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APRESENTAÇÃO 
  

 

 

A COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA está dividida em quatro volumes e representa o 

resultado das pesquisas realizadas pelos alunos e professors dos Programas  de Pós 

Graduação Stricto Sensu em Direito da UniBrasil, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul e UNOESC, com areas de concentração em Direitos 

Fundamentais. 

O resultado dos artigos, ora apresentados, decorre de intenso trabalho e 

parceria institucional, realizada entre os respectivos Programas de Pós Graduação 

Stricto Sensu, no sentido de aproximar as suas pesquisas em áreas comuns.  

Há que se mencionar que os artigos foram apresentados no Seminário 

realizado nas dependências do Programa de Mestrado em Direito da UniBrasil e que 

contou com a presença de Professores e pesquisadores dos três Programas de Pós 

Graduação Stricto Sensu que, em caráter inovador e de vanguarda, se associam em 

parcerias em rede, com o intuito de potencializar, através de esforços comuns, as 

pesquisas realizadas em conjunto. 
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A COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA, portanto, inaugura uma nova fase de 

aproximação institucional  entre os três Programas irmãos e que já apresenta 

resultados alvissareiros, como os artigos – ora publicados – resultantes das pesquisas 

apresentadas no I Seminário das Linhas de Pesquisa em Direitos Fundamentais, 

realizado na UniBrasil no ano de 2013! 

                         Curitiba, inverno de 2014. 

   

                        Carlos Luiz Strapazzon - Professor PPGD UNOESC 

                        Eduardo Biacchi Gomes - Professor PPGD UniBrasil 

                        Ingo Wolfgang Sarlet - Professor PPGD PUCRS 
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OS DIREITOS BÁSICOS E A DEFESA DO CONSUMIDOR  

COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 

 

Anelise Coelho Nunes∗∗∗∗ 

  

 

 

 INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre os direitos básicos do consumidor, no Brasil, no 

contexto da defesa do consumidor enquanto direito fundamental. 

A expressão “defesa do consumidor” não foi de mera ou casual escolha feita pelo 

legislador constituinte de 1988, uma vez que compreende uma gama extensa de direitos, 

pois, enquanto direito fundamental, possui uma dimensão individual e outra coletiva, 

devendo ser interpretada sob a ordem e a logicidade de nosso sistema democrático, 

conforme a cláusula de abertura a outros direitos, expressa na norma do artigo 7o do 

Código de Defesa do Consumidor.  

A defesa do consumidor, como direito fundamental, vincula não só aos envolvidos 

na relação de consumo, mas também a quem incube a proteção dos direitos do cidadão – 

o Estado – no sentido de assegurar a dignidade, a saúde e a segurança do consumidor, 

bem como a proteção de seus interesses, sobretudo, econômicos. 

Portanto, a partir disso, esse estudo procura verificar as espécies de direitos 

básicos do consumidor, consubstanciados na norma do artigo 6o do Código de Defesa do 

Consumidor.  

 

                                                
∗ Professora universitária e advogada. Doutoranda em Direito (PUCRS), linha de pesquisa: Eficácia e 
Efetividade da Constituição e dos Direitos Fundamentais no Direito Público e no Direito Privado. Integrante 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Fundamentais, Grupo de Pesquisa em Direito do Consumidor e 
Grupo de Pesquisa em Interpretação Constitucional e Direito Administrativo (PUCRS).  Mestre, Especialista e 
Graduada em Direito (PUCRS). Pesquisadora e bolsista da CAPES. Coordenadora do PPGD da UNIFIN – 
Faculdade São Francisco de Assis em Porto Alegre/RS. E-mail: anelisecnunes@hotmail.com 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ACERCA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E 

DA EXPRESSÃO DEFESA DO CONSUMIDOR  

A expressão “direito fundamental à defesa do consumidor” abarca um conteúdo 

amplo, inicialmente assegurado em documentos oriundos de organismos internacionais, 

para, após a Constituição Federal de 1988 reconhecê-lo como direito fundamental, vir a 

ser consagrado, em nosso ordenamento jurídico, pelo Código de Defesa do Consumidor, 

consubstanciado na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

A defesa do consumidor, antes de tudo, consiste em direito fundamental. Direitos 

fundamentais, em linhas gerais, são os direitos humanos previstos em nosso ordenamento 

jurídico, trazidos à normativa constitucional, expressamente [1], além dos decorrentes da 

adoção de uma interpretação extensiva da norma do parágrafo 2º do artigo 5o da 

Constituição Federal de 1988, a qual refere a existência de um “catálogo materialmente 

aberto” [2]. 

Assim, diferentemente do processo que ocorreu na Europa, do direito fundamental à 

defesa do consumidor – que cabe ao Estado, como destinatário [3], promover, na forma da 

lei, conforme estabelece a norma constitucional do artigo 5o, inciso XXXII – surgiu o 

Código de Defesa do Consumidor, por também incumbência constitucional ao legislador 

ordinário, segundo a norma do artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Muito embora a disposição da normativa constitucional refira, no rol dos direitos e 

garantias fundamentais, na expressão do artigo 5o, inciso XXXII, a “defesa do consumidor”, 

a acepção é um tanto abrangente e necessita ser interpretada sistematicamente, pois, 

conforme leciona Juarez Freitas, “deve-se afirmar, categoricamente, que a interpretação 

jurídica é interpretação sistemática ou não é interpretação” [4]. Dessa forma subexiste, por 

trás da expressão constitucional “defesa do consumidor”, o sentido de “direito fundamental 

à defesa do consumidor” por uma simples conexão lógica de nosso sistema jurídico, a 

partir da utilização de uma interpretação sistemática e extensiva, a fim de que não seja 

extraída a eficácia da normativa constitucional, a qual também limita a atividade 

econômica, como princípio regulador da própria soberania do Estado (artigo 170 da 

Constituição Federal de 1988). 

Diante disso, uma vez eleita a expressão “defesa do consumidor” pelo constituinte 

de 1988 para integrar o rol de direitos e garantias fundamentais, e não “direito do 

consumidor”, deve-se levar em conta, pela opção lingüística do legislador, a necessidade 
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da previsão, como direito fundamental, de não apenas um conjunto de direitos, mas 

também a determinação da tutela pelo Estado, já que destinatário [5] (obrigado) do direito 

fundamental.  

Ademais, a determinação pela utilização da palavra “defesa” (do consumidor) 

pressupõe a vulnerabilidade desse, a qual encontra justificativa diante das situações de 

desequilíbrio impostas pelo mercado, nas quais o consumidor se caracteriza como “o 

sujeito que sofre a ação” das relações consumeristas, não apenas como destinatário final, 

segundo dispõe a norma do art. 2o do Código do Consumidor – sem aprofundar, no 

presente trabalho, as distinções que permeiam muitas e acaloradas discussões entre as 

correntes maximalista ou finalista1 – bem como no que se refere à coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo 

(parágrafo único da norma do art. 2o do Código do Consumidor), também em relação a 

todas as vítimas do fato do produto e do serviço (norma do artigo 17 do Código do 

Consumidor) e, ainda, a todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas 

comerciais e à disciplina contratual (norma do artigo 29 do Código do Consumidor). 

Desse modo, referindo-se ao Código do Consumidor, Claudia Lima Marques ensina 

que “todas as normas são de proteção do sujeito consumidor (individual ou coletivamente) 

e não do mercado ou de proteção do consumo”, já que “a base da proteção especial do 

sujeito é a sua vulnerabilidade” [6]. 

Portanto, a “defesa do consumidor” constitui todo o arcabouço jurídico e social que 

nosso sistema jurídico permite, muito mais amplo que o espectro contido na expressão 

“direito do consumidor”. Então, importa ressaltar a fundamental lição de Adalberto 

Pasqualotto: “a proteção ao consumidor se faz a um sujeito de direitos e não ao ato de 

consumo, como é usado em alguns outros países” [7]. Ainda, vale lembrar que a defesa do 

consumidor, no Brasil, alcança sua efetividade através da política nacional das relações de 

consumo, articulada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituídos e 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, VIII). 

 

 

                                                
1 Em linhas gerais, a doutrina maximalista estabelece que o destinatário final é quem retira do mercado, 
utiliza e consome o produto, o serviço ou a informação, ou seja, é o destinatário fático; enquanto que a teoria 
finalista ou teleológica determina que o destinatário final é o destinatário fático e econômico do produto, do 
serviço ou da informação, não apenas efetuando retirada da cadeia de produção, mas também utilizando-o para 
si ou para terceiros. 
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2. O CATÁLOGO MATERIALMENTE ABERTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR  

A defesa do consumidor não pode ser entendida como mera proteção aos que se 

enquadram nos critérios de sua titularidade, como quem adquire ou utiliza produtos ou 

serviços como destinatário final, ou mesmo a coletividade, o consumidor equiparado, a(s) 

vítima(s) de acidente por fato do produto e do serviço, como já foi mencionado, mas 

também há de se conceber o reconhecimento de um “catálogo materialmente aberto” de 

espécies de direitos fundamentais a partir da norma do artigo 7o do referido Código, o qual 

dispõe que “os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados 

ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna 

ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem 

como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade”.  

Desse dispositivo, afirma Claudia Lima Marques a pertinência da “interface com 

outras fontes” [8], a partir da “cláusula de abertura para outros direitos contidos no 

sistema” [9], já que o mandamento constitucional de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII 

da CF/1988) deve ser cumprido por todo o sistema, em diálogo das fontes, e não somente 

através do Código de Defesa do Consumidor, mandado elaborar pelo art. 48 do ADCT” 

[10], sob pena de restringir a eficácia desses dispositivos. 

Por essas razões, os direitos básicos do consumidor, previstos no Capítulo III, a 

partir da norma do artigo 6o do referido Código, prevêem espécies numerus apertus, 

jamais taxativas, uma vez que, se restritivas, certamente tolheriam a eficácia do sistema 

protetivo, bem como expressamente declarariam inconstitucionalidade, uma vez que o 

consumidor foi identificado como titular de direitos fundamentais. 

 

3. DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR  

Considerando, antes de tudo, mais uma vez, a existência de um catálogo 

materialmente aberto em relação aos direitos fundamentais presentes no Código de 

Defesa do Consumidor, a análise das espécies previstas nas normas dos incisos do artigo 

6o do Código de Defesa do Consumidor, indica, expressamente, direitos concernentes à 

segurança e proteção; à educação, divulgação e liberdade de escolha; à informação; à 

vedação da publicidade enganosa ou abusiva; a modificação das cláusulas contratuais 

abusivas; à prevenção e reparação de danos; à facilitação do acesso à justiça; à inversão 
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do ônus da prova em prol do consumidor; à garantia de um serviço público 

adequadamente prestado. 

 O inciso I refere como direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e 

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos. Tal dispositivo prevê a teoria da qualidade e 

a proteção contra riscos, a qual Antonio Herman Benjamin [11] desenvolve, ressaltando 

que a lei impõe um dever de qualidade dos produtos e serviços que presta o fornecedor e 

que, diante do descumprimento desse dever, surgirão efeitos contratuais (inadimplemento 

contratual ou ônus de suportar os efeitos da garantia por vício) e extracontratuais 

(obrigação de substituir o bem viciado, mesmo que não haja vínculo contratual, de reparar 

os danos causados pelo produto ou serviço defeituoso).  

Assim, estipula-se que a exigência da qualidade se divide [12] em qualidade–

adequação e qualidade–segurança, que, se não observada, resulta em vícios de qualidade 

por inadequação (art. 18 e seguintes do Código do Consumidor) e vícios de qualidade por 

insegurança (artigos 12 a 17 do Código do Consumidor).  

Rizzatto Nunes afirma que proteção à vida, saúde e segurança são direitos que 

nascem atrelados ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, a qual pressupõe 

um piso vital mínimo [13]. Acrescenta que são condições morais e materiais para o 

consumidor, não só o conforto material, mas também prazeres ligados ao lazer e ao bem-

estar moral ou psicológico [14]. 

O inciso II reporta à educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.  

Claudia Lima Marques [15] ressalta o “papel predominante da lei em relação à vontade na 

nova concepção de contrato” pela proteção do direito de escolha e do exercício da 

autonomia racional do consumidor, a partir da informação e da reflexão, tutelando, até 

mesmo, o consumidor menos preparado. Sob a influência do princípio da boa-fé, o 

contrato tem seu equilíbrio, sua equidade e seu conteúdo mais controlados [16], visando à 

manutenção da igualdade nas contratações.  

Já o inciso III indica a necessidade da informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. O princípio da 

transparência, presente no direito à informação, envolve toda a relação de consumo, 

desde o momento pré-contratual, como na formação, execução, até na cobrança de 
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dívidas, uma vez que incide sobre a essência do negócio [17]. A informação acerca do 

produto ou do serviço integra o conteúdo do contrato, mas, se apresentada de modo falho, 

recairá sobre a qualidade do produto ou do serviço [18]. 

O inciso IV, por sua vez, destaca a proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Inovou o Código 

ao estipular o “princípio da vinculação da publicidade” [19], impondo a necessidade de 

transparência e de boa-fé a partir da publicidade comercial, obrigando o fornecedor desde 

a oferta do produto ou do serviço. O dever de lealdade e de respeito pelos fornecedores 

decorre da transparência e da boa-fé nas relações de consumo. Sendo, assim, toda 

prática enganosa, abusiva, coercitiva e desleal considerada ilícita.    

Quanto ao inciso V, prevê a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas. Trata-se do reequilíbrio do contrato diante da nova 

teoria contratual, possibilitando o direito à revisão das cláusulas contratuais [20], bem 

como em relação à que dispõe sobre a renegociação. 

O inciso VI, por seu turno, ressalta a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O direito à reparação e sua 

respectiva cláusula limitativa constituem o dever de indenizar, pelo fornecedor, bem como 

a impossibilidade da exclusão contratual dessa obrigação. 

O inciso VII traz a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos. Trata-se da proteção ao consumidor pela prática 

consolidada do “recall administrativo”, efetuado com grande seriedade e cooperação das 

empresas, como esclarece Claudia Lima Marques [21]. 

O inciso VIII assegura a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Quanto à inversão do ônus da prova, a mesma autora refere que “o espírito 

do CDC é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não o contrário” 

[22]. 

O inciso IX teve seu texto vetado. 
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O inciso X contempla a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. A referida autora [23] ensina que aos serviços públicos sob regime de concessão 

aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observado o 

princípio da continuidade da prestação do serviço público concedido. Ademais, leciona que 

há responsabilidade objetiva em razão dos danos ocasionados na prestação do serviço, 

devendo o consumidor fazer prova da efetiva ocorrência do dano, demonstrar o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão da empresa e a ocorrência do prejuízo e o montante 

do dano. 

 

CONCLUSÃO 

O Código de Defesa do Consumidor não só identifica um sujeito de direitos 

especiais, bem como regulamenta a proteção e efetivação dos seus direitos a partir de um 

sistema especial de tutela. Ocorre a proteção do Estado para com o consumidor, pela 

efetivação do direito fundamental previsto na norma constitucional do art. 5º, XXXII.  

A inserção da necessidade da defesa do consumidor no rol dos direitos 

fundamentais da norma do art. 5º revela, necessariamente, o reconhecimento do 

consumidor como titular de direitos fundamentais. 

E, em posição antagônica a ele, a partir da determinação dos seus direitos básicos, 

encontram-se os destinatários, a quem incumbe o dever de realização desses direitos: os 

fornecedores e o Estado. Os fornecedores devem submissão ao sistema protetivo 

elencado pelas normas do Código, uma vez que o direito fundamental concentra-se na 

“defesa do consumidor” e pressupõe a vulnerabilidade dele. Ao Estado incumbe a 

facilitação e resguardo da defesa do consumidor em variada gama de órgãos que integram 

o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além da possibilidade de procedimentos de 

várias esferas (administrativa ou judicial, civil ou penal). 

Em vista de que o mandamento constitucional deve ser cumprido, sempre, de modo 

a tutelar a figura do consumidor, diante do diálogo das fontes e da necessidade de uma 

interpretação sistemática, extensiva, concedendo lógica e organicidade ao sistema, a 

transparência e a boa-fé nas relações de consumo estão presentes em todas as 

modalidades dos direitos básicos do consumidor, nas mais diversas caracterizações, seja 

pela informação, educação, divulgação, publicidade, entre outros, como forma 

assecuratória de sua dignidade e de proteção de seus interesses. 
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DO PRÓXIMO PASSO DA CIDADANIA NA ERA DA CONSTITUIÇÃO: DA 

LUTA POR RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS À MATERIALIZAÇÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS COM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO 

 

 

Francelize Alves Morking2 

 

 

INTRODUÇÃO    

É de suma importância o reconhecimento das diferenças e a materialização de 

direitos fundamentais, especificamente no que tange ao fenômeno das relações de 

consumo e do superendividamento. 

 O século XXI se apresenta como um desafio para a sociabilidade, principalmente 

quando analisado a partir de um conjunto significativo de riscos, como, por exemplo, a 

manutenção dos valores e ideais modernos, a crise ambiental e o avanço tecnológico 

promovido por uma sociedade de consumo desenfreada.  

Essas racionalidades fragmentadas não conseguem ser compreendidas e 

respondidas, seja por parte do Estado, seja por parte dos cidadãos. Diante desse cenário, 

a organização política estatal é minada por argumentos de incerteza e de fragilidade sobre 

as instituições democráticas, assim como da legitimidade do próprio Estado. Um desses 

desafios é a aplicação dos princípios constitucionais, principalmente do princípio da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais nas relações de crédito ao 

consumo.  

