar pela sua 
sobrevivência.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo da cultura popular, da cultura piauiense, da história do Piauí, 
de todo um levantamento histórico das leis pátrias que legitimam o preconceito às 
religiões de matriz afro e indígena, da função social da rezadeira, da liberdade reli-
giosa e do crime de curandeirismo, e da análise da conjuntura do sertanejo piauiense; 
nota-se a desconexão da norma com a cultura e a campanha encabeçada pelo Estado 
no sentido de promover o preconceito.

A cultura é uma das fontes da lei e do direito como um todo, não podendo este 
estar desconexo com a realidade da sociedade ao qual é aplicado. A lei não pode limi-
tar as práticas culturais de um povo, muito menos lhe impedir o exercício de direitos 
fundamentais, tais como a liberdade e a igualdade, apenas pelo fato de não compar-
tilharem das mesmas orientações religiosas “oficiais” ou culturais, de maneira geral. 
Faz-se importante ressalvar, inclusive, que a Constituição Federal admite a possibi-
lidade de flexibilização de direitos como forma de adequação da norma à realidade 
fática, tendo em vista a implementação de uma Justiça Social efetivamente exercida.

Outro ponto relevante a ser tratando ainda com relação a esta questão e sua 
relação com as rezadeiras do estado é que, a partir da pesquisa de campo realiza-
da, observa-se que a lei que criminaliza o curandeirismo não é conhecida por elas 
e, muito menos, pelas pessoas que buscam seus serviços. O fato é que o isolamento 
físico-demográfico-social prejudica o acesso à informação, inclusive ao ordenamento 
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jurídico vigente. Todos os entrevistados na pesquisa de campo desconhecem o crime 
de curandeirismo justamente por que, segundo a pesquisa, levam benefícios e melhora 
no estado geral de saúde.

O vínculo de confiança nos saberes das rezadeiras e rezadores com os doentes 
e enfermos sertanejos é forte, a miscigenação cultural está impregnada na rotina deste 
povo. Existem doenças, como já foi relatado anteriormente, que, segundo eles, a me-
dicina tradicional não cura e que causa tantos malefícios quanto as doenças tratadas 
pela ciência.

A desconexão entre norma e sociedade é gritante. Impedir que um povo exerça 
práticas seculares e, mais que isso, criminalizá-las é um total absurdo e um afronte 
aos consagrados Direitos Fundamentais. 

Antes de qualquer atitude, os investimentos nessa região deveriam ser inten-
sificados, proporcionando mais conforto, dignidade e cidadania aos sertanejos. Pos-
teriormente, políticas públicas deveriam ser implantadas no sentido de dar continui-
dade e efetividade a estes direitos, buscando uma aliança entre as carências desta 
população e suas práticas culturais. Uma solução bastante válida para este impasse 
seria a criação de centros médicos que aliassem a medicina tradicional ao saber po-
pular da medicina empírica.

Ainda no século XXI leis são editadas e, utilizando-se do aparato estatal, pro-
movem o preconceito logo em um país como o Brasil, com o processo de colonização 
que teve, em que a diferença, em todas as suas formas, é sua marca. A preocupação 
do legislador deveria ser no sentido de facilitar o acesso a uma educação de qualidade 
para que a diferença fosse encarada com naturalidade e, acima de tudo, respeitada.

Destarte, fica claro que o sertão do Piauí possui muitas carências, que necessita 
de um olhar mais carinhoso por parte do Estado no sentido de intensificar investi-
mentos na região e criar condições para que a igualdade e a liberdade, em todos os 
seus espectros, assim com a cidadania e a dignidade humana sejam exercidos em sua 
plenitude, como está previsto constitucionalmente e como deve ser em um país rico 
em cultura e diversidade.
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O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

THE BULLYING IN THE WORKPLACE

Dênio Melo Macambira1

RESUMO: O assédio moral no ambiente de trabalho é uma conduta consumada nas relações 
de trabalho, com o propósito de humilhar e constranger, ela atinge a honorabilidade dos 
trabalhadores e ameaça o seu emprego. Nota-se que o assédio moral, gera problemas, não só 
profissional para a vítima, mas de ordem física e psicológica, nota-se a relevância deste estudo 
que mostrará os danos causados aos envolvidos – vítima, assediador e empresa – auxiliando 
o entendimento sobre o mesmo. Assim, objetiva-se com o presente estudo, mostrar que o 
assédio moral provoca danos à saúde física e mental do trabalhador, prejuízo às empresas e 
à Seguridade Social, daí, a necessidade de combatê-lo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica aos principais doutrinadores da matéria, com trabalhos publicados em livros, 
periódicos e meios eletrônicos, além da legislação pátria que conferiu embasamento teórico 
para fundamentação da pesquisa, onde se pode concluir pela necessidade de se discutir a 
preservação de um ambiente de trabalho sadio e tranqüilo como pressuposto da saúde física 
e mental dos trabalhadores, como forma de se preservar a saúde financeira das empresas e da 
seguridade social, que arcam com os custos das doenças do trabalho, e a própria dignidade da 
pessoa humana, princípio sobre o qual se alicerçam os ordenamentos democráticos modernos, 
sendo também sinal de justiça e progresso social.

Palavras-chave: Assédio moral. Humilhação. Dignidade.  

ABSTRACT: The bullying in the workplace is a successful practice in labor relations for the 
purpose of humiliation and embarrassment; she reaches the honor of workers and threatens 
their jobs. Note that the bullying, it creates problems, not only work for the victim, but of 
physical and psychological, there is the relevance of this study show that damage to involved 
- victim, harasser and business - helping the understanding of the same. Thus, objective with 
the present study, show that bullying causes damage to physical and mental health of the 
worker, injury to business and Social Security, then the need to combat it. Thus, a literature 
search to the main doctrine of the area, with work published in books, journals and electronic 
media, and the legislation that gave homeland theoretical rationale for the research, where it 
can be concluded by the need to discuss the preservation of a healthy work environment and 
quiet as a precondition for physical and mental health workers as a means of preserving the 
financial health of businesses and social security, who bear the costs of occupational diseases, 
and the very human dignity, the principle on which are founded the modern democratic legal 
systems, and also a sign of justice and social progress.

Keywords: Bullying. Humiliation. Dignity.
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1 INTRODUÇÃO

A revolução industrial e o seu desenvolvimento nos séc. XVIII e XIX geraram 
os movimentos sociais que deram origem ao Direito do Trabalho. No início, a tutela 
laboral era a vida e a saúde do trabalhador, como: proteção contra o trabalho perigoso 
e insalubre, limitação da jornada de trabalho e da idade permitida para o trabalho, etc.

Finalmente, no final do séc. XX chegou-se à conclusão de que a tutela à higidez 
física do trabalhador era insuficiente e percebeu-se que se fazia necessário tutelar a 
sua saúde mental através de medidas que coibissem os abusos decorrentes do poder 
de direção inerentes à relação de emprego.

Labora-se atualmente em ambientes de trabalho, frutos de uma sociedade 
capitalista globalizada, na qual as empresas, na busca pelo lucro, com a cobrança 
de resultados, vêm forçando cada vez mais o ritmo de trabalho, aumentando a 
competitividade entre os empregados para o cumprimento de metas e gerando estresse 
pela manutenção dos cargos de trabalho cada vez mais escassos, além disso, a busca 
desenfreada pelo poder influencia as pessoas, propiciando conflitos de toda ordem.

É justamente nesse contexto que se apresenta o assédio moral, um relevante tema 
de interesse e discussão atual no cenário das relações entre as categorias profissionais 
e econômicas, conceituado como toda conduta abusiva e repetitiva consumada nas 
relações de trabalho, manifestando-se por meio de comportamentos obsessivos e 
vexatórios, como: palavras, boatos, gestos, intimidações, ameaças, ironias, sarcasmos, 
descrédito e isolamentos, com o propósito de denegrir, ridicularizar, humilhar e 
destruir a auto-estima do trabalhador, atentando contra a sua dignidade e integridade 
física ou psíquica, degradando o ambiente de trabalho e ameaçando o seu emprego.

Esta forma de coação ao trabalhador não é algo novo, no entanto, nos 
últimos anos houve um alarmante crescimento do número de casos que chegam ao 
Poder Judiciário, o que ocasionou um estudo mais aprofundado de suas causas e 
consequências por parte do direito.

Objetiva-se com o presente estudo, mostrar que o assédio moral gera prejuízos 
não só profissionais para a vítima, mas de ordem física e psicológica. Nota-se a 
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relevância deste estudo que mostrará que os danos causados não ficam restritos somente 
à vítima, seus reflexos atingem as empresas e a Seguridade Social, daí a necessidade 
de combatê-lo.

2 CONCEITO

Segundo Alves2, o conceito de assédio moral está diretamente ligado à 
humilhação:

A pessoa assediada moralmente no trabalho sente-se 
ofendida, menosprezada, rebaixada, inferiorizada, submetida, 
constrangida e ultrajada. Ela sente-se sem valor, sente-se inútil 
e como resultado da dor, surge à mágoa, a revolta, a raiva, a 
vergonha, a indignação, a tristeza, a humilhação e o sofrimento.

Logo, pode-se afirmar que é uma conduta consumada no ambiente das relações 
de trabalho, com o propósito de, por meio de palavras ou comportamentos, denegrir, 
ridicularizar ou atingir a honorabilidade dos trabalhadores, causando-lhe danos 
psicológicos e até ameaçando o seu emprego.

Na lição de Schimdt3, as definições variam de acordo com a área escolhida 
(médica, psicológica, jurídica): 

Na área jurídica, é considerado um abuso emocional no local 
de trabalho, de forma maliciosa, não sexual e não racial, com o 
fim de afastar o empregado das relações profissionais, através 
de boatos, intimidações, humilhações, descrédito e isolamento. 

Para a estudiosa francesa Hirigoyen4:

O assédio moral no trabalho é toda e qualquer conduta abusiva 
e repetitiva manifestando-se através de palavras, gestos, atos 
escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade, 
ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo 
o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho.

________________________________________________

2 ALVES, Leonardo da Silva. Revista de Direito e Administração Pública, São Paulo, n.42, dez 2001, p.6.
3 SCHIMDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista do 
TRT. 9ª ed. Curitiba. nº. 47.p.177, Jan. - jun./2002. 
4 HIRIGOYEN, Marie. France. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. São Paulo: Bertrand 
do Brasil, 2001, p.65
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3 CARACTERIZAÇÃO

O assédio moral se caracteriza de várias maneiras. Segundo Schimdt5: “Ele é 
bem caracterizado pela atitude de um patrão que, não estando satisfeito com certo 
empregado, usa de meios para convencê-lo a demitir-se e, conseqüentemente, não ser 
obrigado a pagar-lhe as verbas decorrentes de uma ruptura por sua iniciativa”. 

Atitudes constrangedoras que bem exemplificam essa atitude do empregador 
são: retirar da autonomia do empregado, transferindo suas atividades a outros 
empregados e tentando isolá-lo do seu ambiente de trabalho a fim de que o mesmo se 
sinta culpado pela situação e peça demissão.