A legislação brasileira disciplina os contratos de crédito, entretanto, não tem 

acompanhado a realidade social do consumo e suas consequências, nem a proteção tão 

necessária do consumidor de crédito, e do consumidor em geral, por isso, novas 

                                                
2
 Artigo apresentado como requisito parcial à obtenção de título de mestre, Programa de Mestrado em 

Direitos Fundamentais e Democracia, Faculdades Integradas do Brasil. Orientador: Prof.ª. Drª. Rosalice 
Fidalgo Pinheiro 
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legislações estão sendo criadas buscando melhorar a proteção do consumidor, 

principalmente, do consumidor superendividado. 

É preciso assegurar a efetividade dos princípios constitucionais e, é necessário 

evitar o superendividamento, não se esquecendo de apresentar soluções que possam 

contribuir para efetivar a proteção dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da 

pessoa humana nas relações de crédito e de consumo. 

A contratação do crédito faz parte dessa nova realidade fática percebida na 

sociedade de consumo, e é utilizada para proporcionar a aquisição de bens e serviços 

para consumo.  

Contudo, essa aparente facilidade de contratação de crédito somada à possibilidade 

da realização de sonhos teve consequências e tais consequências da contratação 

indiscriminada do crédito acabaram por revelar seus riscos: o endividamento excessivo e o 

risco da falência pessoal do consumidor. 

Dentro dessa nova realidade e com base nos direitos fundamentais, e nas Teorias 

do Mínimo Existencial e da legislação comparada, especialmente com o Direito Francês, é 

chegada a hora de se criar instrumentos efetivos, e leis que sejam eficazes, criando 

instrumentos de proteção ao consumidor de crédito, assegurando a efetivação dos seus 

direitos constitucionais e a dignidade humana do consumidor, principalmente como forma 

de evitar o superendividamento.  

No Brasil, a legislação brasileira, apesar de assegurar constitucionalmente a 

proteção do consumidor em seus direitos fundamentais, ainda não possui meios efetivos 

para sua proteção, embora já existam projetos de lei neste sentido. 

Outro ponto preponderante é que se torne possível a identificação das qualidades e 

diferenças do outro, no caso, o devedor superendividado, assim como a discussão e a 

proposição do reconhecimento das diferenças. Desta forma, o reconhecimento das 

diferenças não será segregador, mas inclusivo, corroborando a legitimidade desse 

processo por parte da sociabilidade, buscando especificamente obter uma visão 

contemporânea das relações de consumo na perspectiva dos princípios constitucionais e 

direitos fundamentais, evitando-se a discriminação do consumidor no caso de 

superendividamento. 

Ainda outro fator relevante para a concretude do projeto emancipatório da cidadania 

de forma a respeitar o imperativo democrático, e, quiçá, avançá-lo é a solidariedade social, 
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reconhecendo-se o direito ao patrimônio mínimo como reflexo do princípio da dignidade 

humana, avançando-se para a tutela jurídica contra o superendividamento como aplicação 

do princípio da dignidade humana nas relações de crédito, partindo-se para isso do 

histórico e da conceituação de seus institutos e a análise do Projeto de Lei 283/2012 que 

institui mecanismos para barrar a ocorrência do superendividamento. 

Importante definir quem é o sujeito do superendividamento no Brasil? Qual o seu 

tratamento na doutrina nacional e comparada? O superendividamento e a legislação 

nacional, quais os novos horizontes? Segundo o princípio da Boa-Fé Objetiva. 

O superendividamento é uma nova forma de desigualdade do sistema capitalista, e 

a questão do mínimo existencial deve ser discutida até mesmo no interesse do próprio 

mercado na volta ao consumo do sujeito superendividado ao consumo. 

Apesar dos desafios, é claramente possível buscar soluções legais e 

jurisprudenciais, e, também, no direito comparado, e em uma nova legislação que 

efetivamente proteja ao consumidor superendividado, permitindo o próximo passo da 

cidadania na era da constituição: qual seja o da luta pelo reconhecimento das diferenças 

buscando a materialização dos direitos fundamentais com relação aos direitos do 

consumidor superendividado, buscando analisar a Teoria do Mínimo Existencial, entre 

outras possíveis soluções. 

 

1.  CONCEITO DE SUPERENDIVIDAMENTO NO DIREITO DO CONSUMIDOR 

O objetivo geral da presente pesquisa, e do presente artigo é demonstrar a 

realização de um novo estágio do projeto emancipatório de cidadania presente no caminho 

entre a luta pelo reconhecimento das diferenças até a sua materialização em direitos 

fundamentais, especialmente no que tange às relações de consumo e à proteção do 

consumidor superendividado. 

Anteriormente, antes do Estado Social, os direitos fundamentais eram aqueles 

previstos na Constituição, e eram exercidos, tão somente, pelo sujeito diante do Estado. 

Nas relações chamadas privadas, não havia tal influência, e eram consideradas 

como comandadas apenas pela autonomia da vontade “pacta sun servanda”, ainda não se 

cogitava a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. 
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Era o Estado Liberal que deveria ser um estado mínimo, o menor possível, sem 

grandes intervenções nas relações particulares. Existia o que podemos considerar como 

um verdadeiro abismo, entre a legislação infraconstitucional e o Direito Público. 

Cabia ao Direito do Estado apenas garantir as liberdades mais básicas para os seus 

cidadãos, o que com o passar do tempo ocasionou grande disparidade entre as grandes e 

poderosas corporações e os consumidores. 

Os contratos passaram a ser elaborados de forma unilateral cabendo apenas ao 

consumidor aderir, sem questionar, o que acabou por finalmente tolher os direitos 

fundamentais dos consumidores. 

Logo, o contrato de consumo atual se afastou da aparente liberdade contratual tão 

apregoada pelo Estado Liberal, ocasionando injustiças que acabaram por afetar o 

consumidor de boa-fé.   

E é esse consumidor agora superendividado que precisa da proteção do Estado e 

da garantia dos seus direitos fundamentais em busca de justiça social e da diminuição das 

desigualdades, na materialização das diferenças. 

O Superendividamento nas palavras nas palavras de André Perin Schmidt Neto, 

como sendo: 

 

“A impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar 

todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o fisco, oriundas 

de delitos e de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e 

patrimônio” (SCHMIDT Neto, André Perin. Revisão dos Contratos com Base no 

Superendividamento. Curitiba: Juruá, 2012). 

 

Já segundo Claudia Lima Marques, “o superendividamento é a impossibilidade do 

devedor, pessoa física, leigo e de boa fé, pagar suas dívidas de consumo”. (MARQUES, 

Claudia Lima. Sugestões para uma lei sobre o tratamento do superendividamento de 

pessoa física em contratos de crédito ao consumo. Revista Direito do Consumidor. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, ano 14, nº 55, p.11-52, Julho-Setembro de 2005).  

Ainda para a mesma jurista, o superendividamento pode ocorrer de duas formas: 
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1) Superendividamento Ativo que é fruto de uma acumulação inconsiderada de dívidas, desde 

que de boa fé, conhecido também como endividamento compulsório;  

2) Superendividamento Passivo que é aquele provocado por um imprevisto da vida moderna, ou 

seja, a dívida proveniente do desemprego, da doença que acomete uma pessoa da família, pela 

separação do casal, entre outros. (PRADO, Alessandro Martins. A proteção do consumidor 

superendividado. Revista Interativa. Jales: Empório da Arte, ano I, nº 01, p. 14, Abril de 2006). 

 

E são essas pessoas desprovidas de sua dignidade que o Direito às Diferenças, 

assim como a efetivação dos preceitos fundamentais deve proteger, pois todo negócio 

jurídico deve primar pela dignidade da pessoa humana como princípio, trazendo a 

proteção constitucional para todos os sujeitos físicos nas relações de consumo. 

É preciso uma análise profunda, sobre quem as novas leis irão proteger, será que 

apenas o devedor de boa-fé merece a proteção legal? E aquele que não entende o débito 

que está assumindo, podemos utilizar, como um exemplo grosseiro, os idosos, que 

pressionados pela família, filhos e netos em dificuldade assumem débitos impagáveis. 

De fato, é necessário não se categorizar os devedores, como faz Claudia Lima 

Marques, existem vários tipos de insolvência, algumas nem sequer imaginadas pela 

doutrina, quiçá pela jurisprudência, a lei não pode começar já apresentando preconceitos, 

que derivam da falta de estudos mais aprofundados sobre o tópico. 

Afinal, quem são os leigos que a lei busca proteger, todos, hoje em dia temos 

acesso a um mínimo de informação, logo como fazer essa separação, como a lei deve 

fazê-lo? Como saber quem agiu de boa-fé, de má-fé, ou num estado de necessidade?  

Afinal, na modernidade, quase todos, menos aqueles que beiram a miséria, podem ser 

considerados como tendo condições de identificar o possível superendividamento e 

prevenir-se em tempo, quem poderá fazer tal julgamento? A doutrina, a jurisprudência? A 

lei? 

E não estamos falando do chamado endividamento passivo, quando uma pessoa 

não leiga, poderá ser defendida pela legislação em questão, já que, é possível ocorrer o 

endividamento passivo de uma pessoa, mesmo que esta seja uma sumidade no assunto, 

na medida em que qualquer consumidor está sujeito ao endividamento passivo, como 

veremos na sequencia, a pergunta que não quer calar é: e aqueles que sabiam das 

consequências e não puderam evitar: vítimas do capitalismo e do consumismo 

desenfreado. 
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É que como já foi dito, existe duas formas de endividamento, o ativo, que muitas 

vezes se materializa quando o consumidor tenta manter o padrão de vida que tinha há dez 

anos e o passivo, que é a ocorrência de um imprevisto na vida do consumidor, 

materializando-se através da sua doença ou da doença de alguém da família, a pergunta é 

como separar um do outro. 

 

2. O IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DE PROMOÇÃO DA DEFESA DO 

CONSUMIDOR, DEVER DE SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES DE CRÉDITO 

AO CONSUMIDOR (BOA-FÉ) E O TRATAMENTO NA LEGISLAÇÃO COMPARADA 

ESPECIALMENTE A FRANCESA 

Embora o Projeto de Lei nº 283/2012, que institui mecanismos para barrar a 

ocorrência do superendividamento, ainda não esteja em vigorando, a questão a ser 

debatida, gira em torno da forma de aplicação destes direitos fundamentais 

constitucionais, entre outros, nas relações privadas, como forma do consumidor se 

proteger. 

Deve se levar em conta a dignidade da pessoa humana, mesmo aquela 

superendividada, foi proposta por Ingo Wolfgang Sarlet, uma conceituação jurídica para a 

dignidade da pessoa humana:  

 

“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 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 corresponsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão dos demais seres humanos.” (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da 

pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 60). 

 

 A Constituição Federal, por exemplo, já menciona a proteção do consumidor e sua 

defesa, no artigo 5ª, XXXII, no artigo 24, no artigo 21, X, e artigo 98, no seu parágrafo 

único, no artigo 150, parágrafo 5º, no artigo 170, V, no artigo 175, parágrafo único, II e III, e 

na criação do Código de Defesa do Consumidor, presente no artigo 48 do ADCT da 

Constituição Federal. 
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A lei nº 8.078/90, criado devido ao mencionado artigo 48 do ADCT, criou o Código 

de Defesa do Consumidor, que o define, assim como define a figura do fornecedor, 

definindo ainda os conceitos de serviço. 

A  Constituição se ocupou de dar certa rede de proteção para o consumidor, criando 

uma legislação que busca preservar e proteger o direito às diferenças, oferecendo 

tratamento jurídico aos desiguais nas relações de consumo. 

Destarte, direta ou indiretamente, é preciso buscar formas para concretizar os 

direitos fundamentais essenciais ao consumidor de crédito e a aplicação destes direitos 

nas relações de mercado, seja pelas novas legislações ou mesmo pela interpretação da lei 

infraconstitucional brasileira e da jurisprudência vigente.  

Apesar da nova Lei ainda não estar em vigor deve o consumidor se utilizar da 

proteção prevista na Constituição, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, 

pois estes possuem elementos eficientes para salvaguardar o consumidor 

superendividado, evitando que esse seja retirado do mercado de consumo, pela inclusão 

em cadastros negativadores, entre outros, perdendo seu crédito e se tornando a nova 

vítima, do novo capitalismo. 

Um dos preceitos que podem ser utilizados e já o vem sendo pela jurisprudência, é 

o da Boa Fé Objetiva, porque o Código Civil considerou sua observância como sendo 

imprescindível para a concretização de contratos, como no artigo 113 desse Códex: 

 

“Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração”. 

 

Podemos, também, citar o artigo 4º, III do Código de Defesa do Consumidor: 

 

“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 

seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e 

harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

...  

III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 
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econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 

relações entre consumidores e fornecedores;” 

 

Esse artigo demonstra bem a necessidade de que toda relação de consumo busque 

a harmonização dos interesses de fornecedores e consumidores, e claro, sempre se 

utilizando do princípio da boa-fé, conceito esse, que também aparece no artigo 51, IV, do 

mesmo Códex: 

 

 “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: 

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 

 

Além do princípio da boa fé, outro artigo que obriga as partes a cooperarem nas 

relações de consumo é o artigo 6º, inciso VI, do Código Consumerista: 

 

“São direitos básicos do consumidor: 

... 

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos”. 

 

Na possibilidade do consumidor se tornar superendividado, não podendo mais 

realizar compras a crédito, a legislação ainda permite que o fornecedor reveja o contrato, 

em conformidade com o artigo 6º, inciso V, do Código de defesa do consumidor: 

 

“São direitos básicos do consumidor: 

... 

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou 

sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. 
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Existe então um dever de solidariedade, ou de cooperação, entre o fornecedor e o 

consumidor superendividado, mesmo não estando ainda em vigor o Projeto de lei nº 

283/2012. 

 

2.1. O SISTEMA FRANCÊS DE PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO 

O fenômeno do superendividamento do consumidor já está presente em outros 

países que já legislaram para tentar solucionar o problema, neste artigo o destaque será 

dado ao Legislativo Francês, pelas suas peculiaridades serem das mais interessantes: 

 

O Code de la consommation, que pode ser traduzido como Código de Consumo, em seu artigo 

L.313-12, estabelece: 

 L"exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, 

suspendue par ordonnance du juge d"instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 

1244-3 du code civil. L"ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues 

ne produiront point intérêt.  En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités 

de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le 

dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le 

remboursement du prêt  ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu"au terme 

du délai de suspension. 

 

O que em tradução livre da autora quer dizer: 

 

A execução do devedor pode, em particular, em caso de demissão, suspenso por ordem do juiz, 

nas condições previstas nos artigos 1244-1 a 1244-3 do Código Civil. A ordem pode decidir que, 

durante o período de graça, os valores devidos não terão juros cobrados. Além disso, o juiz 

pode determinar a seu modo as condições de pagamento dos montantes que serão devidos no 

final do período de suspensão, o pagamento final não pode exceder mais de dois anos o prazo 

inicialmente previsto para o reembolso do empréstimo e pode, contudo, ser adiado neste ponto 

dependendo da decisão sobre estes termos, até que o fim do período de suspensão. 

 

O artigo traduzido demonstra que no direito francês, em algumas situações, como 

no superendividamento, o juízo pode conceder o que se chama de “período de graça”, 

dando tempo para o endividado arcar com suas obrigações. O juiz de instância, frente às 

peculiaridades do caso concreto, pode conceder uma moratória civil,  pelo prazo de dois 
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anos, ou seja, o juízo suspende as execuções contra o superendividado, não incidindo 

juros sobre o total devido. 

Outro fato relevante, é que não ocorre para quaisquer dívidas, mas sim, sobre 

aquelas cujo requerimento exponha os fatos, as circunstâncias, bem como o valor a ser 

suspenso, ainda, durante o período de suspensão da dívida, certamente, deverá haver um 

plano de contas para o pagamento das dívidas. 

E ainda, no final do período, o somatório pode manter o consumidor na mesma 

situação, atrasando a liberação de suas obrigações, nestes casos: 

 

 “O plano é solicitado pelo devedor e pode conter: abatimento ou redução de juros, remissão de 

valores, consolidação ou substituição de garantias e formas de sua execução. Caso o devedor 

não preencha os requisitos ou em 60 dias não se chegue a um acordo pode-se iniciar a 

insolvência. Como no caso da Diretiva do Conselho, a lei francesa prevê uma aplicação estrita e 

estreita  do conceito de consumidor.” (LOPES, José Reinaldo de Lima. Crédito ao consumidor e 

superendividamento – uma problemática geral, in Direito do Consumidor n 17, janeiro/ março de 

1996, São Paulo: Ed. RT. p.60). 

 

Como visto pelo direito francês, trazido a analise, é possível e necessário que o 

projeto emancipatório de cidadania seja construído por um novo estágio de 

reconhecimento de direitos – os chamados direitos das diferenças, daqueles que precisam 

de apoio para sair do superendividamento.  

Para tanto, é relevante que ocorra o fortalecimento das instituições democráticas a 

partir de ações, até mesmo dos próprios cidadãos, demonstrando que existem meios 

eficazes e legítimos de solucionar o problema.  

Assim como dos direitos que são garantidos pela carta constitucional. A 

substancialidade de tais direitos permite que a Constituição não seja avaliada como mero 

aparato formal, mas como símbolo de uma mobilização política e construção 

emancipatória do próprio sujeito, necessária diante do cenário de complexidade existente 

hodiernamente. 

Com base nesta busca pela emancipação do sujeito, deve o Estado deve ter como 

primado o princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo e a garantindo os direitos 

fundamentais assegurados constitucionalmente aos sujeitos, à luz da Teoria do Mínimo 

Existencial. 
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Deve se buscar o debate e a melhor forma de aplicação destes direitos nas relações 

privadas, se direta ou indiretamente, quais as formas de concretização deste primado e 

dos direitos fundamentais essenciais ao consumidor de crédito e da aplicação destes 

direitos nas relações de mercado, seja pelas novas legislações ou mesmo pela 

interpretação da lei infraconstitucional brasileira e da jurisprudência vigente.  

 

CONCLUSÃO                                  

A sociedade contemporânea possui, inevitavelmente, um conjunto de desafios 

consubstanciados na tentativa de manter os valores e ideais modernos (alcançados em 

sua maioria por uma pequena parcela da população), na crise ambiental e seus 

decorrentes efeitos climáticos, e no avanço tecnológico promovido por uma sociedade de 

consumo desenfreada.  

Essas racionalidades fragmentadas não conseguem ser compreendidas e 

respondidas, seja por parte do Estado, seja por parte dos cidadãos. Diante desse cenário, 

a organização política estatal é minada por argumentos de incerteza e de fragilidade sobre 

as instituições democráticas, assim como da legitimidade do próprio Estado. 

Concomitantemente, são produzidos ou se ampliam espaços de um processo significativo 

em que se discutem as diferenças e a necessidade da luta por seu reconhecimento 

perante tais instituições, é aqui que deve se inserir o debate sobre o superendividamento, 

conforme exposto. 

Nesse tocante, é preciso compreender que a cidadania contemporânea, 

fundamentada nas teorias greco-romanas da Antiguidade Clássica, tornou-se um porto 

seguro das análises das ciências jurídicas e nos debates do início do século XXI, 

principalmente por trazer consigo potenciais respostas às promessas da modernidade e da 

emancipação do indivíduo, agora cidadão. Adequado referenciar o conceito harendtiano de 

cidadania como sendo aquele que tem o direito a ter direitos, pois se coaduna aos 

preceitos da cidadania, muito menos se ele se tornar vítima do sistema capitalista, sendo 

impedido de participar da rede de consumo em que vive a sociedade. 

Essa mudança da esfera de deveres para outra de direitos (BOBBIO, 1992), pode 

ser identificada com a Constituição Americana e, posteriormente, a Francesa, que 

trouxeram a lume novas perspectivas de horizontalidade de direitos, em resposta ao poder 

exercido até então pelas monarquias. Segundo a lição de Canotilho, o “Estado de direito é 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

27 

um Estado ou uma forma de organização político-estadual cuja actividade é determinada e 

limitada pelo direito”. (1999, p. 11, grifo do autor). 

Por seu turno, Goyard-Fabre assevera que não se trata de um governo da lei, 

impermeável às influências histórico-sociais. Afirma que “o Estado não pode, portanto, 

reduzir-se, nem em seu aspecto organizacional nem em sua vocação funcional, a um 

corpo de regras e de leis construído apenas pela razão segundo uma lógica pura.” (2002, 

p.266). 

Ainda segundo a lição de Canotilho, em referência a sujeição do Estado à lei, 

entende que “o poder político não é um poder livre, desvinculado, transcendente. [...] ‘o 

direito curva o poder, colocando-o sob o império do direito.” (1999, p. 49, grifo do autor). 

Desse modo, o Estado de Direito não se apresenta apenas como uma forma jurídica 

fundamentada estritamente na hierarquia das leis, mas pretende a construção de um 

conjunto de direitos fundamentais próprios de uma determinada época e tradição, o que 

agora o direito deve buscar solucionar no caso dos devedores superendividados 

Além do que, Goyard-Fabre complementa:  

 

é indispensável que, num governo, o aparelho ideológico [...]  possua ao mesmo tempo 

competência,  sem o que a adaptação dos meios ao fim visado seria incerta, e legitimidade, sem 

o que os governados estariam prontos, na menor oportunidade, a recusar obedecer. (2002, p. 

220). 

 

O que se depreende é que o Estado necessita ser a tradução de um conjunto de 

valores aprovados pela coletividade, da qual o consumo e o superendividamento fazem 

parte hodiernamente, para que possa exercer representativamente sua vontade. Essa 

construção teórica, presente nos estudos sobre o Estado de Direito em sua 

fundamentação democrática, aportam na concepção de legalidade limitada, determinada 

e, principalmente, justificada para os cidadãos, ou seja, na legitimidade do poder. 

A partir dessa construção é que terá lugar privilegiado o aspecto constitucional do 

Estado do Direito, vinculando-se ao fato de possuir uma norma jurídica que serve de base 

para as outras, hierarquicamente superior a elas, qual seja, a Constituição. Sua edificação 

dar-se-á através da vontade do povo-nação, porém, como bem sinaliza Goyard-Fabre, na 

ordem jurídica estatal, a vontade não intervém sozinha para criar direito, pois que “todas 
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as normas do direito são criadas por atos de direito, que por sua vez só têm significado 

jurídico em virtude de normas de direito de um plano mais elevado. Somente o direito 

produz direito.” (GOYARD-FABRE, 2002, p. 262, grifo nosso). 

Essa compreensão lúcida da incorporação de valores ao conjunto normativo sinaliza 

o cerne inicial traduz a necessidade de transmutação de lutas de reconhecimento de 

diferenças que, traduzidas em aspirações e desejos de segmentos da sociedade, possam 

ser alçados a categoria de direitos fundamentais, sem que com isso sejam afetados os 

princípios do Estado Democrático de Direito. Como se imagina com as novas soluções 

propostas para os devedores superendividados. 

Do contrário, tais valores, desprovido de força jurídica, não teriam legitimidade para 

serem seguidos e servirem de base para as normas infraconstitucionais. Em outras 

palavras, a legitimidade corresponde à necessidade que os homens têm de segurança, 

confiança e coerência, ou seja, necessidade de procurar justificar as leis, normas e ordens 

jurídico-políticas.  

Ademais, a legitimidade objetiva dar razão, sentido e direção às leis. Até mesmo a 

autoridade política deve corresponder ao direito de governar, sendo lícita e fundamentada; 

requer assim, legitimidade para ser o que deve ser (GOYARD-FABRE, 2002). 

O próximo passo será identificar o espaço das lutas por direitos, a identificação de 

quais diferenças, como aqueles que não conseguem sobreviver com o que ganham e o 

mínimo existencial, tais fatos devem ser tomados como “mote” de luta. Para Fraser: 

 

em vez de simplesmente endossar ou rejeitar toda a simplicidade da política da identidade, 

devemos encarar isso como uma nova tarefa intelectual e prática: a de desenvolver uma teoria 

crítica do reconhecimento, uma teoria que identifique e defenda apenas versões da política 

cultural da diferença que possa ser coerentemente combinada com a política social da 

igualdade. (2001, p. 246). 

 

Nesse ponto trata-se de observar aquilo que Jean-Pierre Changeux questionara em 

seu estudo sobre o multiculturalismo na França, afinal, “uma ética para quantos?”. É certo 

que a sociabilidade humana ao longo da história refutou o diferente, o endividado, e o 

excluiu e viu nele uma ameaça aos seus valores e as suas crenças. Não é por acaso que 

os gregos propuseram o termo “bárbaro” para tudo que não pertencia a sua cultura e à 
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civilização ocidental, ou, avançando nesse ponto, para aquele que era incompreensível e 

que não compreendida (aceitava como verdadeira e correta) a cultura grega. 

Rousseau (2005), no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens constata que a evolução e distanciamento do estágio primitivo fizeram 

com o que o homem, pela própria força empregada no ato de estudar o homem, acabou 

por se tornar incapaz de conhecê-lo. 

A modernidade procurou adequar o princípio da igualdade como pilar do edifício 

jurídico, o que não se pretende como errado. Mesmo quando as contribuições de 

Aristóteles e dos pensadores da Escolástica sobre as concepções de justiça distributiva e 

retributiva são utilizadas como argumentos válidos na construção dos valores e sentido da 

lei, não se pode apagar o peso histórico e político que a afirmação da igualdade 

desempenhou no alvorecer da modernidade. Porém, aproveitando aquelas concepções 

aristotélicas, por certo que outras dimensões de direitos são necessárias para que a lei, 

permeada pela justiça, consiga enxergar as diferenças nos cidadãos, principalmente 

aqueles mais prejudicados pelo consumismo exacerbado. 

Changeux vai além e confirma que: 

 

a questão reside em entender que o homem realiza sua natureza dentro das culturas 

tradicionais, cuja diversidade se explica por situações definidas, mas contingentes no tempo e 

no espaço. (1999, p.22).  

 

Portanto, a vitaliciedade das diferenças culturais e, por extensão, políticas, são 

preponderantes a própria construção do homem em sociedade.  

O que se pretende é alavancar uma discussão profícua sobre as diferenças dentro 

da igualdade da sociedade de consumo, assim como, discutir as desigualdades negativas 

e positivas. Fraser elucida que: 

 

Ao contestar uma série de injustiças, suas reinvindicações às vezes são sobrepostas; outras, 

conflitantes. Demandas por mudança cultural misturam-se a demandas por mudanças 

econômicas, tanto dentro como entre movimentos sociais. [...] o resultado é um campo político 

complexo com pouca coerência programática. (2001, p. 248.). 

 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

30 

O resumo da ópera será uma luta constante fomentada por duas percepções de 

justiça: a socioeconômica e a simbólica ou cultural, o que pode ser reduzido à expressão 

cunhada por Frei Betto, da “fome de pão e de beleza”, carência maior da população 

brasileira. Nesse contexto, o campo político desprovido de coerência programática pode 

ser traduzido com o espaço público enfraquecido, no qual não é possível realizar-se a 

política, tampouco identificar as diferenças do outro, que endividado não consegue seu 

ganha pão, quanto mais pagar seus débitos. 

Apesar das dificuldades desse cenário, é possível visualizar que um novo estágio 

de reconhecimento de direitos – os chamados direitos das diferenças - tenha espaço 

justamente em ações e no fortalecimento das instituições democráticas. Porém, é 

necessário clareza no tocante a responsabilidade por esse quadro de mudanças. Assim 

sendo, outro fator é a solidariedade social, condição que valorizaria não apenas o âmbito 

vertical: poder público – cidadão, mas que permitiria o diálogo entre os cidadãos e o 

multiculturalismo e juntamente com a boa-fé, buscar soluções, como as propostas acima 

para a questão do superendividamento. 

Avançando para a questão do reconhecimento em direitos fundamentais, importante 

lembrar o pensamento de Robert Alexy, para quem tais direitos alçados a categoria de 

princípios constitucionais podem se colidir, mas, respeitarão ainda alguns postulados, 

como o da proporcionalidade e seus três elementos básicos: primeiramente, a adequação 

do meio, posteriormente, a avaliação da necessidade desse meio, e em seguida, se ainda 

não solucionada a colisão, a ponderação. Pois que seja esse um caminho para o próprio 

problema dos conflitos entre as diferenças, utilizando-se aqui a proporcionalidade como 

sinônimo de solidariedade social, em que ambos os lados são sopesados sem o 

esvaziamento de nenhum deles. 

De certo modo, essa proposição aproxima os cidadãos que reconhecem nas 

diferenças uma forma de legitimar direitos recíprocos e que encontra na Constituição um 

espaço próprio para substancializar tais direitos, afastando a visão errônea de um texto 

meramente formal. Para além disso, a Constituição passa a ser simbólica de uma luta e 

instrumento do cotidiano cidadão, na defesa de seus interesses como consumidor. 

A constitucionalização simbólica, definição cunhada por Marcelo Neves (1994), 

possui função precípua no ideário coletivo, mas precisa dar um passo além, sob pena de 

que ocorra um distanciamento entre a realidade social e a constituição, o que provocaria 

um movimento inverso ao pretendido, sinalizado principalmente pela eclosão de 
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movimentos sociais e políticos, ou, até mesmo a apatia das classes economicamente 

desfavorecidas, os superendividados sem voz. 

No âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil há expressão, desde o 

primeiro artigo, da figura de um Estado Democrático de Direito que se fundamenta em 

valores como o da cidadania. Em outras palavras, a afirmação da cidadania implica no 

reconhecimento, por parte do Estado, de um conjunto de direitos fundamentais, entre os 

quais a vida, a liberdade, a igualdade e a segurança. Da mesma forma, identifica que o 

poder desse Estado pertence ao povo que deseja a construção de uma sociedade justa, 

igualitária e fraterna, mesmo para aqueles que não conseguem arcar com suas dívidas. 

Em essência, o Estado formaliza a defesa do bem estar coletivo por meio do Direito, 

realizando pelo povo (de quem emana todo o poder) e, principalmente, para o povo, o 

cuidado com a primazia da lei e a observância da legalidade, além do reconhecimento e 

da garantia de direitos fundamentais que são pertinentes a todos os seres humanos.  

A democracia permeia, nesse sentido, os temas e as preocupações que o início do 

século XXI desvelou, questionando o papel do poder político na organização de uma 

sociedade complexa, fragmentada, paradoxal, consumista, e em constante movimento, e, 

por conseguinte, na identificação dos espaços que são efetivamente disponibilizados para 

que os indivíduos possam gozar de suas prerrogativas cidadãs e buscar, a partir de ações 

propositivas, respostas coletivas aos problemas apresentados. A solidariedade social 

simboliza, nesse argumento, a intenção da coletividade em construir espaços de discussão 

sobre sua própria condição cidadã, até para os menos afortunados financeiramente. 

Entretanto, alega-se que a democracia tem se limitado ao reconhecimento legal de 

determinadas regras do jogo democrático (tais quais o pluralismo partidário; o voto direto, 

secreto, universal e periódico; a liberdade de imprensa, entre outras), sem que tal 

reconhecimento legal resulte na conformação de sociedades verdadeiramente 

democráticas.  

As democracias contemporâneas se caracterizariam, na realidade, pelo 

desinteresse generalizado pela política; pela grande influência do poder econômico sobre 

os processos eleitorais; pela manipulação da opinião pública pelos meios de comunicação; 

pela corrupção generalizada dos governos; pela ausência de fidelidade dos governantes 

aos princípios de seu partido e às propostas de campanha. 

Bauman (2000), nesse aporte, referencia a perda do sentido político e do bem 

comum – enquanto necessidade coletiva – e por isso assinala a importância de reafirmar a 
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Ágora como ponto de convergência de interesses individuais conflitivos. Complementar a 

essa proposta, Zaoual (2003) remete ao sentimento de pertença presente nas 

comunidades tradicionais, que se mantêm ainda ligadas à tradição e que, 

progressivamente, vêm sendo substituídas por processos exógenos de modernização, 

despreocupados das carências locais.  

Evidencia-se então que a democracia perde seu poder de formação e de 

reconstrução de um Estado que intente ser democrático na medida em que cede espaço 

para as políticas reformistas globalizantes que tendem a desumanizar, desregulamentar e 

a desestruturar todo processo democrático constituído. Desta crise resultam as perdas 

gradativas dos direitos “humanos” em favor do capital.  

A frustração e a falta de esperança gerada nos cidadãos debilitam o acordo moral 

do qual depende a manutenção da ordem democrática e enfraquece o próprio Estado 

nacional, efetivando-se assim os interesses dos detentores do poder hegemônico, por isso 

a importância de cuidar dos menos afortunados e superendividados. 

A receptividade destas ideias pode sinalizar uma mudança de paradigmas que afete 

não só a estruturação da sociedade, mas que mude o posicionamento e a condição do 

homem enquanto agente transformador de sua realidade.  

A temática não trata apenas de discutir a materialização de direitos, mas de 

reestruturar o espaço de legitimação dos mesmos, por um novo viés, de respeito ao outro, 

a diferença, ao multiculturalismo e a solidariedade. Uma sociedade capaz de lidar com os 

problemas dos seus, por mais complexos que pareçam como é o caso dos 

superendividados. 
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 INTRODUÇÃO 

A marca fundamental do Estado democrático é, sem sobra de dúvida, o fato de que 

o povo é o titular do poder estatal, exercendo-o diretamente ou através de representantes. 

Em razão da complexidade das sociedades modernas e do grande número de cidadãos, o 

poder tem sido exercido de forma indireta, a chamada democracia representativa, na qual 

o poder é exercido por representantes eleitos para esse fim. 

Nesta perspectiva, a legitimidade do exercício do poder é requisito fundamental 

para a existência do próprio Estado, tendo em vista que o cidadão, embora titular do 

poder, tem sua esfera jurídica afetada pelas consequências práticas da ação estatal, seja 

quando ele restringe direitos em prol do bem comum, seja quando a restrição ocorre em 

detrimento das maiorias para preservar direitos das minorias, ambas essências para a 

lógica democrática, seja, por fim, quando o Estado decide como serão desenvolvidas as 

políticas públicas.   

Por conta da necessária mediação no exercício do poder nas democracias 

representativas é que, seja no passado, seja no presente, e, mais ainda, no futuro da 

democracia, a transparência no exercício do poder é elemento indissociável do conceito de 

democracia, tanto quando se adota um conceito procedimentalista quanto quando se se 

adota um conceito substancialista de democracia. 

                                                
3 Mestrando em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL, 
graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduado em Direito 
Administrativo pelo Instituto Romeu Felipe Bacellar.   
4 Mestrando em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL, 
graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos Jurídicos – IBEJ. 
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Desta forma, é indispensável que o cidadão, verdadeiro titular do poder estatal, 

possa ter acesso a todas as informações públicas, a fim de controlar, de forma efetiva, se 

seus representantes estão agindo na direção da concretização dos interesses da 

coletividade, bem como se suas ações estão efetivamente atingindo o objetivo perseguido, 

sobretudo se estas ações estão em conformidade com os valores consagrados na 

Constituição da República.  

No Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, as legislações 

vêm prevendo formas de garantir, ao menos formalmente, o direito dos cidadãos de ter 

acesso às informações custodiadas pela Administração Pública, como, por exemplo, a Lei 

nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos (art. 3º, caput e 63, caput), a 

Lei 11.111/2005, já revogada, que regulamentava a parte final do art. 5º, XXXIII, da CF/88, 

que ressalva a possibilidade de sigilo quando imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado, a Lei nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, e a LC nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente após as alterações introduzidas 

no art. 48 e a inserção dos artigos 48-A, 73-A, 73-B e 73-C pela LC nº 131/2009, que 

ampliou substancialmente as obrigações do gestor público no que tange à transparência 

da gestão fiscal. Contudo, estas legislações trataram da matéria de forma pontual, sem 

que tivessem o objetivo de implementar uma efetiva política de publicidade das 

informações públicas. 

O passo decisivo só veio em 2011, com a edição da Lei nº 12.527, conhecida como 

Lei de Acesso à Informação Pública (LAI). O grande avanço trazido por esta lei foi ter 

tratado o assunto de forma exaustiva e sistematizada, submetendo todas as esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) e todos os poderes (legislativo, executivo e 

judiciário), além do Ministério Público e das entidades privadas, sem fins lucrativos, que 

recebem recursos públicos para a realização de ações de interesse público. Além disso, 

estabeleceu princípios gerais a ser observados no acesso à informação pública, em 

especial o que determina que a publicidade é regra e o sigilo exceção, a publicidade ativa, 

a utilização de meios viabilizados pela tecnologia da informação, o fomento do 

desenvolvimento de uma cultura de transparência na Administração Publica, a facilitação 

do acesso à informação e o desenvolvimento do controle social da Administração Pública.  

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a necessária ligação que existe entre 

a concepção de Estado e o exercício do poder legítimo, e, a partir daí, evidenciar a 

essencialidade do direito fundamental de acesso às informações públicas e da 
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consequente transparência no exercício do poder, como uma nova fase do Estado 

democrático de direito, que se legitima a partir da transparência e do efetivo controle do 

cidadão na condução da coisa pública. 

Para atingir o objetivo proposto, através do método dedutivo, tratou-se de 

estabelecer a correlação entre Estado, democracia e exercício do poder, de modo a 

evidenciar que são realidades jurídicas e históricas interligadas e, até mesmo, 

interdependentes. Fincadas estas premissas iniciais, buscou-se demonstrar, em tópico 

específico, como a transparência e a participação popular são fatores indissociáveis da 

legitimação do exercício do poder, complementando a legitimação pelo voto. Por fim, 

buscou-se estabelecer como a transparência e o controle social vêm sendo tratados na 

democracia brasileira. 

 

1. ESTADO, DEMOCRACIA E EXERCÍCIO DO PODER: REALIDADES INTERLIGADAS 

Embora haja grande divergência dos estudiosos a respeito da natureza, da essência 

e do ser do Estado, o debate tem se aproximado das questões relativas à formação e 

justificação do poder ou, em outras palavras, sobre a legitimidade do poder e dos 

governantes (MIRANDA, 2005). 

Paulo Bonavides confirma essa tendência ao analisar o conceito de Estado a partir 

da concepção jurídica de Kant, Del Vecchio e Burdeau, que identifica no Estado a 

submissão de um grupo de homens vivendo sob as mesmas leis, através de uma 

institucionalização do poder, assentado em uma instituição e não em um homem. No 

mesmo sentido vai a concepção sociológica, da qual são expoentes Oswaldo Spengler, 

Oppenheimer, Duguit, Marx, Engels e Weber, que também direciona o debate para a 

noção de poder, de organização da violência legítima, primeiro sob o enfoque da 

dominação pura e simples de um grupo sobre os outros e, depois, sob a marca da 

racionalização e legitimação do uso da violência legítima, trazida pelo Estado Moderno 

(BONAVIDES, 2011).  

Como afirma HEBERMAS:  

 

O Estado é necessário como poder de organização, de sanção e de execução, porque os 

direitos têm que ser implantados, porque a comunidade de direito necessita de uma jurisdição 

organizada e de uma força para estabilizar a identidade, e porque a formação da vontade 

política cria programas que têm que ser implementados (...) (HABERMAS, 2003, p. 171)   
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É possível concluir, portanto, com Jorge Miranda que: 

 

Falar em Estado equivale, portanto, a falar em comunidade e em poder organizados ou, doutro 

prisma, em organização da comunidade e do poder; equivale a falar em comunidade ao serviço 

da qual está o poder e em organização que imprime carácter e garantias de perdurabilidade a 

um e outro. 

As duas perspectivas sobre o Estado que a experiência (ou a intuição) revela – o Estado-

sociedade (ou Estado-colectividade) e o Estado-poder (ou Estado-governo ou Estado-aparelho) 

– não são senão dois aspectos de uma mesma realidade; assim como a institucionalização, 

sinal mais marcante do Estado no cotejo das sociedades políticas anteriores de poder difuso ou 

de poder personalizado corresponde fundamentalmente a organização. O Estado é 

institucionalização do poder, mas esta não significa apenas existência de órgãos, ou seja, de 

instituições com faculdades de formação da vontade; significa também organização da 

comunidade, predisposição para os seus membros serem destinatários dos comandos vindos 

dos órgãos de poder.   (MIRANDA, 2005, p. 169-171). 

 

Essa dupla acepção de Estado (Estado-poder e Estado-sociedade) traz a tona a 

estreita relação que existe entre o exercício do poder e a organização da sociedade 

(comunidade de homens concretos), revelando a necessidade de um poder 

institucionalizado para organizar o grupo social e, a partir daí, concretizar um programa 

político. 

Tomando-se como base o Estado europeu, pode-se notar que, após uma fase de 

fragmentação do poder, típica do período feudal, nasce o Estado absoluto, caracterizado 

como aquele em que há máxima concentração de poder no Rei. Neste tipo de Estado, a 

vontade do Rei é lei e as regras jurídicas definidoras do poder são exíguas, vagas e 

normalmente não escritas. Numa primeira fase, a monarquia busca fundamentação divina 

para seu poder: o Rei é escolhido de Deus e governa sob sua graça. Em uma segunda 

fase, o poder busca uma fundamentação racionalista, dentro do ambiente do iluminismo 

(despostismo esclarecido), sendo o Rei seu primeiro funcionário. O Estado, nesta segunda 

fase, caracteriza-se por uma associação para a consecução do interesse público 

(MIRANDA, 2005).  

Como fruto das correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do 

iluminismo, o Estado absoluto foi evoluindo para Estado constitucional, representativo ou 

de direito. Ocorreu, com isso, uma Mudança do pensamento e da configuração do Estado, 

que teve como auge a Revolução Francesa. Esta fase é marcada pela evolução de 
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algumas características do modelo anterior: as Constituições escritas reforçam a 

institucionalização jurídica do poder; a soberania nacional reforça a sua unidade 

(afastando-se cada vez mais da fragmentação típica do Estado feudal); o povo como 

conjunto de cidadãos iguais em direitos e deveres a sua imediatividade (MIRANDA, 2005).     

Não obstante estes pontos de marcada evolução de institutos do modelo anterior de 

Estado, no plano das idéias e das regras jurídicas há nítida divergência. Nesse contexto, 

substitui-se a tradição pelo contrato social, a soberania do príncipe pela soberania nacional 

e a lei como expressão da vontade geral; em lugar do exercício do poder por um só, o 

exercício por muitos, eleitos pela coletividade; em vez da razão do Estado, o Estado como 

executor de normas jurídicas; em vez de súditos, cidadãos, e a atribuição a todos os 

homens, apenas por serem homens, de direitos consagrados nas leis. Os instrumentos 

técnico-jurídicos principais de atuação do Estado tornam-se, agora, a Constituição, o 

princípio da legalidade, as declarações de direitos, a separação de poderes e a 

representação política (MIRANDA, 2005).  

Este novo modelo de Estado origina-se a partir de um conceito liberal (Estado 

Liberal de Direito), marcado pela submissão à lei, como ato emanado do Poder Legislativo, 

representante do povo; divisão de poderes e a enunciação de direitos e garantia 

individuais (SILVA, 2000). 

Entretanto, o Estado liberal sofre marcante influência da burguesia que, à época, 

passa a ter poder político e econômico, o que justifica sua característica inicial de dar 

ênfase às liberdades jurídicas do indivíduo, como a absolutização da propriedade, a 

restrição ao direito de reunião e, até mesmo, o afastamento dos princípios democráticos, 

embora os tenha formalmente proclamados (MIRANDA, 2005).  

A afirmação dos princípios democráticos, baseados na concepção grega de governo 

do povo, serviu aos objetivos da burguesia, que buscou se estabelecer a partir do 

enfraquecimento da monarquia, já que o poder saia das mãos do soberano para ser 

titularizado pelo povo (DALLARI, 2009).  

O Estado liberal, embora inicialmente não tenha implantado substancialmente os 

valores democráticos, acabou servindo de base para a implantação do Estado 

democrático, estabelecendo com ele uma relação de interdependência, conforme aponta 

Norberto Bobbio: 
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O estado liberal é o pressuposto não só histórico, mas jurídico do estado democrático. Estado 

liberal e estado democrático são interdependentes em dois modos: na direção que vai do 

liberalismo à democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades para o exercício 

correto do poder democrático, e na direção oposta que vai da democracia ao liberalismo, no 

sentido de que é necessário o poder democrático para garantir a existência e a persistência das 

liberdades fundamentais. Em outras palavras: é pouco provável que um estado não liberal 

possa assegurar um correto funcionamento da democracia, e de outra parte é pouco provável 

que um estado não democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais. A prova 

histórica desta interdependência está no fato de que estado liberal e estado democrático, 

quando caem, caem juntos (BOBBIO, 1986, p. 20).    

 

Disso decorre que, no Estado liberal, como enfatiza Celso Ribeiro Bastos (BASTOS, 

1989, v. 1, p. 208), “o que havia era um ideal democrático em processo de concretização, 

e ele se marcava sobretudo pela ênfase no aspecto liberdade, um daqueles que sem 

dúvida nenhuma constituem, ao lado da igualdade, os dois pontos centrais dessa 

ideologia”.  

Essa interdependência ou relação de complementação foi percebida por 

CANOTILHO (1993, p. 73) ao comentar a Constituição portuguesa, quando afirma, acerca 

do Estado Democrático de Direito, que “Este conceito – que é seguramente um dos 

conceitos-chave da CRP – é bastante complexo, e as suas duas componentes – ou seja, a 

componente do Estado de direito e a componente do Estado democrático – não podem ser 

separadas uma da outra. O Estado democrático é Estado de Direito e só sendo-o é que é 

democrático”.   

Foi a partir de três grandes movimentos históricos do século XVIII que os ideais de 

democracia foram se estabelecendo, quais sejam, a Revolução Inglesa, a Revolução 

Americana e a Revolução Francesa, que estabeleceram princípios que passaram a nortear 

os Estados democráticos, expressos em três pontos fundamentais: a supremacia da 

vontade popular, que colocou o problema da participação popular no governo; a 

preservação da liberdade, garantindo-se ao cidadão a faculdade de fazer o que quisesse 

com seus bens e consigo mesmo, desde que respeitasse os direitos alheios; e a igualdade 

de direitos, proibindo as discriminações por motivos econômicos ou entre classes sociais 

(DALLARI, 2009).   Como afirma José Afonso da Silva (2000, p. 121), o Estado 

democrático visa “...realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos 

fundamentais”.  
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Traçada essa linha evolutiva da concepção de Estado e sua íntima correlação com 

o exercício racional do poder em uma determinada sociedade, de modo a garantir e 

operacionalizar o exercício de direitos fundamentais do cidadão, pode-se concluir, com 

Gilmar Mendes (2008, p. 149) que:  

 

Em que pesem pequenas variações semânticas em torno desse núcleo essencial, entende-se 

como Estado Democrático de Direito a organização política em que o poder emana do povo, 

que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em eleições livres e 

periódicas, mediante sufrágio universal e voto direito e secreto, para o exercício de mandatos 

periódicos, como proclama, entre outras, a Constituição brasileira. Mais ainda, já agora no plano 

das relações concretas entre o Poder e o indivíduo, considera-se democrático aquele Estado de 

Direito que se empenha em assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos 

direitos civis e políticos, mas também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

sem os quais de nada valeria a solene proclamação daqueles direitos.   

 

A partir das concepções de Estado democrático, a titularidade do poder passou a 

ser, de forma inequívoca, do povo, em franca oposição ao modelo absolutista de Estado 

no qual o poder pertencia ao soberano. Ganhou relevo, a partir de então, a forma como 

seria exercido esse poder estatal. 

Historicamente, o exercício do poder seu deu de três formas: a democracia direta, a 

democracia indireta e a democracia semidireta, que podem ser resumidos em dois tipos, 

quais sejam, a democracia não representativa (direta) e a democracia representativa 

(indireta ou semidireta), que é adotada nos dias atuais (BONAVIDES, 2011). Estas formas 

de exercício do poder, como suas classificações já permitem intuir, levam em conta a 

existência ou não de mediação no exercício do poder. 

A democracia direta (não representativa) foi amplamente empregada na Grécia 

antiga, sobretudo em Atenas, onde o povo se reunia na Àgora para o exercício direto e 

imediato do poder. Esse sistema, contudo, só foi possível no contexto histórico grego, 

onde o direito de participação política era restrito a uma minoria de homens livres 

(BONAVIDES, 2011), sendo inviável nos dias atuais por conta de colégios eleitorais 

numerosos e a necessidade de decisões de interesse público muito freqüentes, a 

demandar produção legislativa intensa (DALLARI, 2009).     

Na democracia representativa, por sua vez, conforme afirma DALLARI (2009, p. 81), 

“o povo concede um mandato a alguns cidadãos, para, na condição de representantes, 
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externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo 

estivesse governando”. Segundo BONAVIDES (2011, p. 296), Neste modelo de exercício 

do poder “O poder é do povo, mas o governo é dos representantes, em nome do povo: eis 

aí a verdade e essência da democracia representativa”.  

A democracia semidireta, conforme já apontado, nada mais é do que uma forma de 

democracia representativa, na qual são inseridos alguns institutos de participação direta do 

povo no governo (SILVA, 2000). 

A constituição brasileira adotou o modelo representativo de democracia, mas 

especificamente a forma semidireta, porquanto o Parágrafo único, do art. 1º proclama que 

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”, aderindo, a par da representação política, a 

institutos de participação direta, como plebiscito, referendum e iniciativa popular.    

De tudo que se trouxe a respeito da idéia central de Estado e de democracia, resta 

patente, portanto, que a marca fundamental do Estado democrático de direito é a 

titularização do poder estatal pelo povo, que, neste novo regime, passa a participar 

ativamente da formação da vontade estatal, seja através de representantes por ele eleitos, 

seja diretamente. Em outras palavras, o que releva ser ressaltado no Estado democrático 

é a instalação de um modelo de participação do povo no poder, em substituição ao antigo 

regime absolutista em que o povo era apenas súdito, destinatário dos comandos 

emanados do poder central. A partir destas premissas, pode-se concluir, com José Afonso 

da Silva (2000), que o regime assume uma forma de democracia participativa, no qual 

encontramos participação por via representativa (mediante representantes eleitos) e 

participação direta do cidadão. 

 

2. TRANSPARÊNCIA E LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Estabelecida a correlação entre Estado, democracia e exercício do poder nas 

sociedades democráticas, de mondo a ficar consignado que o Estado existe como forma 

de organização do exercício do poder, que, após a inserção do conteúdo democrático, 

ganhou racionalidade e observância dos direitos fundamentais do cidadão, cabe 

demonstrar como se constrói a legitimação do exercício deste poder. Em outras palavras, 

impende esclarecer porque o Estado, representando pelas autoridades públicas, pode 
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decidir sobre questões relevantes para a sociedade, de modo obrigatório e definitivo, 

podendo, inclusive, constranger o cidadão a observar suas decisões. 

Nesta linha de raciocínio, cabe estabelecer, de início, que ainda que o conceito de 

democracia venha ensejando várias controvérsias ao longo dom tempo, alguns dando 

maior enforque à democracia como procedimento (corrente procedimentalista), outros 

dando maior enfoque aos resultados obtidos através da deliberação (corrente 

substancialista), a verdade é que, como afirma Norberto Bobbio (1986, p. 10) “Pode-se 

definir a democracia das maneiras as mais variadas, mas não existe definição que possa 

deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade ou transparência do poder”. A 

democracia nasceu com esse objetivo, qual seja, o de possibilitar um poder “sem 

máscaras”, superando-se os antigos Estados absolutos, no qual as grandes decisões 

seriam tomadas aos olhos do público e não em gabinetes secretos (BOBBIO, 1986).  

Afastando-se da ideia de democracia direta, com a participação do povo no poder 

sem a mediação de representantes (importante, mas que se revela como exceção nos dias 

atuais) e dando enfoque ao instituto da representação (democracia representativa), a 

participação popular revela-se como meio de legitimação do poder conferido aos 

representantes, sob três aspectos distintos: à participação na escolha do representante 

(legitimação originária); a participação como meio de controle da adequação do exercício 

do poder com os interesses da coletividade (legitimidade corrente); e a participação como 

forma de controle finalístico do exercício do poder (legitimidade finalística). A legitimidade 

originária é presumida, porquanto presume-se que o detentor do poder irá agir de acordo 

com o interesse coletivo. Por outro lado, a legitimidade corrente e a finalística são reais, ou 

seja, deve-se confirmar se aquele detentor do poder agiu concretamente de acordo com 

aquele interesse coletivo pré-determinado (NETO, 1992).  

Há no Estado democrático, portanto, três momentos em que o cidadão deve atuar 

ou, ao menos, ter condições de atuar para garantir que o exercício do poder é 

democraticamente legítimo. Para todos eles, a transparência ou publicidade5 é essencial. 