Para Menezes6, a exteriorização do assédio moral ocorre muitas vezes: 
“através da exposição do empregado ao ridículo, com tarefas degradantes ou abaixo 
da capacidade profissional, como por exemplo: servir cafezinho, lavar banheiro, levar 
sapato para engraxar, rebaixamento de médico para atender na portaria, trabalho 
superior às forças do empregado, tarefas impossíveis ou de difícil realização, 
solicitação de trabalhos urgentes para depois jogá-lo no lixo ou na gaveta, transferência 
de sala por mero capricho, retirada de mesa de trabalho ou pessoal de apoio, etc.”.

De acordo com os estudos de Lima7: “a maioria dos empregados assediados 
são estáveis, como diretores de sindicatos e funcionários públicos, pois a estabilidade 
impede que os mesmos sejam dispensados sem justa causa. Desta forma, pode-se 
dizer que os agressores procuram “vencer pelo cansaço”. Outro exemplo ocorre com 
os trabalhadores vítimas de doenças incapacitantes ou acidentes de trabalho que são 
alvo de zombaria pelos empregadores que criam um ambiente hostil ao reabilitado. 
Um exemplo que bem caracteriza essa diferença é a vítima de LER (Lesão por 
Esforço Repetitivo), constantemente ironizada ao ser informada que na verdade está 
com “LERdeza””

________________________________________________

5 SCHIMDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista do 
TRT, Curitiba, p.145, set.2001.
6 MENEZES, Cláudio Armando Couce de. Assédio Moral e seus efeitos jurídicos. Síntese trabalhista. 
Porto Alegre, nº. 169, jul/ 2003, p.143.
7 LIMA, Francisco Meton Marques. Direitos humanos fundamentais do trabalho: dano moral. Jornal do 
11º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. São Paulo. 25 e 26 de mar.2003, p.22.
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Essa pressão psicológica no ambiente de trabalho é composta de dois fenômenos: 
o abuso de poder, que é rapidamente desmascarado e não é necessariamente aceito 
pelos empregados e a manipulação perversa, que se instala de forma mais insidiosa e 
que, no entanto, causa prejuízos maiores.

Na lição de Silva Neto8, “o assédio inicialmente é inofensivo, mas se propaga 
insidiosamente. As pessoas envolvidas não querem se mostrar ofendidas e levam 
as desavenças e os maus tratos na brincadeira. Com o tempo esses ataques vão se 
multiplicando e a vítima é seguidamente acuada, posta em posição de inferioridade, 
submetida a manobras hostis e degradantes durante um período maior”.

As agressões vão minando a saúde dos empregados aos poucos. O empregado 
se sente desestimulado, volta para casa, exausto, humilhado e deprimido. A repetição 
dia a dia das humilhações, dos constrangimentos, sem que nada seja feito para 
minimizá-las, causa um efeito destruidor, tornando-se difícil a recuperação.

Hirigoyen9 caracteriza muito bem a forma como ocorre o assédio moral 
afirmando: 

[...] o assédio moral se caracteriza pelos gestos, comportamentos 
obsessivos e vexatórios, humilhações públicas e privadas, 
amedrontamentos, ameaças, ironias, sarcasmos, difamações, 
exposição ao ridículo, sorrisos, suspiros, trocadilhos, jogo de 
palavras de cunho sexista, indiferença à presença do outro, 
silêncio forçado, sugestão para pedido de demissão, ausência de 
serviço e tarefas impossíveis ou de difícil realização, controle de 
tempo no banheiro, divulgação pública de detalhes íntimos, etc.

Estas características do assédio moral levam a conseqüências terríveis para a 
vítima, Alves10, assim as descreve: 

[...] a vítima é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, 
ridicularizada, inferiorizada e desacreditada diante dos seus colegas. Estes, por 
________________________________________________

8 SILVA NETO, Manuel Jorge. Assédio moral e atuação do Ministério Público do Trabalho. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, nº. 167, jul/set/2007, p.29.
9 HIRIGOYEN, Marie. France. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. São Paulo: Bertrand 
do Brasil, 2001, p.66.
10 ALVES, Leonardo da Silva. Revista de Direito e Administração Pública, São Paulo, n.42, dez 2001, p.06.
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medo do desemprego e diante do temor de também serem humilhados, acabam 
rompendo os laços afetivos com a vítima e são capazes até de repetirem as ações 
nocivas do agressor; ou, no mínimo, contribuem com o silêncio, enquanto a vítima 
vai gradativamente mergulhando em um fosso. 

Esse processo, longo e doloroso de humilhação, interfere 
na vida do assediado de modo direto, comprometendo sua 
personalidade, fragilizando sua dignidade de modo a abalar 
suas relações afetivas e sociais. Na seqüência surgem danos à 
saúde física e profundos transtornos de ordem mental, capazes 
de evoluir para a incapacidade laborativa.

4 CLASSIFICAÇÃO

Segundo Schimdt11, os estudos do cientista Alemão naturalizado Sueco, Dr. 
Heinz Leymann na década de 60, classificam o assédio moral em quatro tipos: 
horizontal, vertical ascendente, vertical descendente e misto.

4.1 Assédio moral horizontal

É o assédio praticado entre colegas de trabalho de mesmo nível hierárquico. 
Segundo Fonseca12: “São situações mais ocasionais, mas existentes, cuja conduta é 
geralmente motivada por inveja, pela divergência salarial, por maior competência do 
ofendido, pelo relacionamento privilegiado da vítima com a chefia, por ciúmes, etc.”

Esse tipo de assédio é frequente quando dois empregados disputam a obtenção 
de um mesmo cargo ou uma promoção. O conflito também ocorre quando um colega 
agride moralmente o outro e a chefia não intervêm, recusando-se a tomar partido 
do problema, só reagindo quando uma das partes interfere na cadeia produtiva da 
empresa (ex: quando o empregado falta seguidamente ao trabalho). O conflito tende 
a se agravar pela omissão da empresa em não intervir.

O assédio moral pode partir tanto de um colega como de vários. A inveja e 
inimizade pessoais aparecem também como causadoras de conflito. Nesses casos, 
________________________________________________

11 SCHIMDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista do 
TRT, Curitiba, p.145, set.2001.
12 FONSECA, Rodrigo Dias da.  Revista LTR. São Paulo, n.01, p.38, jan.2007.
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a empresa deve intervir de maneira justa, educando e aplicando sanções a ambos 
empregados.

4.2 Assédio moral vertical ascendente

É o praticado pelo empregado subordinado em relação ao chefe ou empregador. 
Vários fatores reduzem a margem de ocorrência desse assédio, como: os poderes 
diretivos e disciplinares, a precariedade da relação de emprego, o poder potestativo 
de dispensa, as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho em caso de 
desemprego, etc.

Esse tipo de assédio acontece raríssimas vezes, quando, por exemplo, um 
superior recém contratado não alcança um nível de empatia e de adaptação, ou 
possui métodos que são reprovados por seus subordinados e, também, quando não 
se empenha no sentido de impor-se perante o grupo. Isso pode levar a um nível de 
descrédito que tende a provocar o assédio moral.

Pode-se também constatar o assédio ascendente quando um colega é promovido 
sem a consulta dos demais, ou quando os subordinados acreditam que o promovido 
para o cargo de chefia não possui competência para desempenhar a atividade.

Segundo Fonseca13,“também se constata o assédio moral ascendente quando 
o empregador, por estar distanciado da atividade fabril a fim de dedicar-se à 
administração econômica do empreendimento, depende do empregado que possui os 
conhecimentos práticos inerentes ao processo produtivo”.

4.3 Assédio moral descendente

É o tipo mais comum, é o exercido pela pessoa com ascendência funcional 
sobre a outra. É uma utilização abusiva do poder de direção do empregador como 
também do poder disciplinar. Ocorre quando os subordinados são agredidos pelos 
empregadores ou superiores hierárquicos e são induzidos a acreditar que são obrigados 
a se submeter a toda imposição como forma de conservar seu emprego.
________________________________________________

13 FONSECA, Rodrigo Dias da.  Revista LTR. São Paulo, n.01, p.38-39, jan.2007.
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Esse tipo de assédio tem conseqüências muito mais graves sobre a saúde 
do empregado do que os outros tipos de assédio, pois, provoca isolamento e 
constrangimentos maiores.

Dentre os vários motivos que levam a esse tipo de assédio, podemos citar o 
medo que o superior hierárquico tem de perder o controle, ou quando este tem a 
necessidade de rebaixar os colegas para engrandecer-se.

4.4 Assédio moral misto

É um tipo difícil de acontecer, ocorre quando o empregado é assediado tanto 
pelo colega de mesma hierarquia, como pelo superior hierárquico. Ocorre em 
empresas onde há um péssimo gerenciamento de recursos humanos e existe uma alta 
competitividade aliada a um elevado nível de exigência.

5 SUJEITOS DO ASSÉDIO MORAL

5.1 O agressor

O agressor é caracterizado por Schimdt14 como: 

[...] o agressor normalmente é uma pessoa que está aparentemente 
muito satisfeita com ela mesma e raramente se questiona sobre 
suas atitudes. É incapaz de se colocar no lugar do outro, porque 
não estará à altura de sentir o mal que seus ataques podem 
fazer ao próximo. Ele não assume a responsabilidade de seu 
comportamento. 

Estudos mostram que os agressores, quando crianças, não aprenderam a lição 
da conseqüência de seus atos, pois pensam que podem evitar as conseqüências de 
um comportamento faltoso, através da negação da falta ou se colocando na posição 
de vítima, sem reconhecer que existem formas de agir melhores que as dele. Para 
Schmidt15: 

________________________________________________

14 SCHIMDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista do 
TRT, Curitiba, p.142, set.2001.
15 SCHIMDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista do 
TRT, Curitiba, p.146, set.2001.
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Ele se recusa a delegar tarefas porque não confia em ninguém, tece críticas 
constantes em público ao assediado e não pensará duas vezes antes de ir além do seu 
plano de atingir seu alvo e usará de ameaças de ações disciplinares ou de dispensa do 
serviço. 

Para Hirigoyen16 (2002, p. 223), o agressor narcisista possui o seguinte perfil:

Os grandes perversos são seres narcisistas e, como tal, vazios, que 
se alimentam da energia vital e da seiva do outro. Como sujeito 
megalômano, o perverso tem um senso grandioso da própria 
importância, é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado e 
de poder. Acredita ser especial e singular, pensa que tudo lhe é 
devido; tem excessiva necessidade de ser admirado, e age como 
um vampiro. Não tem empatia, alimenta-se da energia dos que se 
vêem seduzidos pelo seu charme; sente profunda inveja daqueles 
que parecem possuir coisas que lhe faltam, ou que simplesmente 
sabem extrair prazer da vida. São críticos ferinos; sentem prazer 
em criticar os outros, assim, provam-se onipotentes, diante da 
nulidade dos outros. Vazios e despossuídos de subjetividade, os 
perversos são seres irresponsáveis; por isso, ocultam-se, jogando 
os seus erros e limitações nos outros. Afinal, tudo que acontece 
de mal é sempre culpa dos outros.