A exigência de publicidade dos atos do governo nos regimes democráticos, nas palavras 

                                                
5 “Por publicidade se identifica a atividade de divulgação das ações e resultados da Administração por 
intermédio de campanhas ou iniciativas de caráter publicitário (atividade publicitária governamental). 
Publicidade também é identificada como espécie de dever genérico ou específico de tornar público de 
determinados atos administrativos (e mesmo normativos), como condição de sua eficácia. E da mesma 
forma, em um terceiro significado corrente, publicidade vincula-se ao direito de acesso geral a informações 
produzidas ou arquivadas pelo Estado, em face do caráter público dessas informações e, neste sentido, a 
impossibilidade do Poder Público impedir ou restringir seu conhecimento pelo interessado.” (MIRAGEM, p. 
248).  
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de Norberto Bobbio (1986, p. 30) “..é importante não apenas, como se costuma dizer, para 

permitir ao cidadão conhecer os atos de quem detém o poder e assim controla-los, mas 

também porque a publicidade é por si mesma uma forma de controle, um expediente que 

permite distinguir o que é lícito do que não é...”, porquanto a par de armar o cidadão com 

informações que possibilitem aferir a correção dos atos praticados pelo poder público, 

também serve como presunção de que o ato praticado é lícito, posto que não se pode 

esperar que um agente do Estado torne pública sua intenção desvirtuada do interesse 

público. 

Embora a participação seja tema que tenha historicamente acompanhado a 

democracia, concentrou-se no instituo da representação política. Contudo, cientistas 

políticos e jurídicos, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, concentraram sua 

preocupação na insuficiência da representação política como instrumento de legitimação, 

de modo a realizar a democracia substancial, ultrapassando a democracia formal das 

escolhas eleitorais (NETO, 1992). É nessa nova perspectiva de legitimação do poder 

democrático e de alcance da democracia substancial, qualificada pelo conteúdo das 

decisões, que se concentra a ligação entre transparência, participação e controle social da 

atividade estatal. 

É por conta dessa necessidade de controle do exercício do poder estatal no 

momento da execução de atos concretos, de forma a aferir a adequação das ações na 

persecução do interesse da coletividade, como forma de legitimar o exercício do poder 

pelos representantes do povo e afastar as razões secretas de Estado, que o conhecimento 

pelo cidadão representado de todas as decisões dos governantes “...sempre foi 

considerado um dos eixos do regime democrático, definido como o governo direito do povo 

ou controlado pelo povo (e como poderia ser controlado se se mantivesse escondido”. 

(BOBBIO, 1986, p 87). Esse caráter público, entendido como não secreto, “...permaneceu 

como um dos critérios fundamentais para distinguir o estado constitucional do estado 

absoluto e, assim, para assinalar o nascimento ou o renascimento do poder público em 

público” (BOBBIO, 1986, p 87).    

 

Entende-se que a maior ou menor relevância da opinião pública entendida como opinião relativa 

aos atos públicos, isto é, aos atos próprios do poder público que é por excelência o poder 

exercido pelos supremos órgãos decisórios do estado, da "res publica", depende da maior ou 

menor oferta ao público, entendida esta exatamente como visibilidade, cognocibilidade, 

acessibilidade e portanto controlabilidade dos atos de quem detém o supremo poder. A 
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publicidade assim entendida é uma categoria tipicamente iluminista na medida em que 

representa bem um dos aspectos da batalha de quem se considera chamado a derrotar o reino 

das trevas: onde quer que tenha ampliado o próprio domínio, a metáfora da luz e do 

clareamento (da Aufklarung ou do Enlightment) ajusta-se bem à representação do contraste 

entre poder visível e poder invisível (BOBBIO, 1986, p. 88-89). 

 

Essa inserção direta do cidadão no controle do poder se justifica, conforme afirma 

Maçal Justen Filho (FILHO, 2008, p. 880-881) porque, “Nenhum mecanismo jurídico formal 

pode gerar a democracia ou substituir a participação popular como instrumento de controle 

do poder” sendo por isso que “Os institutos que prevêem a participação popular na 

atividade administrativa representam, por si só, a solução mais satisfatória e eficiente para 

promoção dos direitos fundamentais”.   

A publicidade, em termos formais, representa a obrigação que se impõe à 

Administração pública de dar ao publico o máximo de conhecimento sobre a ação da 

Administração; em termos matérias, significa promover o acesso ao público de todos os 

estágios da ação administrativa (formulação, execução e avaliação), configurando-se 

como elemento de aproximação do Estado e da sociedade, especialmente para efeitos de 

fiscalização e controle, qualificando e legitimando a decisão administrativa no Estado 

Democrático de Direito (MIRAGEM, 2013). 

A transparência ou livre acesso às informações públicas, portanto, revela-se como 

elemento essencial para a configuração da democracia em uma determinada sociedade, 

complementando a legitimidade do poder obtida através do voto, de modo a qualificar a 

democracia pelo acesso a informações públicas e efetivo controle deste cidadão sobre as 

decisões daqueles agentes públicos incumbidos de manejar os poderes delegados pelo 

cidadão. 

 

3. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL: ELEMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DA 

DEMOCRACIA BRASILEIRA  

A constituição brasileira adotou o modelo representativo de democracia, mais 

especificamente a forma semidireta, porquanto o Parágrafo único, do art. 1º proclama que 

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”, aderindo, a par da representação política, a 

institutos de participação direta, como plebiscito, referendum e iniciativa popular. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

46 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi pródiga em estabelecer mecanismos 

de controle corrente e finalístico do poder. A par das formas de controle institucional 

(controle exercido pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário), 

estabeleceu inúmeras possibilidades de controle social, facultando ao cidadão verificar se 

o poder que delegou a seus representantes está sendo exercido em conformidade com o 

interesse coletivo e se os resultados obtidos estão sendo efetivos.  

O controle social do poder é espécie de fiscalização que nasce de fora para dentro 

do Estado, quando a ordem jurídica reconhece ao cidadão individualmente ou a 

instituições da sociedade civil o direito público subjetivo de cobrar satisfações daqueles 

que se obrigam a gerir aquilo que é de todos. Nesse contexto, a Constituição Federal de 

1988 tanto confere ao cidadão o poder de penetrar na intimidade do Estado para obter 

informações para defesa de interesses pessoais, quanto para defesa de direito ou de 

interesse geral (art. 5º, XXXIII) (BRITO, 1992).  

De tudo o que foi dito extrai-se, pela lógica, que a Constituição Federal de 1988, 

embora tenha proclamado uma democracia predominantemente representativa, já que os 

institutos de participação direta do cidadão na formação da vontade normativa do Estado 

são de aplicação reduzida, armou o cidadão com instrumentos para que ele possa 

penetrar na intimidade do Estado e aferir se seus mandatários estão agindo em 

consonância com o interesse da coletividade. De posse destas informações, pode o 

cidadão manejar instrumentos para compelir seus representantes a retornar para a direção 

traçada pela coletividade (mandado de segurança, ação popular, representação ao TC, 

etc).    

Sob este prisma, o direito fundamental de acesso à informação pública revela-se 

como instrumento indispensável ao progresso da democracia (BASTOS, 1989, v. 2, p. 

163). Nas palavras de Carmen Lúcia Antunes Rocha (ROCHA, 1994, p, 249) “...não se há 

desconhecer que não se pretende mais aceitar, como legítima, a democracia da 

ignorância, aquela na qual todos são iguais no desconhecimento do que se passa no 

exercício do Poder usurpado e silenciosamente desempenhado.” A publicidade, portanto, 

apresenta-se como “...imprescindível à existência da Democracia e á garantia dos 

direitos”.  

Embora o princípio da transparência na Administração Pública seja vetor 

fundamental no Estado Democrático de Direito, que no Brasil vêm materializados pela 

adoção desta forma de Estado (art. 1º da CF/88), pela consagração do direito fundamental 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

47 

de acesso às informações públicas (art. 5º, XXXIII, da CF/88) e pela previsão de 

submissão da Administração Pública ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88), 

a realidade tem mostrado que desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

marco da redemocratização do Brasil, a implantação de uma efetiva transparência das 

informações públicas tem sido feita de forma lenta e sem que se possa dizer que hoje, 

mais de vinte e quatro anos após a redemocratização, exista uma efetiva cultura de 

transparência, seja na percepção dos agentes do Estado, seja na percepção do próprio 

cidadão. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, as legislações vêm 

prevendo formas de garantir, ao menos formalmente, o direito dos cidadãos de ter acesso 

às informações custodiadas pela Administração Pública6, como, por exemplo, a Lei nº 

8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos (art. 3º, caput e 63, caput); a Lei 

11.111/2005, já revogada, que regulamentava a parte final do art. 5º, XXXIII, da CF/88, 

que ressalva a possibilidade de sigilo quando imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado; a Lei nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama; e a LC nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente após as alterações introduzidas 

no art. 48 e a inserção dos artigos 48-A, 73-A, 73-B e 73-C pela LC nº 131/2009, que 

ampliou substancialmente as obrigações do gestor público no que tange à transparência 

da gestão fiscal. Contudo, estas legislações trataram da matéria de forma pontual, sem 

que tivessem o objetivo de implementar uma efetiva política de publicidade das 

informações públicas. 

O passo decisivo só veio em 2011, com a edição da Lei nº 12.527, conhecida como 

Lei de Acesso à Informação Pública (LAI). O grande avanço trazido por esta lei foi ter 

tratado o assunto de forma exaustiva e sistematizada, submetendo todas as esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) e todos os poderes (legislativo, executivo e 

                                                
6 No que diz respeito à publicidade, após a Constituição de 1988, “é exato, igualmente, considerar o seu 
caráter multidimensional, a partir do qual expressa distintas visões sobre seu conteúdo jurídico. Assim, é 
possível identificar no princípio da publicidade três grandes eixos de significado: a) primeiro, como mandado 
de otimização para a ação transparente dos agentes públicos e da própria Administração, de modo a 
estabelecer como paradigma da ação administrativa a sua divulgação ao público fomentando o controle e o 
acesso a informações sobre a condução dos assuntos públicos; b) segundo, a publicidade como condição de 
validade e eficácia dos atos administrativos, espécie de exigência formal que ao tempo em que se associa ao 
mandamento da transparência, igualmente condiciona que a atividade formal da Administração seja 
realizada às luzes claras, estabelecendo-se a ampla divulgação como regra e o sigilo ou reserva como 
situações excepcionais a serem observadas pelo agente público; c) por fim, publicidade vincula-se com o 
acesso de qualquer interessado a dados e informações relativamente à ação da Administração Pública. 
(MIRAGEM, 2013, p. 250)  
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judiciário), além do Ministério Público e as entidades privadas, sem fins lucrativos, que 

recebem recursos públicos para a realização de ações de interesse público. Além disso, 

estabeleceu princípios gerais a ser observados no acesso à informação pública, em 

especial o que determina que a publicidade é regra e o sigilo exceção, a publicidade ativa, 

a utilização de meios viabilizados pela tecnologia da informação, o fomento do 

desenvolvimento de uma cultura de transparência na Administração Publica, a facilitação 

do acesso à informação e o desenvolvimento do controle social da Administração Pública. 

Pode-se dizer que com a entrada em vigor da Lei de Acesso às Informações Pública 

no Brasil, inaugurou-se um novo paradigma nas relações entre Estado e sociedade no que 

diz respeito ao acesso às informações públicas, em especial por introduzir no Direito 

brasileiro a figura da publicidade ativa (MIRAGEM, 2013)7, porquanto antes deste marco 

legal não havia instrumentos jurídicos que possibilitassem ao cidadão acessar as 

informações custodiadas pelo poder público, porquanto o princípio da publicidade, embora 

já consagrado como princípio de observância obrigatória pela Administração Pública 

servia, apenas, como elementos formal de validade dos atos administrativos. O que se fez 

através da LAI foi estabelecer um nexo entre o princípio democrático, o direito fundamental 

de acesso às informações públicas, consagrado no inciso XXXIII, do art. 5º, da 

Constituição Federal, e o princípio da publicidade, de modo a estabelecer uma verdadeira 

política de acesso às informações públicas. 

Confrontando-se a legislação brasileira com os princípios estabelecidos no direito 

internacional8, revela-se que ela está em consonância com o que há de mais moderno em 

                                                
7 A publicidade ativa vem prevista no art. 8º, da Lei nº 12.527/2011, dispondo que “É dever dos órgãos e 
entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesses coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas.” 
8 O direito de obter informações, inclusive custodiadas por órgãos públicos, decorre de vários instrumentos e 
decisões internacionais, dentre os quais vale citar: Resolução nº 59 da ONU, de 1946; Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, em seu Artigo 19; O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(ICCPR), de 1966, ratificado em 2007 por 160 Estados; Declaração Conjunta de 2004 do Relator Especial da 
ONU para a Liberdade de Opinião e Expressão, do Representante da OSCE para Liberdade da Mídia e do 
Relator Especial da OEA sobre Liberdade de Expressão; Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(CADH), em seu art. 13; Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, em seu art. 42; Declaração da 
Comissão Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos tratando de Princípios sobre Liberdade de 
Expressão na África, de outubro de 2002, Princípios-chave sobre direito a informação formulados pelos 
Ministros da Justiça da Commonwealth, em 1999, aprovados pelos Chefes de Governo; Parecer Consultivo 
OC-5/85 de 1985, da Corte Interamericana de Direitos Humanos; Manifestações da Corte Européia de 
Direitos Humanos (Pedido No. 9248/81, 9 EHRR 433;  Pedido No. 10454/83, 12 EHRR 36; Pedido No. 
14967/89; Pedidos No. 21825/93 e 23414/94; Pedido No. 42326/98; Pedidos No. 73562/01, 73565/01, 
73712/01, 73744/01, 73972/01 e 73973/01; Pedido No. 32555/96 (MENDEL, 2009, p. 8-19). Com base 
nestes padrões internacionais, a Organização não Governamental Artigo 19 sintetizou nove princípios afetos 
ao direito de acesso à informação publica, que são: a) máxima divulgação; b) obrigação de publicar; c) 
promoção de um governo aberto; d) limitação da abrangência das exceções; e) procedimentos que facilitem 
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matéria de acesso a informação pública. Com efeito, os princípios gerais fixados no art. 3º, 

os direitos do cidadão decorrentes do direito de acesso à informação previstos no art. 7º, a 

forma como a legislação estruturou o procedimento de acesso a informação no Capítulo III 

e as situações extremamente restritas nas quais se pode restringir o acesso à informação, 

constantes no Capítulo IV, bem como a obrigação do Estado de garantir o direito de 

acesso através de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão, nos termos do art. 5º, demonstram que a legislação 

brasileira incorporou, em sua base, todo o conteúdo axiológico do pensamento 

internacional sobre acesso à informação pública, criando uma política nacional de amplo e 

facilitado acesso às informações públicas, capaz de viabilizar a consolidação da 

democracia brasileira através da participação na gestão da coisa pública e, em especial, 

do combate à corrupção9      

A qualidade da legislação brasileira já foi reconhecida internacionalmente. No 

ranking mundial de Leis de Acesso à Informação, a lei brasileira atingiu 110 pontos dos 

150 possíveis, ficando entre as 15 mais fortes do mundo, o que confirma o grande avanço 

trazido pela novel legislação (Centre for Law and Democracy, 2012). 

O que vem ocorrendo, na prática, apesar de vários percalços, atrasos e ineficiência 

na implantação dos mecanismos de acesso às informações públicas10, tendo em vista que 

                                                                                                                                                             
o acesso; f) custos; g) reuniões abertas; h) a divulgação tem precedência; i) proteção para os denunciantes 
(ARTIGO 19, 1999).     
9 Na exposição de motivos da lei consignou-se que: “sobre a matéria, cumpre ressaltar que o direito de 
acesso garantido aos cidadãos nos termos da Constituição da República carece de regulamentação unitária 
e sistemática, que assegure, efetivamente, o acesso amplo a informações e documentos produzidos pela 
administração pública”; “A garantia do direito de acesso a informações públicas como regra geral é um dos 
grandes mecanismos da consolidação dos regimes democráticos. O acesso à informação pública, além de 
indispensável ao exercício da cidadania, constitui um dos mais fortes instrumentos de combate à 
corrupção...”, disponível em 
http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/publicacoes/exposicao-motivos-projeto-lei-
acesso-informacao.pdf, acesso em 17/07/2013.      
10 Em levantamento realizado pela Controladoria Geral da União, denominado mapa da transparência, 
concluiu-se que em junho de 2013 a Lei de Acesso A Informação Pública estava regulamentada em apenas 
15 estados da federação e em apenas 12 capitais, o que representa 54% dos estados e 46% das capitais e 
Distrito Federal. Considerando-se todos os municípios brasileiros, incluindo-se as capitais, em apenas 13% 
foi localizada regulamentação da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2013). Pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJ, 2013), realizada com 87 jornalistas de 14 estados 
diferentes, que mostra como a LAI vem sendo aplicada nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos 
níveis federal, estadual e municipal, com enfoque para a transparência passiva, aponta, na prática, alguns 
reflexos da falta de regulamentação indicada pela CGU. Nesta pesquisa, ficou constatado, em síntese, que 
de cerca de 60% dos jornalistas consultados tiveram algum tipo de problema quando solicitaram informações 
na esfera federal, 70% tiveram problemas na esfera estadual e 60% na esfera municipal (ABRAJ, 2013). De 
forma bem mais ampla, a Organização não Governamental Artigo 19 América do Sul divulgou relatório sobre 
o monitoramento do primeiro ano de vigência da LAI, que também demonstra alguns problemas verificados 
na implantação dos mecanismos de acesso à informação previstos na Lei nº 12.527/2013. O relatório foi 
construído a partir de respostas dadas a cento e quarenta e um pedidos enviados a setenta órgãos da 
Administração Pública federal, estadual e municipal, bem como de reunião realizada com quinze 
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vários estados membros e município sequer regulamentaram a LAI em suas esferas de 

governo, é que vem sendo implantado, lentamente, a transparência no poder público e, por 

consequência, vem-se rompendo a cultura do sigilo que dominava a Administração 

Pública. Aos poucos servidores vão sendo capacitados, estruturas físicas vão sendo 

adequadas e métodos de trabalho vão sendo readequados (citar programa Brasil 

Transparente da CGU), de modo que, em um futuro próximo, os mecanismos mínimos de 

acesso à informação previstos na novel legislação sejam devidamente implantados e 

utilizados por agentes públicos e cidadãos.  