5.1.1 Principais frases utilizadas pelo agressor

A forma de agir do agressor é muito peculiar. Muitas vezes o agressor pode 
não dizer nada, apenas ignorar a vítima como se ela não existisse, mas na maioria 
das vezes a forma de coação ocorre com o uso da palavra que faz a vítima sentir-se 
humilhada, rebaixada, sem valor. As frases mais freqüentes utilizadas pelo agressor, 
segundo Oliveira17, são:

• Você é mesmo difícil [...] Não consegue aprender as coisas mais 
simples. Até uma criança faz isso [...] e só você não consegue!
• É melhor você desistir. É muito difícil e isso é para quem tem 
garra. Não é para gente como você!
• Se você ficar pedindo para sair mais cedo, vou ter de transferi-
lo de empresa [...] de setor [...] de horário!

________________________________________________

16 HIRIGOYEN, Marie. France. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. São Paulo: Bertrand 
do Brasil, 2001, p.65-68
17 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.226-227, 
fev/2004.
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• Seu trabalho é ótimo, maravilhoso [...] mas a empresa neste 
momento não precisa de você!
• Vou ter de arranjar alguém que tenha uma memória boa para 
trabalhar comigo, porque você [...] esquece tudo!
• Ela faz confusão com tudo [...] É muito encrenqueira. É 
histérica, é mal casada, não dormiu bem [...] é falta de ferro! Vai 
ver que brigou com o marido!
• A empresa não é lugar para doente. Aqui você só trabalha!
• Você é mole [...] frouxo [...] Se você não tem capacidade para 
trabalhar, fica em casa!

5.1.2 As várias denominações do agressor

Segundo Oliveira18, a doutrina é ampla em denominar o agressor. Algumas 
Federações e Sindicatos também o fazem e com humor, como a Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, a Confederação Nacional 
do Ramo Químico e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, 
Farmacêuticas, Plásticas e similares de São Paulo e região. Segundo essas entidades, 
conforme cita Oliveira, os agressores são denominados:

a) Mala-babão: É o chefe que bajula o patrão. Persegue e 
controla os subordinados com “mão-de-ferro”. Espécie de 
capataz moderno.
b) Profeta: A grande realização da sua vida é demitir 
indiscriminadamente. Humilha e “esmaga” de forma reservada.
c) Troglodita: É o chefe grotesco. Implanta normas sem pensar e 
todos devem obedecer sem reclamar.
d) Tigrão: Esconde sua incapacidade com atitudes grosseiras e 
necessita de público que assista a seu ato para sentir respeitado 
e temido por todos.
e) Pit-bull: É o chefe agressivo e violento. Demite friamente e 
humilha por prazer.
f) Grande irmão: Aproxima-se dos trabalhadores, mostrando-se 
sensível aos seus problemas e na primeira oportunidade, utiliza 
esses mesmos problemas contra o trabalhador, rebaixando-o, 
afastando-o do grupo ou exigindo produtividade.
g) Garganta: É o chefe que não conhece bem o seu trabalho, mas 
vive contando vantagens e não admite que o seu subordinado 
saiba mais do que ele.
h) Tasea (“Tá se achando”): É confuso e inseguro. Esconde o seu 
desconhecimento com ordens contraditórias

________________________________________________

18 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.225, fev/2004.
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5.2 A vítima

O estado de subordinação no qual a vítima se encontra propicia abusos por 
parte do empregador ou de seus representantes. A situação se agrava com os altos 
índices de desemprego e pela alta competitividade no mercado de trabalho.

O assédio moral, segundo estudos, tem suas vítimas em potencial nos seguintes 
grupos: empregados em situação de alguma vulnerabilidade (mais de cinqüenta anos, 
estáveis e com altos salários). Segundo Oliveira19: 

[...] a vítima torna-se o ‘bode expiatório’, responsável por todo 
o mal. Será daí por diante o alvo da violência. Embora sendo 
inocente, as testemunhas da agressão desconfiam dela. Tudo 
se passa como se não existisse uma vítima inocente. Imagina-
se que ela consinta tacitamente, ou seja cúmplice. Para piorar 
a situação ela sempre se pergunta o que fez para merecer tais 
reprovações, chegando ao extremo de achar que o agressor pode 
estar com a razão. Mal sabe que foi escolhida porque possui 
determinados atributos que provocam inveja e insegurança no 
agressor.

Vê-se, pois, que a vítima em potencial é aquela que leva o agressor a sentir-se 
ameaçado, seja no cargo ou na posição perante o grupo. Para Guedes20 (2003, p. 63):

A vítima do terror psicológico no trabalho não é o empregado 
desidioso, negligente. Ao contrário, os pesquisadores 
encontraram como vítimas justamente os empregados com um 
senso de responsabilidade quase patológico, são ingênuas no 
sentido de que acreditam nos outros e naquilo que fazem, são 
geralmente pessoas bem educadas e possuidoras de valiosas 
qualidades profissionais e morais. De um modo geral, a vítima é 
escolhida justamente por ter algo mais. E é esse algo mais que o 
perverso busca roubar. As manobras perversas reduzem a auto-
estima, confundem e levam a vítima a desacreditar de si mesma 
e de se culpar. Fragilizada emocionalmente, acaba por adotar 
comportamentos induzidos pelo agressor. Seduzido e fascinado 
pelo perverso, o grupo não crê na inocência da vítima e acredita 
que ela haja consentido e, consciente ou inconscientemente seja 
cúmplice da própria agressão.

________________________________________________

19 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.227, fev/2004.
20 GUEDES, Márcia Novaes, Terror psicológico no trabalho. São Paulo: LTR, 2003
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Desta forma, a vítima do assédio moral possui senso de responsabilidade acima 
da média, com nível de conhecimento superior aos demais, com uma auto-estima 
grande e acredita nas pessoas que a cercam. Todas essas qualidades reunidas numa 
única pessoa levam o agressor a usar de todos os meios para reduzir-lhe a auto-estima 
e o senso de justiça, levando à sua destruição profissional e psicológica.

Ela não é uma pessoa pacata, sem opinião própria, uma simples executora de 
tarefas predeterminadas. O agressor não se preocupa com esse tipo de pessoa, pois, se 
não lhe ameaça o cargo, não lhe representa perigo e para ele está tudo bem.

6 CONSEQÜÊNCIAS RESULTANTES DO ASSÉDIO MORAL

Segundo Oliveira21, a preocupação com a progressão dos problemas causados 
pelo assédio moral, levou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a criar, 
em novembro de 2000, uma comissão para estudo dos custos do assédio moral na 
segurança e na saúde dos trabalhadores. Composta de professores universitários e 
cientistas sociais, a comissão está incumbida de descrever o fenômeno e relatar os 
custos do assédio em termos de estigmatização, problemas de saúde físicos e mentais, 
implicações na perda do emprego e relações trabalho-casa.

A preocupação da OIT é tanto com a violência física quanto com a violência de 
natureza psicológica, sexual e racial, segundo a  organização:

Pesquisas levadas a cabo, por exemplo, no Reino Unido, 
demonstraram que 53% dos trabalhadores foram vítimas de 
coações no trabalho e que 78% foram testemunhas desse tipo 
de comportamento que pode afetar seriamente a saúde física e 
psíquica dos que dele sofrem. Ressalta o fato de que na Suécia 
ter-se estimado que esse tipo de violência é causa de 10% a 15% 
dos casos de suicídios22.

Um estudo da faculdade de saúde pública da Universidade de São Paulo (USP), 
publicado em 11 de maio de 2013, listou quatro razões para explicar os transtornos 
mentais ligados a pressões impostas no ambiente de trabalho:

________________________________________________

21 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.228.
22 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.228, fev/2004.
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A primeira é a alta demanda de trabalho. As pessoas têm baixo 
controle sobre o seu ritmo de trabalho; elas são solicitadas a 
várias e complexas tarefas. Outro aspecto são os relacionamentos 
interpessoais verticais e horizontais ruins. A terceira razão 
é o desequilíbrio entre o esforço e a recompensa adequada 
à dedicação. A gente não fala só de dinheiro. Às vezes, um 
reconhecimento, um elogio ao que você está desempenhando. O 
último aspecto é a dedicação excessiva ao trabalho, que também 
pode afetar a saúde mental.

Segundo Oliveira23, a doutrina é assente em enumerar alguns efeitos e danos à 
saúde do assediado, quais sejam:

• Endurecimento ou esfriamento das relações no ambiente de 
trabalho;
• Dificuldade de enfrentar as agressões ou interagir em equipe;
• Dificuldades emocionais, como: irritação constante, falta de 
confiança em si, cansaço exagerado, diminuição da capacidade 
para enfrentar o estresse e pensamentos repetitivos;
• Alterações do sono, dificuldade para dormir, pesadelos, 
interrupções freqüentes do sono, insônia;
• Alteração da capacidade de concentrar-se e memorizar 
(amnésia psicógena, diminuição da capacidade de recordar os 
acontecimentos);
• Anulação dos pensamentos ou sentimentos que relembrem a 
tortura psicológica, como forma de se proteger e resistir;
• Diminuição da capacidade de fazer novas amizades. Morte 
social: redução do afeto, sentimento de isolamento ou indiferença 
com respeito ao sofrimento alheio. Tristeza profunda;
• Sensação negativa de futuro. Violência depressiva;
• Mudança de personalidade. Passa a praticar violência moral;
• Sentimento de culpa. Pensamentos suicidas, tentativas de 
suicídio;
• Aumento de peso ou emagrecimento exagerado. Distúrbios 
digestivos. Hipertensão arterial. Tremores. Palpitações;
• Aumento do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas;
• Estresse. Segundo estudos em 47% dos casos associados à 
tortura psicológica;
• Falta de equilíbrio quanto às manifestações emocionais, por 
exemplo, com crises de choro ou de raiva;
• Pedido de demissão;
• Tensão nos relacionamentos afetivos.

________________________________________________

23 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.229, fev/2004.
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Existe uma relação entre os efeitos oriundos do abuso moral e a saúde financeira 
da empresa. Oliveira24 analisa essa relação:

A produtividade dos trabalhadores vítimas do assédio tende a 
diminuir muito, se comparada aos períodos em que não eram 
vítimas. O rendimento da vítima chega a diminuir cerca de 
60% se comparado ao período anterior ao assédio Eles faltavam 
menos ao trabalho, raramente apresentavam atestados médicos, 
tinham menos problemas psicológicos. A partir do momento em 
que são assediados são visíveis as transformações em suas vidas, 
sejam elas pessoais ou profissionais.

O aumento dos custos nas empresas é determinado pelas faltas por doenças, 
substituições e despesas processuais.  Guedes25, afirma que:

Na Alemanha, o custo direto da violência psicológica em um 
ano, em uma empresa de mil trabalhadores, foi calculado em 
cento e doze mil dólares ao ano, sobre os quais se somam outros 
cinqüenta e seis mil dólares de custo indireto [...] Na Suécia, onde 
o problema de violência psicológica foi atentamente estudado, o 
governo está em melhores condições de proteger a arrecadação 
dos excessivos custos das despesas com saúde pública. Em 1994 
foi aprovada a Lei de Reabilitação Profissional que obriga o 
empregador a apresentar um plano de reabilitação profissional 
à Previdência Social. A finalidade dessa lei é transferir os 
custos de reabilitação à origem em que as condições ambientais 
desajustadas causaram os mesmos custos. É uma forma de 
obrigar as empresas a não só renunciarem a essa prática abusiva, 
como também adotarem medidas de combate a essa espécie de 
violência.

Conforme visto acima, os custos não ficam restritos somente à empresa, é 
de se observar que o Estado arca com uma grande quantia, considerando-se que as 
licenças médicas superiores a quinze dias, os afastamentos por acidentes de trabalho 
decorrentes de estresse psicológico gerado pela violência e, por que não dizer, as 
inúmeras aposentadorias precoces, são pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), ou melhor, pelo contribuinte. Assim é possível falar, também, em 
custo social decorrente das situações de coação moral no trabalho.

________________________________________________

24 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.230, fev/2004.
25 GUEDES, Márcia Novaes, Terror psicológico no trabalho. São Paulo: LTR, 2003 a, p.95.
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7 PREJUÍZOS CAUSADOS PELO ASSÉDIO MORAL ÀS EMPRESAS E AO 
INSS

Conforme visto, os custos financeiros, não ficam restritos somente ao assediado, 
as empresas e a Seguridade Social são seriamente prejudicadas, conforme listado 
abaixo:

- Diminuição da produtividade e criatividade dos trabalhadores.
- Falta dos trabalhadores ao serviço por motivo de doença.
- Aumento do número de ações trabalhistas, principalmente com pedidos de 

indenização por danos morais.
- Gastos com substituições de empregados e despesas processuais.
- Imagem negativa da empresa perante os consumidores e o mercado de 

trabalho.
- Diminuição na qualidade dos produtos ou serviços.
- O INSS arca com os custos nas licenças médicas superiores a 15 dias.
- Inúmeras aposentadorias precoces pagas pelo INSS.
- Afastamentos por acidentes de trabalho decorrentes de estresse psicológico 

gerado pelo assédio moral.

8 ASPECTOS JURÍDICOS

É importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988, proíbe a prática 
do assédio moral a partir do seu art.1º, incisos II, III e IV que estabelecem como 
fundamentos da República Federativa do Brasil, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

No art. 3º, incisos I e IV elenca entre os objetivos fundamentais da República, 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

No art.4º, inciso II estabelece como princípios nas relações internacionais, a 
prevalência dos direitos humanos.
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Temos o art. 5º, caput, que consagra o princípio da igualdade, além da vedação 
à tortura e tratamento desumano ou degradante (inciso III).

As diversas disposições constitucionais acima elencadas, apesar de pertencerem 
à categoria dos princípios por conterem uma forte carga axiológica e elevado teor de 
abstração, possuem concretude e efetividade real.

De acordo com a hermenêutica todas as leis devem ser interpretadas de forma 
a amoldar-se às normas constitucionais (interpretação conforme a Constituição), que 
busca entre as diversas interpretações a que melhor se adapta ao espírito da Carta 
Magna.

Embora ainda não haja legislação infraconstitucional disciplinando o tema, 
conforme o princípio da máxima eficácia da norma Constitucional, e em vista os 
dispositivos constitucionais ora mencionados, não há interpretação possível nos casos 
de assédio moral que não confira no caso concreto, a proteção mais ampla possível à 
vítima de abuso.

Do ponto de vista da indenização devida pelo cometimento de ato ilícito, temos 
a tutela dos arts. 186 c/c art.927 do Código Civil.

No Brasil, o assédio, além da nulidade da despedida e da reintegração no 
emprego (art.4º, I, lei 9.029/01), pode resultar na pretensão de resolução do contrato 
de trabalho do empregado por descumprimento de deveres legais e contratuais (art. 
483, d, CLT), rigor excessivo ou exigência de serviços além das forças do trabalhador 
(art. 483, a e b, CLT).

Também autoriza a justa causa dos colegas, chefes, gerentes, diretores, 
responsáveis pela ilicitude (art. 482, b, CLT). O assédio moral já se insere nas 
doenças profissionais, com todas as suas conseqüências: afastamento do empregado, 
contagem do tempo de serviço, estabilidade no emprego, etc.

Outro efeito jurídico é que o assédio moral pode gerar a reparação de danos 
patrimoniais e morais decorrentes dos prejuízos de ordem econômica, como: despesas 
médicas, despesas com psicólogos, perda do emprego, etc. e no campo da honra, do 
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auto-respeito, da boa fama, da auto-estima e da saúde física e psíquica. Cita-se a lição 
de Luiz Salvador26 que se amolda ao caso:

Assim, o lesado por assédio moral pode pleitear em juízo além 
das verbas decorrentes da resilição contratual indireta, também, 
ainda, a indenização por dano moral assegurada pelo inciso X 
do art. 5º da Lex Legum, eis que a relação de trabalho não é 
de suserania, é de igualdade, de respeito, de intenso respeito, 
cabendo frisar que a igualdade prevista no art. 5º da CF não 
restringe a relação de trabalho à mera relação econômica 
subordinada: assegura ao trabalhador o necessário respeito à 
dignidade humana, à cidadania, à imagem, à honradez e à auto-
estima.

Pioneiramente, o Egrégio TRT da 17ª Região, em acórdão da lavra da Juíza 
convocada Sônia das Dores Dionísio, consagrou o assédio como fato gerador de dano 
moral, Oliveira27):

Assédio moral – Contrato de inação – Indenização por dano 
moral – A tortura psicológica destinada a golpear a auto-estima 
do empregado, visando forçar sua demissão ou apressar a sua 
dispensa através de métodos em que resultem em sobrecarregar 
o empregado de tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e 
fingir que não o vê, resultam em assédio moral, cujo efeito é 
o direito à indenização por dano moral, porque ultrapassada o 
âmbito profissional, eis que minam a saúde física e mental da 
vítima e corroi a sua auto-estima. No caso dos autos, o assédio 
foi além, porque a empresa transformou o contrato de atividade 
em contrato de inação, quebrando o caráter sinalagmático do 
contrato de trabalho, e por conseqüência, descumprindo a sua 
principal que é a de fornecer o trabalho, fonte de dignidade do 
empregado. Recurso improvido. (BRASIL, TRT – 17ª Reg., RO 
1315.2000.00.17.00-1).

O decreto nº. 3.048/99 (anexo II, lista B), que regulamenta a Lei 8.213/91 
(Lei dos benefícios da previdência social), enumera os transtornos mentais e do 
comportamento relacionado com o trabalho. Nesse capítulo se encontram elencadas 
as doenças e seus respectivos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza 
ocupacional, como: doenças de “reações ao estresse grave e transtornos de adaptação” 

________________________________________________

26 SALVADOR, Luiz. Assédio moral: doença profissional que pode levar à incapacidade permanente e 
até a morte. Revista Bonijuris, Curitiba, v.15, n.470, p.100, jan.2003.
27 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.231, fev/2004.
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e “estado de estresse pós-traumático”, causadas pelos agentes: “outras dificuldades 
físicas e mentais relacionadas com o trabalho” e “circunstancia relativa às condições 
de trabalho” (item VIII).

Em seguida, o regulamento tutela: “sensação de estar acabado (síndrome de 
burn-out, síndrome do esgotamento profissional)”, decorrente de “ritmo de trabalho 
penoso” e “outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho” (item 
XII).

Como se pode perceber, a Lei 8.213/91 reconhece a existência de doenças 
profissionais e do trabalho originadas do assédio moral. Como o assédio moral causa 
um comprovado prejuízo ao meio ambiente do trabalho, o Ministério Público do 
trabalho, mediante ação civil pública e ação civil coletiva tem legitimidade para 
atuar com o intuito de exigir a observância das normas de segurança e medicina do 
trabalho, bem como de prevenir, afastar ou minimizar os riscos à saúde e integridade 
física e psíquica dos trabalhadores (art.129, inciso III, CF/88).

Também é muito importante a atuação do sindicato da categoria profissional 
do empregado, na prevenção e na busca da reparação do dano decorrente do assédio 
moral.

9 ASPECTOS LEGISLATIVOS

Segundo Oliveira28, no âmbito internacional, a legislação pioneira sobre assédio 
moral ou coação moral é a da Noruega que em sua regulamentação trabalhista, de 
1977, proíbe o assédio em geral. A França, em 2002, na chamada Lei de modernização 
social, trata do assédio moral, dedicando o capítulo IV para o tema.

Em termos de projetos de lei, destacam-se os seguintes países: Suécia, 
Alemanha, Itália, Austrália, Uruguai, Inglaterra, Suíça. Bélgica, Portugal. França, 
Japão e Estados Unidos.

________________________________________________

28 OLIVEIRA, Euler Sinoir de. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, n.01, p.230, fev/2004.
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No Brasil, existem leis e projetos de leis municipais já aprovadas, entre eles: 
Estado de São Paulo – Municípios de: Americana, Campinas, Guarulhos, Iracemópolis, 
Jaboticabal e São Paulo; outros municípios: Cascavel (PR); Natal (RN); Porto Alegre 
(RS); São Gabriel do Oeste e Sindrolândia (MS).

A competência para legislar sobre direito do trabalho é privativa da União 
(art. 22, I, CF/88). Segundo Leite29, diversos projetos de lei tramitam no Congresso 
Nacional com o objetivo de disciplinar a questão do assédio moral ou coação moral, 
dentre os quais se destacam:

a) Projeto de Lei federal 5.970/01, de iniciativa do Dep. Inácio 
Arruda (PC do B/CE), alterando o art. 483 da CLT, inserindo a 
prática de coação moral como motivo para que o empregado, a 
seu cargo, sendo vítima, possa rescindir ou não o contrato de 
trabalho, bem como trata de particularidades indenizatórias a 
favor do empregado por força do ato de coação moral contra 
sua pessoa.
b) Projeto de Lei 4.591/01, de iniciativa da Dep. Rita Camata 
(PSDB/ES); que modifica a Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, proibindo a prática do assédio moral no âmbito do serviço 
público federal e cominando com pena que vai da singela 
advertência até a demissão, esta, em caso de reincidência.
c) Projeto de Lei 4.742/01, de iniciativa do Dep. Marcos de Jesus 
(PL/PE), que introduz o art. 136-A no Código Penal, tipificando 
o assédio moral com a seguinte redação:
Art. 136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a 
imagem ou o desempenho de servidor público ou empregado, 
em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral, sem 
justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco 
ou afetando sua saúde física ou psíquica. Pena – detenção de um 
a dois anos.

Enquanto não são aprovadas as leis, as convenções coletivas de trabalho 
poderão ser instrumentos eficazes para estabelecer o conceito de assédio moral, de 
forma preventiva e reparatória estabelecendo as infrações e sanções.