 

CONCLUSÃO 

A partir dos elementos articulados no presente trabalho, restou evidente que o 

Estado é necessário como forma de organização baseada no exercício do poder, através 

do qual a sociedade se estrutura, fixando diretrizes gerais e regras pormenorizadas que 

viabilizam a convivência de um determinado grupo. A centralidade do poder no Estado 

marca, portanto, uma organização social em que os programas estabelecidos por esta 

sociedade são viabilizados através de instituições estatais, inclusive com a utilização da 

força que, por ser manejada pelo Estado, pressupõe-se legítima. 

Com a evolução do modelo de Estado absolutista para um modelo de Estado 

constitucional e a consequente inserção dos modelos democráticos, fincou-se a premissa 

de que o poder exercido pelo Estado pertence, originariamente, ao povo, que o exerce 

diretamente (em casos mais restritos) ou indiretamente, através de representantes eleitos. 

Evidencia-se, a partir daí, a estreita relação entre Estado, exercício do poder e 

democracia, porquanto O Estado representa a centralização do poder apto a conduzir a 

sociedade rumo aos objetivos maiores fixados na Constituição. Não se trata, no entanto, 

de qualquer pode, mas o poder cujo titular é o povo e o Estado, agindo como mero 

mandatário, exercita-o nos estritos limites traçados na carta política. 

Com a difusão do modelo representativo nas democracias modernas, no qual o a 

maioria das decisões estatais são tomadas por representantes eleitos pelo povo, avulta-se 

a necessidade de transparência no exercício deste poder, tendo em vista que o poder 

democrático pressupõe legitimação, ou seja, que os cidadãos reconheçam que as 

                                                                                                                                                             
organizações da sociedade civil, em 30 de abril de 2013, para discutir a percepção destas organizações após 
um ano da LAI, tanto em relação à transparência ativa quanto em relação à transparência passiva (ART 19, 
2013). 
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decisões tomadas pelos diversos órgãos do Estado são de observância obrigatório porque 

concretizam a vontade do povo expressada na Constituição.  

Por conta desta necessária legitimação do poder nos Estados democráticos, a 

transparência na esfera pública, viabilizada, sobretudo, pelo amplo acesso dos cidadãos 

às informações produzidas ou custodiadas pelo Estado, é indispensável à democracia, 

sendo inviável falar-se em Estado democrático onde não exista ampla transparência de 

tudo o que toca à gestão da coisa pública, bem como atuação dos diversos órgãos 

públicos no sentido de viabilizar a cidadão amplo acesso às informações produzidas ou 

custodiadas pelo Estado. 

A democracia brasileira, após a redemocratização trazida pela Constituição Federal 

de 1988, vem evoluindo sistematicamente, através da legislação infraconstitucional, no 

sentido de construir um Estado transparente, caracterizado pela transparência no exercício 

do poder, pela prestação de contas ao cidadão, pelo amplo acesso às informações 

públicas e pelo controle social. Embora tenha este processo evolutivo não seja uniforme 

em todo o território nacional e nem esteja livre de resistência e retrocessos, após a entrada 

em vigor da Lei nº 12.527/2013 e das ações do poder público para implementá-la, houve 

um salto qualitativo significante na transparência e no acesso às informações públicas, que 

agora tem tratamento sistematizado. Com o advento desta lei, o desenvolvimento 

doutrinário do tema e a constante atuação da sociedade no sentido de cobrar uma efetiva 

transparência na gestão pública, abre-se caminho para uma fase de qualificação das 

decisões democrática, porquanto, agora, as razões de fato e de direito que fundamentam 

estas decisões podem ser conhecidas e sindicadas.           
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INTRODUÇÃO 

O artigo trazido ao público é resultado de uma pesquisa que se desenvolve entre 

duas Instituições de Ensino Superior, vale referir: Universidade do Oeste de Santa 

Catarina – UNOESC e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 

representadas pelas pesquisadoras que este subscrevem. Como fruto dessa parceria, as 

articulistas destacam a participação em encontros e congressos, além da publicação de 

artigos e livros coletivos nacional e internacionalmente. 

O tema que ora se apresenta propõe a visualização do retrato da realidade social e 

jurídica em âmbito nacional com relação ao direito ao lazer das pessoas com deficiência, 

na perspectiva da Lei de Acessibilidade. Retrato esse figurado com as inovações trazidas 

pela Sociedade da Informação, incorporadas como novos meios inclusivos. Com a 

inclusão arraigada na base da formação e informação, é possível dar um passo à frente e 

não falar mais nesse conceito isolado, mas defender um mundo de acessos universais, 
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UNOESC. Coordenadora do Grupo de Pesquisa (CNPq) intitulado: Direitos Fundamentais Civis: A Ampliação 
dos Direitos Subjetivos, sediado na UNOESC. Avaliadora do INEP/MEC e Supervisora do SESu/MEC. 
Advogada. Endereço de acesso ao banco de currículos do sistema lattes/URL: 
http://lattes.cnpq.br/7386742048598458 E-mail: crispezzella@uol.com.br 
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Pesquisadora do Grupo de Pesquisa (CNPq): Direitos Fundamentais Civis: A Ampliação dos Direitos 
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sem segregações. Se você caminhar pela rua, poderá notar que nenhum ser humano é 

igual ao outro e que o normal é, exatamente, ser diferente.  

O censo IBGE 2010 revela que 23,9% da população brasileira declara-se pessoa 

com alguma deficiência.  Portanto, este segmento quantificado é diretamente afetado 

pelos efeitos dos fatos expostos no presente trabalho acadêmico, uma vez que se está a 

tratar de um grupo social caracterizado como vulnerável em razão de questões históricas, 

culturais, econômicas, políticas, sociais, quiçá jurídicas e, porque não, científicas.  

No Brasil, apesar de existir lei que regulamenta a inclusão das pessoas com 

deficiência na educação, no trabalho, no lazer, no esporte; muitas especificações contidas 

nela não são cumpridas. Assim, a maioria destas pessoas sofre exclusão social por não ter 

o mesmo acesso que as pessoas sem nenhuma limitação. A Constituição Federal 

brasileira de 1988 afirma, em seu artigo 205, que é obrigação dos órgãos e entidades do 

Poder Público assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos, inclusive os relacionados ao lazer. A Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, tem por 

função assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiência, dispensando tratamento prioritário e adequado aos assuntos de que trata. Em 

sequencia, o Decreto Legislativo nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, institui o Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, que possui a 

finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e 

ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos 

da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, aprovados por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 

2008, com status de emenda constitucional. 

Falar sobre lazer em uma sociedade centrada na concepção de que o trabalho é a 

única forma capaz de explicar os fenômenos sociais, é no mínimo um desafio àqueles 

dispostos a pesquisar sobre o tema. Portanto, refletir sobre o lazer nas condições em que 

vive a maioria das pessoas com deficiência atualmente, e na parcela populacional que elas 

representam, significa refletir sobre o direito fundamental enquanto cidadão. Buscar a 

democratização do lazer não significa estar alheio à percepção de outras necessidades, 

mas sim optar por um caminho diferente na conquista de melhores condições e qualidade 

de vida em sociedade. O mundo em constante expansão se realiza de forma plena se os 

fins aos quais se dirigem abraça a todos as pessoas compreendidas sob o rotulo de 

normais e as com deficiência. 
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Quando se fala em lazer no que diz respeito à garantia de acesso a todos os 

cidadãos, obrigatoriamente é necessário perpassar por questões de acessibilidade. O 

Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Esse decreto apresenta alguns conceitos, dentre os quais se destacam: 

acessibilidade, como condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 

de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; barreiras, como qualquer entrave ou 

obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com 

segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à 

informação. 

Logo, o desafio abraçado pelas articulistas vai além do tema aqui desenvolvido, 

mas quer ver a pluralidade de investigações com o objetivo de popularizar a pesquisa e 

ampliar os estudos e os resultados práticos aferíveis no cotidiano. Finalmente, a escolha 

da estrutura para a redação do trabalho que ora se apresenta fundou-se em dois pilares: o 

enfrentamento do conceito de pessoa como sujeito de direitos na perspectiva histórica da 

codificação e decodificação. Passo seguinte, visualizou-se a pessoa com deficiência 

enquanto sujeito de direitos e portanto direito ao lazer, quer em locais públicos ou 

privados, quer em ambientes físicos ou virtuais – este último permitido pelas inovações 

trazidas com Sociedade da Informação, a partir de leis já existentes, suas implicações na 

sociedade atual, sua eficácia jurídica e sua efetividade quando posta sob o manto da 

realidade social, na perspectiva da Lei de Acessibilidade. 

 

1 PESSOA COMO SUJEITO DE DIREITOS VISUALIZADA PELA CODIFICAÇÃO E 

DECODIFICAÇÃO 

Para enfrentar a questão central proposta no presente artigo explicita-se o sentido e 

o alcance da metodologia que sustenta a formulação apresentada. O estudo de um caso 

concreto realiza uma força motivadora de investigação jurídica e um papel de envolver 

tanto os preocupados com as questões teóricas como aqueles interessados, do ponto de 

vista do caso concreto, na solução dos casos da vida que ocorrem, ou podem vir a 
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acontecer, e, por vezes, ficam se um exame mais apurado, sério e cuidadoso. O estudo da 

teoria em conjunto com o de um caso real traz também um referencial instigante por parte 

daqueles que se iniciam na investigação de um determinado tema, assim como desperta, 

nos mais experientes, um interesse peculiar em razão do enfrentamento.  

O capítulo se desenvolve inicialmente sob dois enfoques: o do modelo e da 

abstração, sob a perspectiva do psicanalista Bion, conforme observa-se pela síntese 

elaborada pelo também psicanalista David E. Zimerman: 

 

Bion traçava uma distinção entre Modelo e Abstração. Ele reservou o termo “modelo” para uma 

construção, na qual se combinam, entre si, imagens concretas, e o vínculo entre estas últimas 

produz amiúde o efeito de uma narrativa que implica que alguns elementos dessa narrativa 

sejam a causa dos outros. O modelo é construído com elementos do passado do indivíduo, 

enquanto que a abstração está, por assim dizer, impregnada com pré-concepções do futuro do 

indivíduo. Na abstração, os elementos reais relacionados têm menor importância, enquanto que 

o uso do modelo deve ser diferenciado da Teoria, porque, ao contrário dessa última – que se 

constitui como um paradigma por um longo período de tempo – os modelos são efêmeros. 

Qualquer experiência emocional pode ser usada como um modelo para alguma experiência 

futura, desde que haja suficiente flexibilidade para permitir sua adaptação a experiências novas, 

mas que, se supõe, sejam similares. O valor de um modelo, prossegue Bion, consiste em que 

seus dados, já familiares para o psicanalista, estão disponíveis para satisfazer qualquer 

necessidade urgente, interna ou externa. Ao construir o seu próprio modelo, o psicanalista 

necessita dar-se consta de qual é o modelo usado pelo seu paciente pô-lo a descoberto. (...) 

Vale reiterar que o inconveniente do uso do modelo é que ele por si mesmo gera novas 

abstrações. (1995, p. 38) 

 

O objetivo ao transcrever a fala do autor é instigar o leitor assim como despertar 

para a importância de, por via de novas abstrações depreendidas dos modelos expostos, 

construir novas previsões legislativas, que, por si só, se caracterizam por serem normas 

gerais e abstratas que tendem a resolver um número de situações que vierem a se 

reapresentar num futuro, e que possam, reportando-se aos casos concretos, já 

vivenciados no passado, servir de referência para uma alternativa concreta de adequada 

solução jurídica. A construção de novos modelos (FACHIN, 1998, p. 318-319) não 

restringe a elaboração de novas leis, mas a mais adequada interpretação das já existentes 

ponderando o momento da sua aplicação. 
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A valorização da jurisprudência tem recebido, por parte dos pensadores, graus e 

dimensões diferentes no que tange à cultura e à maneira de ver o direito e o seu processo 

de construção. Savigny sublinha que a jurisprudência se compreende frente a um 

conhecimento histórico prévio. Salienta o referido autor que isto não deve ser entendido no 

sentido da investigação da história da produção da jurisprudência e sim, da sua inserção 

no contexto. (1979, p. 30) 12 Portanto, compreender o papel da jurisprudência nos dias de 

hoje comporta um repensar de sua importância histórica13. 

O direito romano estruturou-se a partir da solução de casos concretos; realizar o 

direito era solucionar um conflito real e existente, num dado momento, em uma dada 

comunidade, envolvendo determinadas pessoas. Cada caso concreto era um mundo sob o 

qual deveria o jurista meditar e buscar a solução mais justa, compreendendo como justo, 

um justo real, para o caso concreto, e não um justo ideal improvável, inexistente e 

inatingível. 

Paolo Grossi no ciclo de palestras que realizou em 1995 na Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS teve como objetivo tentar 

demonstrar qual o itinerário do moderno direito privado que chegou até nós. Inicialmente, 

referiu o autor que: 

 

La modernità del diritto privato si identifica, secondo lo storico del diritto e secondo il civilista, 

nella età della codificazione. I codici rappresentano il moderno nel campo del diritto privato. (...) il 

codice è uma grande scelta, non solo dal punto di vista del diritto, ma anche della antropologia 

giuridica. Per capire l’età dei codici e per capire i codici civili – a questi noi soprattuto limitiamo il 

nostro sguardo – per capire tutto ciò occorre andare a esplorare innanzitutto le radici storiche da 

cui questi codici provengono. Poi li analizzeremo, o tenteremo di analizzarli, nel loro contenuto 

técnico-giuridico. (apud PEZZELLA, 2004, p. 34-35) 14 

                                                
12 Ressalte-se o pensamento filosófico de Gadamer que refere ser a primeira de todas as condições 
hermenêuticas a pré-compreensão (Pré-compreensão vista como entender-se na coisa, e só 
secundariamente destacar e compreender a opinião do outro como tal). GADAMER, Hans-Georg. Verdad y 
método: fundamentos de uma hermenêutica filosófica. Tradução de Ana Agud Aparício e Rafael de 
Agapito. 6.ed. Salamanca: Ediciones Síguene (Coleccíon Hermeneia), 1986. Título original do alemão: 
Wahrheit undmethode, p. 346 e ss.  
13 Este pensamento já foi defendido por Maria Cristina Cereser Pezzella, ver: Propriedade Privada no 
Direito Romano. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. O Poder do Jogo na Publicidade e a 
Eficácia Jurídica na Defesa do Consumidor - Um estudo de Caso. Porto Alegre: Livraria do advogado 
Ed., 2004. 
14 Tradução livre: “A modernidade do direito privado se identifica, segundo o histórico do direito e segundo o 
civilista, na idade da codificação. O código representa o moderno do campo do direito privado. (...) o código 
não é um pequeno livro inócuo, uma coletânea de artigos, o código é uma grande escolha, não só do ponto 
de vista do direito, mas também da antropologia jurídica. Para compreender a idade dos códigos e para 
compreender (o código civil) – a estes nós sobretudo limitamos o nosso olhar – para compreender tudo isso 
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Para Paolo Grossi, a era da codificação dos direitos privados no direito continental 

europeu representa uma profunda ruptura do passado com o presente, e os cultores do 

direito comparado apontam o civil law como uma área que sofreu profunda 

descontinuidade. Diverso ocorreu com os países de tradição anglo-saxônica que se 

fundam no commom law, e, por isso, sempre recusaram e ainda hoje têm recusado o 

direito como base legislativa, percebendo-se alteração, apenas no primeiro governo 

trabalhista inglês de 1945, que por sua iniciativa e com vistas a uma política social passou 

a usar do instrumento legislativo. A diferença de escolha e experiência que distancia o 

sistema commom law do sistema civil law consiste sobretudo em um ponto central, o 

commom law sempre recusou e até hoje, em parte, não aceita fazer com que sua única 

fonte de direito seja a lei. O sistema commom law tem recusado ser um direito de base 

legislativa. Este se tem mantido até tempos muito recentes, como referido acima, à 

exceção feita ao final do primeiro governo trabalhista inglês.  

Ao comparar seu país de origem, a Itália, com o Brasil, os quais têm uma origem 

fundada na escolha do direito codificado, Paolo Grossi refere haver em ambos importantes 

ligações: uma delas é a ligação entre o Estado e o Direito, e uma outra, a ligação entre o 

indivíduo e o Direito. O historiador explica, assim: “Le scelte dei paesi continentali si sono 

diversificate dal loro passato sopratutto con due legami completamente nouvi che si sono 

instaurati. Il primo é il legami fra individuo e diritto. E qui dobbiamo spiegare, perché sono 

affermazioni sibilline ed equivoche” (apud PEZZELLA, 2004, p. 35) 15. Grossi suscita ainda 

reflexão a partir de Filippo Vassalli, responsável em grande parte pelo vigente código civil 

italiano de 1942 e autor de Extrastatualità del Diritto Privato. Vassalli, ao meditar a respeito 

do Antigo Regime, antes da existência dos códigos, constatou que o direito privado não 

era um direito produzido pelo Estado, não era um direito que se consolidava na lei.  

A história jurídica da época moderna ocorre paulatinamente. Isto é, o Estado 

aparece na França no século XIV e começa súbito a dar a atenção ao direito. O fenômeno 

jurídico lhe interessa, o direito é um precioso amálgama para a entidade política. A história 

dos grandes países da Europa ocidental pode demonstrar como não só na França, mas 
                                                                                                                                                             
devemos explorar antes de mais nada a raiz histórica das quais estes códigos provêm. Depois os 
analisaremos, ou tentaremos analisar, no seu conteúdo técnico-jurídico”. Conforme GROSSI, Paolo apud 
PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. A eficácia jurídica na defesa do consumidor: o poder do jogo na 
publicidade: um estudo de caso. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 34-35 
15 Tradução livre: “As escolhas dos países continentais foram diferentes das do passado sobretudo com duas 
ligações completamente novas que foram instauradas. O primeiro é a ligação entre Estado e direito, o 
segundo é a ligação entre indivíduo e direito. E aqui devemos explicar, porque são afirmações sibilinas e 
equívocas”. Conforme GROSSI, Paolo apud PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. A eficácia jurídica na 
defesa do consumidor: o poder do jogo na publicidade: um estudo de caso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004. p. 35 
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também na Espanha e Portugal – se verificou uma alteração na figura do Príncipe. O velho 

Príncipe medieval era sobretudo juiz, e grande juiz dos seus súditos; o Príncipe legislador, 

o Príncipe produtor do direito que se ocupa, profundamente, do direito é uma realidade 

moderna. Paolo Grossi discorre: 

 

Il nuovo Principe, el Principe moderno, non è più il Principe giustiziere, il Principe giudice, ma è il 

Principe legislatore, sempre più legislatore; l’attività legislativa diventa il cuore della sua attività, 

diventa il símbolo dell’essere veramente Principe. Ecco quindi una situazione pericolosa per il 

regno, il potere politico si sta impossessando del diritto, il vecchio pluralismo di fonti ora sta 

cedendo a un monismo: un’unica fonte, il Principe, un’única forma giuridica, la legge. Ecco un 

nuovo legame che è profondamente moderno: Stato-diritto, non più indifferenza dello Stato verso 

il diritto, ma un legame intimo, profondo. C’e un’altra circonstanza, un altro legame che va 

segnalato, ed è il legame tra individuo e diritto. (apud PEZZELLA, 2004, p. 37) 16 

 

O moderno se aproxima do plano antropológico quando, com a revolução 

humanista, verdadeira e própria revolução cultural, o indivíduo vem liberado da 

comunidade. A velha antropologia da desconfiança no indivíduo se substitui, lenta, mas 

maciçamente, por uma antropologia de plena fidúcia. O resultado desta nova fidúcia é 

aquilo que se chama Jusnaturalismo, que domina a Europa continental no século XVII e 

XVIII e que consiste na tentativa de criar algumas defesas, algumas ajudas, algumas 

proteções para o sujeito singular. Na época, havia um direito extrastatule porque produto 

também de certos juristas, de certos juízes e, sobretudo doutores, isto é, mestres de 

direito. Era, como diziam os alemães, um professorenrecht, 17 isto é, um direito feito pelos 

professores. 

A noção que foi possível ser construída de direito subjetivo é desenvolvida a partir 

do momento político que se divulga a igualdade formal de todos frente a uma ordem 

                                                
16 Tradução livre: “O novo Príncipe, o Príncipe moderno, não é mais o Príncipe justiceiro, o príncipe juiz, mas 
é o Príncipe legislador, sempre mais legislador; a atividade legislativa torna-se o coração de sua atividade, 
torna-se o símbolo de ser verdadeiramente Príncipe. Eis então uma situação perigosa para o reino, o poder 
político esta se apoderando do direito, o velho pluralismo de fonte ora está cedendo a um monismo: uma 
única fonte, o Príncipe, uma única fonte jurídica, a lei. Eis uma nova ligação que é profundamente moderna: 
Estado-direito, não mais a indiferença do Estado verso o direito, mas uma ligação íntima, profunda. Existe 
uma outra circunstância, uma outra ligação que vai assinalando, e é a ligação entre o indivíduo e o direito.” 
GROSSI, Paolo apud PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. A eficácia jurídica na defesa do consumidor: o 
poder do jogo na publicidade: um estudo de caso. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 
37 
17 Na cultura e na elaboração do conhecimento houve uma época em que os professores detinham uma 
parcela mais significativa na construção das ciências, no direito isto não foi diferente. Por esta razão, os 
alemães chegaram a falar em um direito edificado pelos professores – professorenrecht. 
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jurídica que pode ser acessada por qualquer pessoa que possa ser reconhecida como 

sujeito de direitos. Paolo Grossi destacou a interpretação do escritor francês, Anatole 

France, no romance Le lis rouge (Il giglio rosso – O lírio vermelho), no que toca aos 

sujeitos iguais diante da lei. É dele a frase: “maestosa uguaglianza di cul si fanno portatrici 

le leggi che proibiscono al ricco come al povere di dormire sotto i ponti di mendicare nelle 

strade e di rubare il pane”. (FRANCE segundo GROSSI apud PEZZELLA, 2004, p. 40) 18 

Evidentemente a expressão direito subjetivo é muito abrangente e capaz de produzir 

múltiplas compreensões, entre elas destacam-se a de Michel Villey19 e de Judith Martins-

Costa20.  

O direito privado a partir da Revolução Francesa sofreu uma mudança de 

paradigma muito importante, pois parte do pressuposto formal de que todos são iguais. 

Todavia, isto não é suficiente, uma vez que as diferenças devem ser observadas não para 

excluir como faziam os romanos, mas, ao contrário, para atentar o estudo do caso 

concreto de modo que de alguma forma se diminuam as diferenças a fim de incluir todos 

na malha social e no manto da proteção jurídica. Verificar o caso sob judice e 

compreender a igualdade na diversidade é o desafio que está posto para o direito 

contemporâneo. Os modelos, as abstrações estão relacionadas com a utilidade e a 

finalidade, as quais se vinculam em um determinado local e em uma determinada época; 

mas a construção de novos modelos é uma necessidade constante. Zimerman destaca a 

importância dos modelos na psicanálise e demonstra também com um exemplo elucidativo 

a sua transitoriedade: “Assim, o modelo que a mim ocorre para conceber essa última 

definição é o dos andaimes de uma obra em construção: eles são uteis e indispensáveis 

até que a construção se complete e então se os dispense” (1995, p. 43). 

Na perspectiva jurídica, o moderno inicia quando se alteram duas ligações: a 

ligação do Estado com o direito e a ligação do indivíduo com o direito.  Luiz Edson Fachin 

ensina que: “A crítica se volta contra a abstração excessiva que se deu sobre o conceito 

no modelo privado, que desaguou diretamente no Código Civil brasileiro. E é por isso que, 

não raro, nos elementos da relação jurídica coloca-se o sujeito, e aí se revela claramente 

                                                
18 Tradução livre: “majestosa igualdade de que se faz portador da lei que proíbe ao rico como ao pobre de 
dormir sobre a ponte, de mendigar na estrada e de roubar o pão”. FRANCE, Anatole segundo GROSSI, 
Paolo citado por PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. A eficácia jurídica na defesa do consumidor: o 
poder do jogo na publicidade: um estudo de caso. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 
40 
19 Ver: VILLEY, Michel. Estudios en torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução de Alejandro 
Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1976. 
20 Ver: MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como ‘sistema em construção’ – as cláusulas gerais no 
projeto do código civil brasileiro. In. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 87, v. 753, p. 24-48, jul. 1998. 
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que a pessoa não precede ao conceito jurídico de si próprio, ou seja, só se é pessoa quem 

o Direito define como tal.” (2000, p. 85) Começa-se a entrar em uma zona que precede a 

codificação, que explica, justifica a codificação. O primeiro Código em sentido técnico foi o 

Code Napoleon, o qual foi possível somente a partir da ruptura com o passado, conforme 

grifa Grossi, ao traçar a diferença entre consolidação e codificação: 

 

La consolidazione è un setaccio del passato, non intende avere derisione sverso il passato, lo 

utilizza e di questo passato lascia anche como vigente una buona parte del diritto. Il Codice si 

pone sempre, anche quando lo utiliza, in una posizione polemica con il passato; il Codice è 

l’inizio de una vita nuova, manda in soffitta tutto ciò che si è fatto fino a ieri o, per meglio dire, 

crede di mandare in soffitta tutto ciò che si è fatto fino a ieri e cancella ogni altra fonte diversa da 

se stesso. Il Codice è innanzitutto norma esclusiva, proiettata verso il futuro e norma esclusiva. 

Questi caratteri li ha soltanto il primo grande Codice che è il Codice della Francia napoleônica. 

(apud PEZZELLA, 2004, p. 42)  21 

 

O pensamento jurídico só pode desenvolver o projeto de uma codificação depois de 

se debruçar sobre uma série de casos concretos e de modelos ao longo do tempo para, a 

partir deles, construir o edifício da codificação que tão bem resolveu os problemas sociais 

enfrentados até aquela época; todavia, este, por certo, não passou a ser a única forma de 

enfrentar os litígios que não se desenvolvem necessariamente sob os trilhos restritos do 

pensamento codificado. A estrada desta viagem jurídica se altera profunda e 

constantemente, não é apenas linear, mas tridimensional 22. Trata-se de construir uma 

nova estrada por onde vários outros mecanismos deverão ser construídos para dar vazão 

aos abalos sísmicos que se constroem constantemente, respeitando as características de 

um mundo em constante expansão.  

                                                
21 Tradução livre: “A consolidação é uma peneira do passado, não intende menosprezar o passado, o utiliza 
e deste passado deixa também como vigente uma boa parte do direito. O código se põe sempre, também 
quando o utiliza, em uma posição polemica com o passado; o Código é o início de uma vida nova, deixa de 
lado tudo isto que se fez até ontem e apaga qualquer outra fonte diferente de si mesmo. O código é antes de 
tudo norma exclusiva, projetada para (verso) o futuro e norma exclusiva. Esta característica tem apenas o 
primeiro grande Código que é o Código da França napoleônica”. GROSSI, Paolo citado por PEZZELLA, 
Maria Cristina Cereser. A eficácia jurídica na defesa do consumidor: o poder do jogo na publicidade: 
um estudo de caso. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 42 
22 Aqui pode ser lembrada a ideia desenvolvida por Miguel Reale e sua teoria tridimensional do direito 
visualizado como fato, valor e norma. Ver o pensamento do autor nas seguintes obras: Estudos de filosofia 
e ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 1976; Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 1985; 
Nova fase do direito moderno. São Paulo: Saraiva, 1990; O direito com experiência. São Paulo: Saraiva, 
1992; Fontes e modelos do direito – para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994. 
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Ultrapassado o momento histórico que antecedeu e justificou a codificação dos 

direitos privados, faz-se indispensável enfrentar a codificação na esfera brasileira. José de 

Alencar, no relatório do Ministério da Justiça, em 1869, para justificar a oportunidade de 

naquele momento pôr em prática a escolha do processo de codificação dos direitos civis 

no Brasil, assim se referiu: “Um Código Civil não é obra da sciência e do talento 

unicamente; é, sobretudo, a obra dos costumes, das tradições, em uma palavra, da 

civilização, brilhante ou modesta, de um povo” (BEVILAQUA, p. 9). O processo que 

antecedeu a codificação dos direitos civis resultante do Código de 1916 envolveu 

amplamente a comunidade, inclusive a jurídica, num período de sessenta anos com um 

intervalo de seis anos. A Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, entrou em vigor após 

um ano de vacacio legis, tornando-se o próximo Código Civil brasileiro. O projeto de 

codificação civil sofreu um processo de descontinuidade frente à lenta apreciação por 

parte do Legislativo e o pouco envolvimento da sociedade em face da falta de crença na 

possibilidade de ele vir a se tornar, efetivamente, o novo código civil.  

O processo de escolha da criação da Constituição chamada cidadã na década de 

oitenta e, posteriormente, na década de noventa a criação de uma série de polissistemas 

indicados pela Constituição também são resultados da grande espera que o processo de 

transformação da codificação civil experimentou. Todavia, uma gama considerável de 

juristas tem-se manifestado contrária à codificação nos moldes apresentados, chamando a 

atenção para as diferenças existentes entre o momento em que se criou o projeto agora 

transformado em lei e o momento que se vive hoje, na perspectiva dos costumes sociais, 

da legislação, inclusive constitucional, o desenvolvimento da doutrina e o processo de 

criação da jurisprudência. (PEZZELLA, 2004, p. 49) Como referiu Paulo de Tarso Vieira 

Sansseverino, a gestação do Código e da Constituição se deu em períodos diferentes, 

mas a Constituição entrou em vigor antes do Código, e este não irá, por evidente, entrar 

em linha de colisão, pois deverá ser apreciado à luz da Constituição. (PEZZELLA, 2004, p. 

56) 

Em momento mais atual, repete a mesma ideia o italiano Perlingiere ao ensinar: 

 

O conceito de ciência jurídica tem uma função prática, não tanto apenas de conhecimento e de 

descrição teórica, porque é explicativa, ou seja, ela é necessária para que sejam resolvidos os 

problemas civis e os problemas concretos dos seres humanos. Observe-se que o conhecimento 

jurídico é duplo: não são apenas as leis o objeto do conhecimento jurídico, como também o são 

os fatos concretos (os casos concretos) estudados, considerados e qualificados à luz das 
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disposições legislativas. O objeto da ciência jurídica é unitariamente a realidade concreta, os 

fatos concretos e a norma jurídica, fato e norma concretas que estão em continua dialética. A 

realidade não pode ser dividida, mas sim estudada unitariamente. Não há realidade econômica 

distinta da realidade jurídica: igualmente não há realidade social separada da realidade jurídica, 

como também não há realidade ética ou religiosa divorciada da realidade jurídica. A realidade é 

una, é unitária, e o seu aspecto (o seu perfil) nada mais é que um aspecto da realidade unitária. 

Por isso o Estado de Direito não pode se limitar ao estudo das leis. Os instrumentos da ciência 

jurídica, as noções, as definições, os conceitos não são fins em si mesmos, mas sim 

instrumentos para o conhecimento desta realidade. Por isso, devem ser instrumentos 

adequados à realidade. Não existem instrumentos válidos em todos os tempos e em todos os 

lugares: os instrumentos devem ser construídos pelos juristas levando-se em conta a realidade 

que ele deve estudar. (1998/1999, p. 63) 

 

A reflexão, que se constrói ao pensar e repensar o direito, exige, dos que a ele se 

dedicam, um esforço contínuo e constante. Seu nascimento e renascimento é um fruto que 

só pode ser colhido quando os fatos sociais incidem sobre a relação jurídica, e, assim, 

comportam um nexo indissociado com a realidade e os conceitos jurídicos abstratamente 

construídos pela mente atenta aos fatos da vida.  

Experimentado o período conhecido como da codificação dos direitos civis, os 

países que adotaram a codificação como estrutura principal para construção dos direitos 

enfrentaram, como num movimento pendular, o apogeu e o sentimento de declínio da ideia 

de codificação, o qual não detinha mais utilidade e fez nascer o pensamento de Natalino 

Irti, que o denominou como era da decodificação. (apud PEZZELLA, 2004, p. 56-57) 

Compreendendo-se que há várias formas de legislar e em razão da necessidade da 

atualização constante, pode-se observar o surgimento de polissistemas 23, conforme 

Natalino Irti denominou. No Brasil, várias legislações especiais detêm esse aspecto de 

polissistemas, são exemplos: o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 

La decodificazione, ormai entrata come lemma nelle enciclopedie del diritto, e come termine 

ellittico nella teoria dele fonti, non è in grado di dare ciò che le viene chiesto dai critici, e che, più 

seriamente ed efficacemente, si può e si deve perseguire nella lotta politica. Essa designa, oggi 

al pari di vent’anni fa, un tipo di descrizione fenomenológica e un correlativo metodo di studio. E 

perciò non sa, né vuole, pronosticare se la storia futura segnerà um retorno al mondo di ieri – o, 

                                                
23 A expressão em italiano poli-sistema foi utilizada por Natalino Irti no estudo que recebeu o título Leggi 
Speciali (das mono-sistema al poli-sistema), in Rivista Di diritto Civile, ano XXV, n.2, mar./abr. 1979. 
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piuttosto, delláltro ieri - ; o se le leggi speciali recheranno a compimento lópera di erosione, 

dissolvendo il codice nel poli-sistema; o se, fermato nel codice il diritto privatto comune, le leggi 

speciali se situeranno in territori autonomi e indipendenti. Chi vuole che la storia abbia uno od 

altro esito, quegli dia mano ala vita politica, e corra l’incognita del vincere o del soccombere. La 

critica della decodificazione non uò giovargli in alcun modo. (apud PEZZELLA, 2004, p. 57-58) 24 

 

Romper os paradigmas já existentes é resultado de longa meditação, assim como 

compreender que os velhos modelos são insuficientes. Construir novos paradigmas só se 

faz possível com o descontentamento com os já existentes; é essa irresignação que 

conjuga a percepção do pretérito, sua superação e, ao mesmo tempo, a edificação do 

futuro. Em razão da constante mutação das relações interpessoais, a todo o momento 

criam-se fatos sociais merecedores de tutela específica, e, não só isso, mas da forma 

como a comunidade jurídica e social compreende os fatos da vida. O direito se constrói 

para melhor solucionar os casos concretos que diariamente são fazem parte da vida de 

cada indivíduo e por razão dela que existe e merece ser constantemente aprimorado. 