Segundo Leite30, alguns sindicatos já começaram a inserir nas convenções 
coletivas cláusulas dessa natureza, como exemplo, tem-se a 81ª cláusula da convenção 
coletiva celebrada pelo SEMAPI (Sindicato dos Empregados em Empresas de 
________________________________________________

29 LEITE, José Roberto Dias. Revista do TRT. Goiânia, v.01, p.120, dez.2005
30 LEITE, José Roberto Dias. Revista do TRT. Goiânia, v.01, p.122, dez.2005
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Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e Fundações Estaduais do Rio 
Grande do Sul), que dispõe:

Constrangimento moral: As empresas envidarão esforços para que sejam 
implementadas orientações de conduta comportamental aos seus respectivos 
supervisores, gerentes e dirigentes para que, nos exercícios de suas funções, visem 
evitar ou coibir práticas que possam caracterizar agressão e constrangimento moral e 
antiético aos seus subordinados.

Parágrafo único: Nos casos de denúncia por parte do trabalhador será formada 
uma comissão paritária de seis membros, SEMAPI, entidades abrangidas, excluída 
a empregadora denunciada, para avaliação e acompanhamento da referida denúncia.

Portanto, é muito importante à participação dos Sindicatos das categorias 
profissionais na implementação das referidas cláusulas protetivas.

10 POSICIONAMENTO DO EMPREGADO DIANTE DO ASSÉDIO MORAL

É de suma importância o reconhecimento do assédio pelo empregado e o seu 
comportamento diante de tal fato, conforme abaixo:

 É importante reconhecer o assédio moral através de suas características, sem 
confundi-lo com contrariedades e estresses habituais.

- Caso ocorra o assédio, o assediado deve colher provas da sua ocorrência.
- Denunciar o assédio moral ao departamento de recursos humanos da empresa, 

à CIPA e ao sindicato da categoria.
- Se as providências anteriores não surtirem efeito, o assediado deve fazer 

denúncia ao Ministério Público do Trabalho, e ao MTE.

11 AÇÕES PREVENTIVAS E POSICIONAMENTO DO EMPREGADOR 
DIANTE DO ASSÉDIO MORAL

Preventivamente as empresas devem criar mecanismos eficazes que garantam a 
dignidade do trabalhador no ambiente de trabalho, como códigos de ética preventivos 
e canais para denúncia do assédio moral. Também devem discutir o problema com 
seus empregados através de seminários e palestras com especialistas no assunto. 
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Se o empregado for vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, a empresa 
será responsabilizada. Poderá a vítima requerer a rescisão indireta de seu contrato 
de trabalho, como também pleitear a indenização por danos morais e materiais, por 
isso, diante da denúncia de assédio moral, o empregador deve tomar as seguintes 
providencias:

- Diagnosticar o assédio, identificando o agressor, investigando seu objetivo e 
ouvindo testemunhas.

- Avaliar a situação, através de ação integrada dos recursos humanos, da CIPA 
e da SESMT.

- Buscar, através do diálogo, modificar a situação, reeducando o agressor. Caso 
isso não seja possível, deverão ser adotadas medidas disciplinares contra o assediador, 
inclusive sua demissão, se necessária. 

- Oferecer todo o apoio médico e psicológico à vítima e, caso, já tenha sido 
demitida, providenciar a sua readmissão.

- Exige-se da empresa, em caso de abalo à saúde física e/ou psicológica do 
empregado, decorrentes do assédio, emissão de comunicação de acidente do trabalho 
(CAT). Em caso de empresas de pequeno porte, em que o assediador pode ser o 
próprio empregador, somente a conscientização e a prevenção podem ser eficazes 
contra o assédio moral.  

12 CONCLUSÃO

O assédio moral, fenômeno social de tempos passados, porém de reconhecimento 
recente, deve ser analisado com cautela no tocante à sua caracterização jurídica. 
É um conceito que está em plena evolução. A importância que hoje se dá aos 
comportamentos psicológicos é a mesma que se dá aos comportamentos físicos. 
Atualmente se reconhece que o comportamento abusivo e até mesmo tirânico contra 
um subalterno ou colega de trabalho constitui uma das formas mais ultrajantes de 
violência, equiparado à discriminação racial.

Este estudo mostrou os graves danos causados pelo assédio moral, à saúde 
física e mental do trabalhador, que vão desde distúrbios digestivos, hipertensão 
arterial, depressão, insônia e tristeza profunda, dentre outros, até o consumo de 
drogas, bebidas alcoólicas e tentativas de suicídio.
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Mostrou também que as conseqüências oriundas do assédio moral não 
ficam restritas somente ao assediado, a saúde financeira da empresa é seriamente 
prejudicada, pois a produtividade e criatividade do trabalhador caem drasticamente 
no período em que são assediados, além das faltas dos trabalhadores ao serviço, 
gastos da empresa com indenizações por danos morais, diminuição das qualidades 
dos produtos e serviços e imagem negativa da empresa perante os consumidores e o 
mercado de trabalho, dentre outros prejuízos.

Porém, os custos financeiros, não ficam restritos apenas às empresas, pois 
a Seguridade Social arca com uma grande parte desses custos, como no caso das 
inúmeras aposentadorias precoces pagas pelo INSS, nos afastamentos por acidentes 
de trabalho decorrentes de estresse psicológico gerado pelo assédio moral e nas 
licenças médicas superiores a quinze dias, de responsabilidade do instituto.

Este estudo apontou que o assédio moral deve ser combatido por suas 
conseqüências sob todos os aspectos. As condutas ilícitas dos agressores clamam 
por uma providência que reprima ações passadas e previna ações futuras como 
providência necessária à saúde do empregado e à prosperidade da empresa. Omitir-se 
diante de comportamentos ultrajantes de assédio moral é incentivar a ocorrência de 
patologias, quem sabe, até mais graves.

 A trajetória percorrida até aqui, mostra que o tema merece muita atenção 
e ações concretas para reprimir e combater os agressores. Para tanto, é necessário 
a soma de esforços de diversos setores da sociedade: atuação enérgica do Poder 
Judiciário na repressão aos casos comprovadamente ocorridos; atuação do Poder 
Legislativo na produção de leis eficientes no combate às condutas abusivas; atuação 
dos empregadores conscientes que se empenhem em construir um ambiente de 
trabalho saudável e de respeito aos direitos de todos. 

Pode-se concluir pela necessidade de se discutir a construção e preservação de 
um ambiente de trabalho sadio como essencial à saúde física e mental dos trabalhadores, 
assim como a preservação da saúde da empresa e da Seguridade Social, pois, as relações 
existentes no processo produtivo condicionam a qualidade de vida dos indivíduos na 
sociedade, sendo também essencial para a democracia, para a afirmação dos direitos 
fundamentais dos indivíduos e pressuposto da dignidade da pessoa humana, princípio 
sobre o qual se alicerçam os ordenamentos democráticos modernos. 
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O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE REDEFINIDO

THE NEW MODEL OF JUDICIAL REVIEW IN BRAZIL

José S. Carvalho Filho1

RESUMO: Trata-se de artigo em que se apresenta a evolução histórica do controle de 
constitucionalidade no Brasil, bem como se identifica problema atual do Judiciário brasileiro, 
consubstanciado na quantidade excessiva de processos judiciais em tramitação. Esse problema 
compromete a efetiva construção do Estado Constitucional de Direito no Brasil, portanto surge 
a necessidade do desenvolvimento de institutos e teorias destinados a racionalizar o modo de 
prestação jurisdicional e, consequentemente, resolver o problema da crise numérica. Os novos 
institutos (súmulas vinculantes, repercussão geral do recurso extraordinário e transcendência 
dos motivos determinantes) acarretam a aproximação entre os modelos clássicos de controle de 
constitucionalidade, com predominância das características do controle abstrato ou concentrado, 
razão pela qual a confluência é identificada como abstrativização ou objetivação do controle difuso 
de constitucionalidade.

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional. Acesso à Justiça. Transcendência dos Motivos 
Determinantes. Repercussão Geral do Recurso Extraordinário. Súmulas Vinculantes.

ABSTRACT: This paper shows the historical development of judicial review in Brazil, as well 
as identifies a current problem in Brazilian Judiciary Power: the high number of lawsuits. This 
problem compromises the effective construction of a State Constitutional Law in Brazil, so there is 
a need to develop institutes and theories to rationalize the judgments and thus solve the problem of 
numerical crisis. The new institutes (binding precedents, transcendence of the reasons and general 
repercussion of extraordinary appeal) promote a rapprochement between the classical models of 
judicial review, with a predominance of the characteristics of the concentrate model. That is why the 
confluence is identified as concentration of the diffuse judicial review model.

Keywords: Judicial Review. Access to Justice. Transcendence of the Reasons. General 
Repercussion of Extraordinary Appeal. Binding Precedents.

1 A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

Desde sua redação originária, a Constituição da República de 1988 
(CR/88) certifica que o Brasil, a exemplo de todos os Estados democráticos da 

________________________________________________
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Brasiliense de Direito Público – IDP. Analista Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Contato: 
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contemporaneidade, é regido pelo princípio do Estado de Direito. Tal princípio revela 
a ideia de subordinação do Estado ao ordenamento jurídico vigente, que dispõe sobre 
sua forma de atuação, funções e limitações.

O artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 26 de agosto de 1789, já estipulava que “toda sociedade na qual a garantia dos 
direitos não é assegurada, nem a separação dos Poderes determinada não possui 
Constituição” (FRANÇA; LEGISLAÇÃO; 1789).

Ingo Sarlet (2009; p. 59) ensina que, a partir dessa formulação paradigmática, 
lançaram-se as bases do que passou a ser núcleo material das primeiras Constituições 
escritas, de matriz liberal: limitação jurídica do poder estatal, por meio da separação 
dos Poderes e da garantia de alguns direitos fundamentais. Desse modo, o Estado 
absolutista oitocentista cede lugar ao Estado limitado pelo Direito, em que é possível 
identificar três pilares nos quais ele se sustenta: supremacia da lei, proteção de direitos 
fundamentais e divisão funcional do poder.

Ocorre que esse modelo inaugural passou por muitas transformações 
substanciais. Influenciado por ideais de justiça distributiva e com o escopo de reduzir 
as desigualdades sociais que culminaram em tempos de crise, o Estado percebeu a 
necessidade de intervir para promoção do bem-estar social, por meio da consagração 
e da realização de direitos a prestações materiais, além das das liberdades de primeira 
dimensão. Surge, pois, o que se convencionou chamar de Estado Social (HERRERA; 
2008; p. 7-12).

Hodiernamente, difunde-se a ideia de Estado Constitucional (PÉREZ LUÑO; 
2002; p. 94 e SS.), tendo em vista que as transformações do Direito nos séculos XX e 
XXI mudaram os paradigmas do Estado. A supremacia da lei cedeu lugar à supremacia 
da Constituição, fonte primeira do ordenamento jurídico-positivo; não se busca mais 
uma separação hermética das funções do Estado, na medida em que se percebeu a 
necessidade de interdependência e harmonia na atuação dos Poderes Públicos; e à 
dimensão subjetiva dos direitos fundamentais foi acrescida uma dimensão objetiva 
(PIEROTH; SCHLINK; 2012; p. 67).
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O reconhecimento de supremacia e de força normativa da Constituição 
implicou estrutural mudança na hermenêutica jurídica, tendo em vista que todas as 
leis passaram a ser interpretadas à luz dessa norma.

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais também acarretou significativas 
mudanças no Direito, uma vez que as liberdades públicas, positivas e negativas, 
deixaram de ser meros direitos subjetivos para se tornarem também valores do Estado, 
orientando a formulação e a execução das políticas públicas – eficácia dirigente – e 
espraiando seus efeitos para outras searas jurídicas – eficácia irradiante –, inclusive 
para ramos que regem as relações de direito privado – eficácia horizontal (ALEXY; 
2008; p. 520 e ss.).

Revisitando a teoria da separação dos Poderes, percebe-se que os juízes 
não são mais a inanimada “boca da lei”, mas os garantidores da complexidade 
estrutural do Direito e da necessária e útil coexistência entre lei, direitos e justiça 
(ZAGREBELSKY; 2007; p. 153). Isso dá nova feição ao Poder Judiciário.

Como ensinam Cadermatori e Duarte (2007): 

O que caracteriza o Estado Constitucional – diferenciando-o, 
tanto do Estado de Direito como do Estado Social – é que todas 
as previsões constitucionais (de liberdades públicas individuais 
no Estado de Direito e direitos sócio-econômicos e culturais 
no Estado Social), enunciadas apenas em caráter formal, agora 
podem ser objeto de uma tutela jurisdicional, vale dizer, são 
justiciáveis, e isto se deveu, sobremaneira, a Kelsen. De fato, foi 
o jurista austríaco quem contribuiu de forma decisiva ao afirmar 
o protagonismo do Tribunal Constitucional como guardião da 
Constituição (Hutter der Verfassung) na sua polêmica com Carl 
Schmitt na etapa da República de Weimar, tendo isto ocorrido 
em 1931.

Os autores referem-se ao clássico debate entre Kelsen e Schmitt sobre quem 
deve ser o guardião da Constituição (KELSEN; 2003; p. 237-298). Prevalece, na 
grande maioria das democracias atuais, a ideia de Kelsen segundo a qual o controle 
de constitucionalidade deve ser exercido por um órgão imparcial.

No Brasil, quando se pretende a verificação de constitucionalidade de leis 
em tese, o controle de constitucionalidade é exercido exclusivamente pelo Supremo 
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Tribunal Federal (STF), mas incidentalmente os demais órgãos brasileiros imbuídos 
de jurisdição também são competentes. Nesse contexto, impende registrar que 
jurisdição significa a realização do Direito, por meio de terceiro imparcial, de modo 
criativo, autorizativo e com aptidão para tornar-se indiscutível (DIDIER JR.; 2007; p. 
65). Quando o exercício da jurisdição é pautado em preceitos da Constituição, está-se 
diante da jurisdição constitucional.

Jurisdição constitucional é, portanto, a atividade jurisdicional cometida a 
órgãos específicos dentro da estrutura do Estado, cujo escopo é verificar a congruência 
das normas hierarquicamente inferiores com a Constituição, no que diz respeito 
tanto ao aspecto formal quanto ao material, declarando a invalidade da norma e, 
por consequência, sua inaplicabilidade a um caso concreto ou em caráter genérico, 
quando haja discordância entre a norma inferior e a Lei Fundamental (TAVARES; 
1998; p. 104)..

2 MODELOS CLÁSSICOS DE CONSTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Há dois clássicos modelos de controle de constitucionalidade no mundo: 
o modelo de controle abstrato, oriundo do direito austro-germânico, que teve 
Hans Kelsen como o seu principal expoente; e o modelo de controle difuso de 
constitucionalidade, que nasceu no direito norte-americano e tem como marco o 
famoso caso Marbury x Madison, julgado pela Suprema Corte Americana em 1803 
(BRANCO; MENDES; 2012; p. 1.099-1.100).

O Brasil incorporou os dois modelos ao ordenamento jurídico nacional. O 
controle abstrato de constitucionalidade é exercido exclusivamente pelo Supremo 
Tribunal Federal, após provocação dos legitimados constitucionalmente (art. 103 
da CF), e se dispõe a analisar a compatibilidade vertical com a Constituição de 
atos normativos marcados pela generalidade, impessoalidade e abstratividade. Já o 
controle difuso é exercido por todos os órgãos jurisdicionais, de modo incidental. Na 
realidade, nesse modelo não se tem o escopo de declarar a inconstitucionalidade de 
uma norma, mas de assegurar um direito ao litigante; ocorre que, para assegurar o 
direito, imprescindível é o afastamento da norma, diante da inconstitucionalidade.
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O controle abstrato só pode ser exercido em ações constitucionais específicas 
– ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de 
preceito fundamental –, enquanto o controle difuso, em tese, pode ser exercido em 
qualquer ação judicial.

Há uma importante diferença  entre os modelos no que se refere aos efeitos 
da decisão. No modelo abstrato, a decisão proferida tem eficácia geral (erga omnes) 
e vinculante, enquanto no modelo difuso a eficácia da decisão restringe-se às partes 
envolvidas no processo. Essa é a diferença que tem sido flexibilizada no Brasil e será 
oportunamente abordada.

3 A EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO BRASIL

Como indicado no tópico anterior, atualmente o controle de constitucionalidade 
no Brasil pode ocorrer de forma difusa ou abstrata, mas nem sempre o sistema foi 
misto.

Durante o Império, vigia no Brasil o princípio da soberania da lei, de origem 
francesa, motivo pelo qual a Constituição de 1824 não contemplava forma de 
verificação de compatibilidade vertical entre a Constituição e as demais normas 
jurídicas.

Como ensinam Gilmar Mendes e Ives Gandra (MENDES; MARTINS; 2009; 
p. 47), só se inaugurou uma nova concepção com o regime republicano, por influência 
do direito norte-americano. O art. 3º do Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, 
estabeleceu que, na guarda e na aplicação da Constituição e das leis nacionais, a 
magistratura federal só interviria em espécie e por provocação da parte. Esse é o 
embrião do controle difuso de constitucionalidade no Brasil e corresponde à primeira 
fase da jurisdição constitucional. A Constituição de 1891 incorporou o dispositivo e 
atribuiu competência ao Supremo Tribunal Federal para verificar a validade das leis 
em face da Constituição.

O gérmen da segunda fase da jurisdição constitucional foi a instituição da 
representação interventiva como forma de composição de conflitos federativos, em 
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1934, mas o controle abstrato de constitucionalidade de normas federais e estaduais no 
modelo austro-germânico só foi implementado no Brasil em 26 de novembro de 1965, 
por meio da Emenda 16 à Constituição de 1946. O Projeto de Emenda deu a seguinte 
redação ao art. 101, I, k, da Constituição, uma das alíneas que estabelecia hipótese 
de competência originária do STF: “k) a representação de inconstitucionalidade de 
lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-
Geral da República” (MENDES; MARTINS; 2009; p. 61).

A terceira fase, definida como abertura procedimental da jurisdição 
constitucional, iniciou-se com a Constituição de 1988, por meio da qual se rompeu 
com o monopólio da ação direta pelo Procurador-Geral da República (MEIRELES; 
WALD; MENDES; 2012; p. 374). Até 1988, o único titular do direito de propor 
ação direta de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República, mas a 
Constituição cidadã ampliou essa competência para alguns órgãos do Poder Público e 
da sociedade civil, a exemplo de Mesas do Legislativo, dos Governadores de estado, 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos. 
Isso implicou forte mudança no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro:

A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle 
de constitucionalidade incidental ou difuso, ao ampliar, de 
forma marcante, a legitimação para a propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103), permitindo que, 
praticamente, todas as controvérsias constitucionais sejam 
submetidas ao Supremo Tribunal Federal, mediante processo de 
controle abstrato de normas (MENDES; MARTINS; 2009; p. 
86).

A abertura procedimental da jurisdição constitucional abstrata não parou por 
aí. A Constituição de 1988 instituiu uma ação cuja função é combater as omissões 
inconstitucionais do poder público, denominada ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão, e a Emenda Constitucional 3, de 1993, estatuiu a ação declaratória de 
constitucionalidade. Além disso, a Lei 9.868, de 1999, regulamentou a ação direta 
de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, e a Lei. 9.882, 
de 1999, disciplinou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi 
prevista originariamente na Constituição, mas era despida de qualquer funcionalidade.

Incidentalmente, diversas ações constitucionais foram disponibilizadas para 
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os cidadãos se insurgirem em face de práticas contrárias à Lei Fundamental, além 
do tradicional mandado de segurança e do habeas corpus: habeas data, mandado 
de injunção, ação popular, ação civil pública e reclamação constitucional (DIDIER 
JR. 2012). Também se possibilitou ampla participação da sociedade no processo de 
interpretação constitucional (HÄBERLE; 1997), por meio de audiências públicas e 
da intervenção de terceiros na qualidade de amicus curiae (LEAL; 2010; p. 145-149).  

A onda de democratização (CAPPELLETTI; 1998; p. 31 e ss.) que se instaurou 
com a Constituição de 1988 e a facilidade de acesso à justiça, por meio de benefícios 
como a isenção de custas e a advocacia pública aos mais necessitados, acarretou um 
progressivo aumento na judicialização dos conflitos sociais.

Em consequência, o Judiciário passou a receber mais demandas do que 
consegue atender e isso ocasionou uma crise na administração da justiça.

4 A CRISE NUMÉRICA DO JUDICIÁRIO E A RACIONALIZAÇÃO DA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

Nas últimas décadas, o excessivo número de processos distribuídos para 
julgamento na Corte Suprema comprometeu a celeridade e a adequação da prestação 
jurisdicional. Mesmo a criação do Superior Tribunal de Justiça e a atribuição a este 
órgão da função de uniformizador de jurisprudência em matéria infraconstitucional 
não foram capazes de solucionar a crise numérica do STF.

Diversas reformas legislativas tentaram resolver o problema, por meio da 
descentralização de competências nos tribunais (Lei n. 9.756/2008) e da inserção 
progressiva de filtros de índole processual (Lei n. 11.276/2006), como súmulas 
impeditivas e exigências processuais rígidas para a interposição de recursos. 
Entretanto, nenhuma das medidas conseguiu pôr fim à crise do Supremo Tribunal 
Federal, embora elas tenham contribuído para desacelerar o aumento do número de 
processos em tramitação.

Diante do acúmulo de trabalho, a Corte Suprema viu-se obrigada a adotar 
uma série de posicionamentos formalistas, definidos como jurisprudência defensiva, 
no intuito de barrar o processamento de recursos extraordinários e agravos de 
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instrumento. Nesse sentido, citm-se as Súmulas 280, 281, 282, 283, 284, 291 e 400, 
dentre outras (FUCK; 2010).

Ao analisar essa prática, William Santos Ferreira (2004) leciona que havia uma 
aparente democratização do acesso à justiça, pois o volume de processos no STF era 
tão descomunal que se passava a trabalhar com julgamentos em escala e isso é uma 
contradição em termos, já que se trata do órgão de cúpula do Judiciário, cujo acesso deve 
ser algo extraordinário. Impende registrar que esta crise numérica do STF estendia seus 
efeitos para todo o Judiciário, já que enorme percentual das demandas jurídicas brasileiras 
era levado ao Tribunal, diante da utilização excessiva dos recursos extraordinários.

Em termos numéricos, a distribuição anual de processos avançou de 16.226, em 
1990, para 90.839, em 2000.  Em 20062, a distribuição atingiu o número de 116.216 
processos. Do total de processos, a soma dos recursos extraordinários e respectivos 
agravos era altíssima: 81,6% em 1990, 97,4% em 2000, e 95,3% em 2006 (BRASIL, 
STF, Relatório Estatístico).

Esses números obstaculizavam o bom funcionamento da Corte e comprometiam 
a adequabilidade das decisões, na medida em que a análise dos recursos repetitivos 
era individual e reincidente. Em consequência, essa concepção subjetivista do recurso 
extraordinário contribuiu para o desprestígio da jurisdição constitucional no âmbito 
do controle difuso de constitucionalidade e criou barreiras operacionais ao pleno 
exercício do controle concentrado pelo Supremo (VIANA; 2010; p. 15).

A Carga excessiva de trabalho no STF é contraproducente para a afinação de 
jurisprudência nacional. Luciano Fuck (2010) apresenta algumas consequências dessa 
prática de julgamento individualizado de causas repetitivas. Segundo o autor, no caso 
do FGTS3, o STF decidiu a mesma questão aproximadamente 60.000 vezes e isso 
demonstra a irracionalidade do modelo. Pior, frequentemente a jurisprudência fixada 

________________________________________________

2  Último ano antes da implementação da sistemática da repercussão geral. Embora a repercussão geral 
tenha surgido com a EC 45/2004, sua efetiva implementação apenas ocorreu em 3/5/2007, quando foi 
editada norma do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que regulamentou o instituto.
3  Questão relativa aos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos governamentais das 
décadas de 80 e 90 em relação aos depósitos em contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos 
trabalhadores.
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pelo STF em casos idênticos deixava de ser aplicada, em virtude da ausência de um 
dos requisitos de admissibilidade recursal. De certa forma, inverteu-se a hierarquia 
de propósitos, já que a harmonização da interpretação constitucional subordinava-se 
aos institutos do processo civil.

Por tudo isso, o que era pra ser um acesso democrático, passou a ser um 
mecanismo que queria agradar a todos, mas acabava não agradando a ninguém 
(BRAWERMAN; 2006; p. 182). Nesse contexto, surge a necessidade de racionalização 
do modo de prestação jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal percebe que deve 
analisar questões constitucionais importantes, e não processos individualizados.

Assim, a fase atual da jurisdição constitucional é a de racionalização dos 
julgamentos. Diversos mecanismos demonstram essa tendência, como as súmulas 
vinculantes, a teoria da transcendência dos motivos determinantes e a repercussão geral 
do recurso extraordinário. Esses institutos fazem parte de uma série de modificações 
que o controle difuso de constitucionalidade vem sofrendo e que permitem afirmar 
a existência de uma aproximação entre os dois clássicos modelos de controle 
(SEGADO; 2003) adotados pelo Brasil. Como prevalecem as características do 
controle abstrato, a doutrina costuma preconizar que está ocorrendo a abstrativização 
do controle difuso de constitucionalidade (LOPES).

5 A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIO-
NALIDADE

5.1 Transcendência dos Motivos Determinantes

A natureza idêntica dos modelos de controle de constitucionalidade, quanto 
às finalidades e aos procedimentos comuns dominantes, não justifica a manutenção 
da diferença quanto aos efeitos das decisões proferidas no controle concentrado e no 
controle incidental (MENDES; 2004; p. 164).

Entretanto, segundo orientação clássica4, a decisão proferida no modelo 
________________________________________________

4  Por todos, citam-se STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de et al. A nova 
perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da 
legitimidade da jurisdição constitucional. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1498, 8 ago. 2007. Disponível 
em:  <http://jus.com.-br/revista/texto/10253>. Acesso em:  1º mar. 2013.
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abstrato tem eficácia geral (erga omnes) e vinculante, enquanto no modelo difuso a 
eficácia da decisão restringe-se às partes envolvidas no processo.

A consequência prática dessa diferença é que as decisões em sede de 
controle difuso de constitucionalidade, mesmo quando proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, não pacificam de modo definitivo o entendimento sobre a questão 
constitucional.

Como exemplo, cita-se o Habeas Corpus 82.959, no qual o Supremo 
Tribunal Federal (BRASIL; 2006) proferiu decisão declarando incidentalmente 
a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei de Crimes Hediondos que proibia a 
progressão de regime prisional.

Mesmo após essa decisão, muitos órgãos jurisdicionais aplicaram o dispositivo, 
ao fundamento de que o julgado do STF ocorreu em sede de controle difuso. O Juiz 
de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio Branco-AC divergiu 
da nova orientação do STF e determinou que o cumprimento da pena de crimes 
hediondos deve ocorrer integralmente em regime fechado.

A decisão do Juiz de Rio Branco foi impugnada por meio da Reclamação 4.335 
no STF e o Relator, Min. Gilmar Mendes, deferiu liminar, para que, mantido o regime 
fechado de cumprimento de pena por crime hediondo, fosse afastada a vedação legal 
de progressão de regime, até o julgamento final da referida reclamação (BRASIL).

No julgamento de mérito, o Ministro asseverou que o juiz de Rio Branco 
desrespeitou a eficácia erga omnes que deve ser atribuída à decisão do Supremo 
Tribunal Federal, no HC 82.959, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, 
§ 1º, da Lei 8.072/1990. Para concluir assim, o relator informou que é difícil admitir 
que a decisão proferida em sede de controle concentrado possa ser dotada de eficácia 
geral e que a decisão proferida no âmbito do controle incidental, muito mais morosa 
porque em geral tomada após tramitação da questão por todas as instâncias, continue 
a ter eficácia restrita às partes (BRASIL, STF, Rcl 4.335).

Abstrai-se do voto, ainda, que os motivos determinantes ou a fundamentação 
para reconhecer o direito do recluso à progressão de regime transcendem ao 
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processo subjetivo no qual foi proferida a decisão, isto é, as razões para a conclusão 
pela inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 têm validade geral, 
independentemente da edição de resolução pelo Senado Federal (art. 52, X, CF)5.

Nesse julgamento, o Ministro Gilmar Mendes asseverou, ainda, que houve 
mutação constitucional do art. 52, X, da Constituição e, como consequência, a 
resolução do Senado teria efeito meramente publicitário, já que o ato normativo 
estaria invalidado pelo julgamento da Corte (BRASIL, STF, Rcl 4.335).

É importante consignar que a referida reclamação é apenas um dos exemplos 
em que veio à tona a questão da transcendência dos motivos determinantes. Isso 
porque o Supremo Tribunal Federal, ainda que não declare expressamente a adoção 
dessa teoria, tem lhe dado aplicação, quando promove a modulação de efeitos em 
processos subjetivos (BRASIL, STF, RE 197.917) ou quando invoca precedentes 
análogos – porém não idênticos – para solucionar os casos de acordo com a orientação 
firmada nos julgamentos invocados (BRASIL, STF, RE 251.132).6

Sobre o ponto, é imperioso ressaltar que a teoria da transcendência dos 
motivos determinantes pode eventualmente ser aplicada também no controle abstrato 
de constitucionalidade. A título de exemplo, imagina-se a hipótese de Estado-
Membro que possua norma com conteúdo idêntico à de outro, que já fora declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a fundamentação da 
decisão de inconstitucionalidade desta lei poderá expandir-se também para a lei ainda 
não examinada.

Por fim, em atenção à honestidade acadêmica, é imperioso esclarecer que a 
teoria da transcendência dos motivos determinantes não é aceita de forma pacífica, 
mas é uma construção jurisprudencial que está em discussão. A Reclamação 4.335 
foi conhecida e julgada procedente, entretanto não teve o condão de definir se houve 

________________________________________________

5 Segundo texto literal da Constituição de 1988, compete ao Senado Federal suspender a execução, no 
todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
6 Nesse precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal invocou as decisões de inconstitucionalidade 
de leis análogas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo (Recursos Extraordinários 153.771, 204.827 
e 194.036) para declarar a inconstitucionalidade da lei do Rio Grande do Sul. Tal medida é repetida em 
inúmeras decisões monocráticas proferidas pelos membros da Corte.
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a efetiva adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes no Brasil 
(BRASIL, STF, Rcl 4.335).

5.2 Súmulas Vinculantes

Súmula pode ser definida como deliberação proferida por tribunais, após o 
exame reiterado de casos concretos, a qual elege uma interpretação ou um conjunto 
de interpretações de dado preceito normativo e direciona a aplicação do Direito 
(NUNES; 2010; p. 129).

As súmulas foram introduzidas no Brasil por sugestão do Ministro Victor 
Nunes Leal (ALMEIDA; 2010). Em 1963, já se enfrentava uma crise no Judiciário, 
em virtude do grande número de processos a serem examinados, então o Ministro 
mencionou pela primeira vez o termo "Súmula de Jurisprudência predominante no 
Supremo Tribunal Federal", deixando claro que a súmula não teria efeito vinculante 
e que qualquer dos ministros poderia propor a revisão do enunciado. As súmulas 
serviriam como orientação aos demais magistrados do país. 

Em 1964, foi apresentado ao Congresso Nacional o anteprojeto de reforma 
do Código de Processo Civil, de autoria de Alfredo Buzaid, no qual constava a 
criação de "jurisprudência obrigatória", que conferia força de lei às decisões dos 
tribunais tomadas por maioria absoluta. Referida proposta, contudo, não foi aprovada 
e, em seu lugar, nasceu o incidente de uniformização de jurisprudência através das 
súmulas7, o qual não possui efeito vinculante para outros magistrados além daqueles 
que participaram do incidente de uniformização (ALMEIDA; 2010).

Inicialmente, portanto, as súmulas só tinham natureza diretiva, uma vez que os 
órgãos jurisdicionais inferiores não estavam obrigados a observá-las – a propósito, o 
efeito vinculante de decisão judicial só foi instaurado no Brasil por meio da Emenda 
Constitucional 3/1993, muito após a criação dessas súmulas persuasivas.

Com o tempo, verificou-se que as decisões contrárias às súmulas dos tribunais 
superiores compeliam os jurisdicionados a interpor recursos até que o órgão 
________________________________________________

7 Art. 479 do Código de Processo Civil.
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responsável pela edição do enunciado uniformizasse o entendimento. Por tal motivo, 
a Emenda Constitucional 45/2004 associou o efeito vinculante à ideia de súmulas e 
inaugurou a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal editar súmulas com efeitos 
vinculantes, desde que mediante decisão de dois terços dos seus membros e após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-A da Constituição)8.

Essas súmulas vinculantes, para a professora Mônica Sifuentes (2005; p. 
275), têm natureza de ato jurisdicional normativo, isto é, de ato típico e exclusivo 
da função jurisdicional, que se situa em uma zona cinzenta da distribuição funcional 
entre os Poderes do Estado, dado o seu caráter de obrigatoriedade e generalidade, que 
o aproxima do conteúdo material da lei.

As súmulas vinculantes, representam mais um mecanismo de que o Supremo 
Tribunal Federal dispõe para obrigar a observância do seu entendimento consolidado, 
a fim de evitar a reapreciação de questões constitucionais em demandas repetitivas9 .

5.3 Repercussão Geral

Com o objetivo de racionalizar a prestação jurisdicional no que diz respeito 
aos recursos extraordinários, a Emenda Constitucional 45/2004 também instituiu 
a repercussão geral como requisito de admissibilidade desses recursos. A norma 
constitucional (art. 102, § 3º, da Constituição) foi regulamentada pela Lei 11.418/2007, 
que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil brasileiro, e 
também pela Emenda 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O primeiro dos dispositivos processuais civis autoriza a Corte Suprema a 
não conhecer dos recursos extraordinários quando a questão discutida nos autos 
não envolver matéria constitucional ou a matéria constitucional envolvida não for 
qualificada pela relevância social, econômica, política ou jurídica. Assim, o Tribunal 
passou a ter competência para selecionar as lides que julgará, focando atenção nas 

________________________________________________

8 A norma constitucional foi regulamentada pela Lei 11.417/2006 e pelas Resoluções 381 e 388 do Supremo 
Tribunal Federal.
9 A título de curiosidade, registre-se que até o dia 27/4/2014, o Supremo Tribunal Federal havia editado 
32 súmulas vinculantes (embora as súmulas possuam numeração entre 1 e 33, o conteúdo da súmula 
vinculante 30 nunca foi editado). 

p. 239 - 259



252 Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 2                                jan. / jul. 2014

que considera mais importantes no cenário nacional, aquelas que não prescindem de 
manifestação do STF e cujas decisões têm forte impacto no mundo jurídico.

As questões constitucionais são submetidas à votação, sendo necessário 
o quorum qualificado de dois terços dos membros da Corte (oito ministros) para 
que se rejeite a repercussão geral. Quando a relevância de determinada matéria não 
é reconhecida, está-se afirmando que a discussão envolvida não é hábil a ensejar 
manifestação extraordinária do Judiciário, mas isso não significa que a causa 
tenha pouca importância. É possível que se trate de matéria constitucional que não 
ultrapasse os interesses subjetivos das partes ou de questão infraconstitucional de 
alta relevância. Em nenhum dos casos, o Supremo Tribunal Federal manifestar-se-á.

Pela leitura do art. 543-B, § 2º, do CPC, a consequência da rejeição de 
repercussão geral pelo STF é a não admissão, por força legal, de todos os recursos 
que versam sobre o mesmo tema. Os órgãos de origem – onde houve a interposição 
do recurso extraordinário para a realização do primeiro juízo de admissibilidade do 
apelo – devem apenas declarar a inadmissibilidade da impugnação.

Por outro lado, reconhecida a repercussão geral, o STF fica autorizado a 
devolver aos referidos órgãos os recursos extraordinários e agravos que versem sobre 
o mesmo tema, para que essas instâncias procedam ao sobrestamento dos referidos 
recursos até o julgamento de mérito do processo-paradigma. Julgado o mérito, as 
instâncias originárias devem adotar os procedimentos do art. 543-B, § 3º, do Código 
de Processo Civil, segundo o qual os recursos sobrestados serão examinados pelos 
órgãos de origem, que poderão declará-los prejudicados, quando a decisão do STF 
for compatível com o acórdão recorrido, ou retratar-se, nos casos em que houver 
incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a decisão do STF.

Em síntese, a repercussão geral representa uma racionalização do modo de 
prestação jurisdicional. Se há repercussão geral, o STF julga um caso e remete os 
processos com idêntica discussão jurídica aos órgãos de origem, para que julguem os 
recursos prejudicados, quando há coincidência de entendimento entre os tribunais, ou 
se retratem de suas decisões, aplicando a orientação adotada pela Corte Suprema. Por 
outro lado, quando inexiste repercussão geral, a discussão não está apta a instaurar a 
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jurisdição extraordinária, seja porque não há questão constitucional, seja porque ela 
não transcende ao interesse subjetivo das partes. 

Assim, os impactos da repercussão geral do recurso extraordinário variam de 
acordo com reconhecimento ou não de repercussão geral ao assunto debatido nos 
autos, mas, em ambos os casos, a forma de prestação da jurisdição mudou. Os órgãos 
judiciais de origem passaram a ser colaboradores efetivos do STF no exercício da 
jurisdição, e não mais meros pontos de passagem até que o processo chegue ao 
Supremo Tribunal Federal e esta Corte decida os casos individualmente.

6 CONSEQUÊNCIAS DA RACIONALIZAÇÃO

Efeito interessante da abstrativização do controle difuso é a afinação de 
jurisprudência entre os tribunais pátrios, a qual acarreta segurança jurídica e propicia 
meios para a concretização de decisões judiciais justas.

Quanto aos recursos repetitivos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal 
(recursos extraordinários e agravos), a jurisprudência uníssona é uma consequência 
natural do procedimento previsto nos arts. 543-A e 543-B do CPC, já que as instâncias 
de origem adéquam sua orientação ao que é decidido pelo STF. 

Em síntese, a afinação da jurisprudência quando é reconhecida a repercussão 
geral decorre de dois motivos: flexibilização dos filtros processuais rigorosos e 
possibilidade de retratação dos acórdãos recorridos, nos casos em que a orientação 
firmada vai de encontro ao decidido pelo STF.

Quando a repercussão geral é negada, a situação torna-se ainda mais curiosa. 
A negativa de repercussão geral a uma tese jurídica pode ocorrer porque ela se 
fundamenta em atos normativos infraconstitucionais ou porque o conflito não tem 
relevância política, econômica, social ou jurídica. A inexistência de repercussão geral 
por constatação de discussão infraconstitucional é mais uma medida de racionalização, 
pois, em vez de o STF analisar diversos processos, ele seleciona um como paradigma 
e firma a diretriz para resolução dos demais casos idênticos. 

Já a hipótese de rejeição de repercussão geral por ausência de relevância é 
consequência da progressiva aproximação do Supremo Tribunal Federal ao perfil 
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de corte constitucional. A nova competência estabelecida possibilita ao STF julgar 
quais questões constitucionais não são aptas a instaurar a jurisdição extraordinária 
da Suprema Corte, razão pela qual há uma transferência da última decisão em tais 
situações para outros juízos e isso acarreta evidente compartilhamento de competências 
constitucionais. Tendo em vista que todos os recursos que versam sobre tema idêntico 
são automaticamente não admitidos a partir da negativa de repercussão geral, não é 
mais o Supremo Tribunal Federal quem decide sempre em última instância. Assim, a 
uniformização de jurisprudência deve ocorrer no âmbito dos outros juízos brasileiros, 
como os tribunais superiores: Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do 
Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar.

Pelo exposto, verifica-se que os instrumentos para a uniformização de 
entendimentos são: 1) a retratação do acórdão recorrido; 2) o registro de prejuízo; e 
3) a automática inadmissibilidade dos recursos extraordinários.

A teoria da transcendência dos motivos determinantes complementa e reforça 
a sistemática da repercussão geral. Em muitos casos em que a repercussão geral é 
reconhecida, abstrai-se a questão constitucional debatida no recurso-paradigma, a 
fim de que a orientação firmada sirva para resolver tantos processos quanto possível. 

Assim, se uma questão constitucional diz respeito, por exemplo, à inconstitu-
cionalidade de lei municipal que instituiu taxa de limpeza e conservação de 
logradouros públicos sem os requisitos constitucionais do tributo, a decisão proferida 
valerá para qualquer norma que se encaixe na situação, independentemente da lei 
municipal julgada no recurso-paradigma (BRASIL, STF, RE-QO 576.321).

Quanto às súmulas vinculantes, trata-se de instituto complementar que pode 
ser utilizado para solucionar demandas que se repetem em classes processuais 
diversas de recurso extraordinário e de agravo, como mandado de injunção, mandado 
de segurança e habeas corpus.

Estatísticas disponibilizadas na página do Supremo Tribunal Federal revelam 
que a racionalização da jurisdição constitucional tem contribuído para aperfeiçoar 
a prestação jurisdicional, na medida em que a quantidade de processos distribuídos 
anualmente tem diminuído vertiginosamente (BRASIL, STF, Relatório Estatístico).
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Essa redução numérica permitiu e tende a permitir cada vez mais que os 
membros do STF flexibilizem entendimentos jurisprudenciais defensivos, já que não 
é mais exigido o julgamento individualizado de lides idênticas, que tanto causava 
exaustão. Como consequência, vislumbra-se a correção de equívoco muito frequente 
na jurisdição constitucional brasileira, qual seja, a existência decisões diversas para 
solucionar casos idênticos.

Há pouco tempo, ainda que fosse manifesto o direito material da parte 
recorrente, era habitual o Supremo Tribunal Federal dar provimento a um recurso e 
não conhecer de outro sobre o mesmo assunto, ante a ausência de requisitos recursais 
de admissibilidade. Assim, algumas pessoas recebiam a prestação postulada, enquanto 
outras, em igualdade de condições, sequer tinham o mérito dos seus recursos julgado.

A racionalização da jurisdição constitucional se propõe a solucionar esse 
problema. Além da possibilidade formal de propositura de ações e interposição de 
recursos, a racionalidade propicia acesso à ordem jurídica.

7 CONCLUSÕES

O estudo da evolução do controle de constitucionalidade no Brasil evidencia que 
a jurisdição constitucional está em constante transformação. Desde o reconhecimento 
inaugural da possibilidade de controle de atos normativos pelo Judiciário (Decreto 
848/1890), o Brasil vem engendrando um sistema de controle de constitucionalidade 
diferente de todos os modelos existentes no mundo e passou a permitir ampla 
participação da sociedade no processo de interpretação constitucional.

Ocorre que a onda democratizadora, a despeito das inúmeras conquistas 
positivas, acarretou uma crise no Judiciário, decorrente do elevado número de 
demandas judiciais (crise numérica). Para enfrentar o problema, houve a necessidade 
de se repensar o modelo de controle de constitucionalidade brasileiro, sobretudo no 
que diz respeito ao controle difuso de constitucionalidade.

Nesse contexto, idealizaram-se teorias e institutos para racionalizar o modo 
de prestação jurisdicional, como a transcendência dos motivos determinantes, as 
súmulas vinculantes e a repercussão geral. Essas novidades, a um só tempo, geram 
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como efeitos: 1) o combate à crise numérica que assola o Judiciário brasileiro; 2) a 
aproximação entre o controle difuso e o controle abstrato de constitucionalidade, com 
predominância das características deste modelo (abstrativização do controle difuso); 
e 3) a adoção de decisões judiciais mais justas e uniformes. 

De tudo quanto exposto, é possível inferir que o sistema de controle de 
constitucionalidade no Brasil não é um processo acabado. Ao contrário, continua em 
constante evolução e aprimoramento. Hoje é mais completo do que era no passado, 
mas certamente ainda passará por outras modificações para enfrentar problemas 
constitucionais presentes e futuros. 
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