 

2 DIREITO AO LAZER DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  NA PERSPECTIVA DA LEI 

DE ACESSIBILIDADE E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

Criar novos modelos é o desafio que ousa o presente artigo. O resultado desta 

pesquisa é dirigida às pessoas com deficiência, as quais durante muito tempo estiveram 

abandonadas e que hoje passam a ser reconhecidas como ser sujeito de direitos dignos 

de proteção legislativa própria e por essa razão as articulistas têm por objetivo aprofundar 

os estudos na perspectiva do acesso ao lazer, quer nos espaços públicos ou privados, 

quer nos espaços físicos ou virtuais.  

Ficar em casa ou sair e encontrar a galera depende da vontade de cada pessoa. 

Para que a escolha de fato exista, é necessário que se veja efetivado o direito básico à 

segurança, à acessibilidade, à comunicação, à informação, ao transporte e ao uso de 

                                                
24 Tradução de Gianluigi Tosches: “A decodificação, que já entrou como lema nas enciclopédias do direito e 
como termo ‘elíptico’ nas teorias das fontes, não tem condição de dar o que os críticos exigem dela. A 
decodificação indica, hoje como vinte anos atrás, um tipo de descrição do fenômeno e um correspondente 
método de estudo. Assim, a decodificação não sabe, nem quer saber de prever, se a história futura marcará 
um retorno ao mundo de ontem – o melhor ao mundo de anteontem -; ou se as leis especiais levarão a 
completar a obra de erosão, dissolvendo o código no polissistema, ou se, amarrado ao código o direito 
privado comum, as leis especiais se situarão em território autônomo e independente. Quem quiser que a 
história tenha um outro êxito, que corra o risco de ganhar ou perder, pois a crítica da decodificação não lhes 
ajudara de maneira alguma”. Ver: IRTI, Natalino apud PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. A eficácia 
jurídica na defesa do consumidor: o poder do jogo na publicidade: um estudo de caso. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 57-58 
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tecnologia assistiva que aumenta sua funcionalidade e bem-estar. Quando se fala em 

tecnologia assistiva, se refere a um setor da tecnologia orientado à busca de soluções no 

campo da acessibilidade integral, que tem como usuário um público universal, mas que 

orienta-se especificamente para as pessoas com deficiência e idosos. Neste sentido, 

apresenta-se as duas principais definições. A da ISO 9.999:2007 que conceitua como: 

“Qualquer produto, instrumento, equipamento ou tecnologia adaptado ou especialmente 

projetado para melhorar a funcionalidade de uma pessoa incapacitada”. E a da 

Organização Mundial da Saúde – OMS: “Qualquer produto, instrumento, equipamento ou 

sistema técnico utilizado por uma pessoa incapacitada, especialmente produzido ou 

geralmente disponível, que evite, compense, monitore, alivie ou neutralize a incapacidade”. 
25 A tecnologia assistiva é composta por serviços e recursos que visam proporcionar à 

pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio 

da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de 

seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. 

Acessibilidade e inclusão são termos inseparáveis, significam igualdade de 

oportunidades e ganharam mais força como direito da pessoa e obrigação da sociedade, 

quer seja no âmbito público como no privado, com a adoção da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada de maneira inédita no Brasil com 

equivalência à emenda constitucional (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 

6.949/2009, do Executivo). É do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Rondônia, Abdiel Ramos Figueira, a conceituação de acessibilidade. Para ele, a 

acessibilidade é: “[...] a possibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida ter acesso, com segurança e autonomia, a prédios, espaços, edificações, 

transportes e meios de comunicação, bem assim ao uso dos equipamentos urbanos, com 

a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, na construção e 

reforma de edifícios de uso público, bem como nos meios de transporte e comunicação” 

(FIGUEIRA, s.n.t). 

De acordo com o artigo 30 da Convenção ratificada, é obrigação do Brasil 

reconhecer o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural, e para isso 

precisa tomar medidas apropriadas, entre elas “[...] ter acesso a locais que ofereçam 

serviços ou eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços 

turísticos”. Além dessas atividades, manda a Convenção assegurar que as pessoas com 

                                                
25 Para informações mais detalhadas sobre a sua aplicação prática, recomenda-se consultar o portal nacional 
de tecnologia assistiva, disponível em: www.assistiva.org.br  
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deficiência participem, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de 

atividades recreativas, esportivas e de lazer, sendo obrigação do poder público tomar as 

medidas necessárias para o acesso aos locais desses eventos e assegurar que as 

pessoas com deficiência usufruam de tais serviços prestados, resumindo o artigo. 

Logo, locais que recebam mais de 100 pessoas por dia ou aqueles destinados a 

qualquer outro uso e que tenham capacidade superior a 600 pessoas por dia deverão 

atender ao que dispõe a NBR (Norma Técnica Brasileira) 9050/04, que dispõe sobre as 

pessoas com deficiência. Deste modo, qualquer imóvel que se enquadre nessa lei deverá 

dispor de acessos, banheiros, rampas, elevadores, sinalização, entre as adaptações 

necessárias para permitir o acesso, circulação e permanência de pessoas com deficiência. 

A Lei que trata deste assunto é o Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

que regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

No Rio Grande do Sul, pouca legislação há sobre o assunto, podendo-se citar 

algumas como exemplo: Lei Estadual nº. 13.320, de 21 de dezembro de 2009, que 

consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência; Lei Estadual nº. 12.227, de 05 de 

janeiro de 2005, que dispõe sobre a adaptação dos veículos do Sistema Estadual de 

Transporte Metropolitano de Porto Alegre (RMPA) com dispositivos de acesso; Lei 

Estadual nº. 12.132, de 22 de julho de 2004, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

fornecimento por parte dos shopping centers e similares de cadeiras de rodas; Lei 

Estadual nº. 11.853, de 29 de novembro de 2002, também conhecida como Lei da 

Solidariedade, que institui o Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social; Decreto nº 

50.156, de 15 de março de 2013, que institui o Comitê Gaúcho de Acessibilidade: 

Tecnologia e Informação – CGATI; Decreto Estadual nº. 48.292, de 26 de agosto de 2011, 

que institui o Programa de Acessibilidade de Comunicação nas compras e edições de 

publicações; Decreto Estadual nº. 48.293, de 26 de agosto de 2011, que dispõe sobre os 

critérios de acessibilidade aos eventos; Decreto Estadual nº. 39.679, de 23 de agosto de 

1999, que determina a execução de procedimentos relativos à criação, ampliação, reforma 

ou remodelação de espaços públicos urbanos e rurais; dentre outros. 

Cinemas, teatros, casas de espetáculos e estádios de futebol também são 

obrigados a garantir o acesso das pessoas com deficiência física, dispondo de assentos e 

locais reservados, devidamente identificados, para fácil e boa visualização do espetáculo. 
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Muitos desses locais já cumprem a legislação referente à acessibilidade, nesse sentido. 

No entanto, não oferecem condições para que essas pessoas tenham boa visibilidade da 

programação a ser exibida. Além disso, todos os restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis, 

motéis e similares são obrigados a dispor de cardápios em Braille, quando solicitados, em 

observância ao que determina a Lei nº. 13.519, de 16 de setembro de 2010, que altera a 

Lei nº.13.320, de 21 de dezembro de 2009, do Estado do Rio Grande do Sul.  

Ocorre que, com relação a segurança contra incêndio, no Rio Grande do Sul, pouco 

se verifica de regulamentação, muito menos com relação as pessoas com deficiência, não 

se visualizando a obrigatoriedade de existência de saídas adaptadas para essas pessoas 

em locais de circulação. Se a acessibilidade é o direito de todos de ir e vir, a necessidade 

de saídas de escape para pessoas com deficiência não pode ser ignorada.  No âmbito 

Estadual, a Lei nº. 10.987/97, estabelece normas gerais sobre sistemas de prevenção e 

proteção contra incêndios. No artigo 1º da referida lei, consta que: "Todos os prédios com 

instalações comerciais, industriais, de diversões públicas e edifícios residenciais com mais 

de uma economia e mais de um pavimento, deverão possuir plano de prevenção e 

proteção contra incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado 

do Rio Grande do Sul." 

O acidente da Boate Kiss, ocorrido na cidade de Santa Maria/RS, em 27 de janeiro 

de 2013, que vitimou 242 pessoas, (site DIÁRIO CATARINENSE, 2013) alertou a 

sociedade brasileira para a necessidade de fiscalização dos estabelecimentos, em relação 

ao cumprimento das normas de segurança. “O direito à segurança nas casas noturnas 

precisa também ser estendido para as pessoas com deficiência. As rotas de fuga precisam 

estar acessíveis, e a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros devem fiscalizar o cumprimento 

das regras”, alerta a advogada do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com 

deficiência – IBDD, Priscila Selares. Dentre as notícias divulgadas sobre o assunto, nada 

foi informado se, dentre os estudantes que lá estavam, havia pessoas com deficiência. 

(site IBDD, 2013) 

A certeza, que já se confirmou no dia seguinte ao acidente, foi a ausência de um 

planejamento adequado de segurança que atendesse aos frequentadores da casa, 

realidade comum às boates brasileiras; denunciando, por consequência, irregularidades na 

concessão de alvarás de funcionamento para estabelecimentos públicos e particulares de 

uso coletivo e a inexistência de planos que viabilizem  escape, em casos de incêndio e 

pânico, inclusive para pessoas com deficiência. O IBDD, por sua vez, em 2010, ganhou 

liminar em ação civil pública para que os alvarás de funcionamento no Rio de Janeiro só 
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sejam concedidos para os estabelecimentos de uso coletivo – casas noturnas, bares, 

cinemas, escolas, restaurantes, empresas de pequeno e médio porte – que oferecerem 

condições de acesso a pessoas com deficiência, cumprindo assim a Lei Federal 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

(site IBDD, 2013) Complementa a superintendente do IBDD Teresa Costa d’Amaral: “Se a 

autorização para que uma casa noturna seja aberta deve respeitar as normas de 

acessibilidade, é evidente que também áreas de saída de emergência precisam ser 

acessíveis” (site SEPED, 2013). Complementa a ideia a NBR 9050 quando afirma que o 

“termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação”, sendo que os 

sinais acústicos podem ser utilizados como meios complementares de comunicação para 

deficientes visuais e os sinais luminosos para os deficientes auditivos. 

No mesmo sentido, dispõe a Lei Estadual nº 4.314, publicada em 09 de janeiro de 

2013 no Diário Oficial em Mato Grosso do Sul, obrigando a adaptação de cinemas, teatros, 

auditórios, casas de shows, restaurantes, bares e similares para pessoas com deficiência. 

Segundo a determinação, os ambientes devem obedecer critérios previstos na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), via NBR 9050. Pela legislação, os ambientes 

devem seguir como critérios a acessibilidade (permitindo a autonomia de espaços, que 

permita a participação em eventos e consumo e produtos e serviços); pessoas com 

mobilidade reduzida (permitir uso de pessoas com capacidade limitada, temporária ou 

permanente, em decorrência de idade, deficiência física, obesidade, gestação, entre 

outros); rota de fuga (passagens externas com escadas, rampas e antecâmeras) e uso 

comum (espaços, salas ou elementos externos ou internos para uso específico de grupo 

de pessoas). No caso dos cinemas, teatros, auditórios e similares, a lei obriga espaço 

reservado para pessoas com cadeira de rodas, assentos para os que tiverem mobilidade 

reduzida e para obesos. Os locais devem ser indicados com sinalização específica. (G1, 

site g1.globo.com, 2013) 

Passo seguinte, o Estado de Santa Catarina também demonstra sua preocupação 

com relação a acessibilidade das pessoas com deficiência, momento em que promulga as 

seguintes leis: a Lei Estadual nº. 12.644, de 21 de julho de 2003, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de cardápio em braile em hotéis, restaurantes, bares e similares; Lei 

Estadual nº 13.971, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

sinalização tátil, sonora e visual, nas dependências dos prédios de funcionamento de 

órgãos estaduais, a fim de possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos; 
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além da Lei nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a Política Estadual para 

Promoção e Integração Social. 

O Estado do Paraná, por sua vez, possui legislação apenas em termos genéricos, 

corroborando a realidade de outras unidades federativas brasileiras no sentido de não 

abraçar em âmbito legislativo a acessibilidade e segurança da pessoa com deficiência em 

seu momento de lazer, cita-se: Lei nº 16.675, de 20 de dezembro de 2010, que institui a 

meia entrada para deficientes físicos nos eventos teatrais realizados em todos os locais 

públicos de cultura, em casa de diversões, espetáculos, praças esportivas e similares; Lei 

nº 15.432, de 15 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade do cardápio em 

linguagem braille em hotéis restaurantes e similares; Lei nº 15.139, de 31 de maio de 

2006, sobre a Política Estadual para a Promoção Social; Lei nº 13.456, de 11 de janeiro de 

2002, que cria a Assessoria Especial para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - 

COED e adota outras providência; Lei nº 13.126, de 21 de março de 2001, que cria o 

programa de remoção de barreiras arquitetônicas intitulado ‘Cidade para todos’, além da 

Resolução 81, de 31 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação da Comissão 

Temporária de Acessibilidade, adequação das edificações e serviços do Ministério Público 

da União e dos Estados às normas de acessibilidade, dentre outras.  

Em âmbito internacional, a título exemplificativo menciona-se que Londres, cidade 

famosa por suas muitas opções de entretenimento, inaugurou, em 25 de meio de 2013, 

sua primeira casa noturna dedicada aos deficientes auditivos. A equipe do Deaf Lounge 

aprendeu a linguagem de sinais para atender esse público. O fato de não ouvir não 

impede de ter música. Todo mundo cai na pista de dança e acompanha o ritmo pelas 

vibrações. Paul Cripps, co-proprietário com Domani Peir, é deficiente auditivo e quis abrir o 

negócio para ajudar pessoas com a mesma deficiência a socializar com a sociedade em 

geral e fazer amigos, após anos de experiências negativas em bares e clubes. (site 

VIDAmaisLIVRE, 2013) Deaf Lounge está aberto a ambas comunidades, de deficientes 

auditivos e não. Importante observar que o alarme de incêndio tem uma luz piscante para 

alertar os clientes deficiente e os avisos sanitários são em língua de sinais, bem como 

escrita em língua inglesa para o público em geral. (site London Evening Standard, 2013) 

Pessoas com deficiência, seja ela qual for, também gostam de frequentar boates e 

baladas, dançar, conversar, chegar junto e ficar, como é natural, sempre em condições de 

segurança para a sua integridade física e emocional, como qualquer outra pessoa.  
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A segurança das pessoas, que deveria ser a regra, somente é lembrada na 

comoção que segue uma tragédia. E não é por falta de regras de acessibilidade. Tanto as 

normas técnicas de construção e de segurança (NBR 9050/04) como o Decreto nº 

5.296/2004 determinam as condições obrigatórias a serem cumpridas, em especial com 

relação as pessoas com deficiência. Este Decreto contém parâmetros de acessibilidade, 

no conceito do desenho universal 26, que não são específicos para as pessoas com 

deficiência. O Decreto diz o seguinte: 

 

Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, 

salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação do 

estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, 

de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas 

segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

[...] § 4o Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de 

emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a 

fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso 

de emergência. 

 

Outro fator de cunho urbanístico que não pode ser colocado em segundo plano são 

as barreiras arquitetônicas para deficientes físicos. A adequação das edificações e do 

mobiliário urbano à pessoa deficiente possui norma específica (NBR 9050) que deve ser 

aplicada ao planejamento dos locais. Assim, muitas das dificuldades para evacuação de 

cadeirantes, por exemplo, poderão ser evitadas. Inclusive, aqui, importante referir que a 

própria norma acima mencionada indica que a definição de ‘área de resgate’ como sendo 

o “espaço sem obstáculos para que a pessoa [...] possa [...] deslocar-se, aproximar-se e 

utilizar [...] com autonomia e segurança”. 

A mídia, por sua vez, poderia ser uma fonte de informações de extrema importância, 

Aqui cita-se a iniciativa do autor Maurício de Souza, cartunista criador da ‘Turma da 

Mônica’, que, em 2011, publicou um gibi que reúne personagens com deficiência e a 

conhecida turma formada por Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, com objetivo de 

                                                
26 É a concepção de produtos e espaços voltados para a diversidade humana, possibilitando a utilização 
daqueles por todas as pessoas, sem recorrer a adaptações ou projetos especializados. Conceito disponível 
em: http://www.seid.pi.gov.br/diversos/cartilha2.pdf Acesso em: 30 jul. 2013. Também pode ser visualizado 
em: http://www.rinam.com.br/files/REFERENCIAS_DesenhoUniversalumconceitoparatodos.pdf  Acesso em: 
30 jul. 2013. 
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mostrar como a acessibilidade pode transformar uma comunidade. (site VIDAmaisLIVRE, 

2012)  Nesse sentido, os meios de comunicação, por possuírem particulares 

responsabilidades na formação da pessoa e dos comportamentos sociais, eis que 

transmissores de informação, podem e devem(riam) desempenhar um papel ativo, 

relevante e determinante para que se construa uma visão não discriminatória de qualquer 

cidadão, contribuindo para superar os estereótipos, os preconceitos e o medo em relação 

ao que é ‘diferente’, colaborando para a promoção dos direitos das pessoas com 

deficiência e para a sua efetiva integração na sociedade.  

Acredita-se que, para que a mídia venha a desempenhar com eficiência seu papel 

de comunicação e troca de informações, com objetivo de construir uma sociedade menos 

vulnerável as injustiças sociais, será necessário, portanto, que se cristalize uma cultura 

suficientemente madura para pensar as questões inerentes ao desenvolvimento humano e 

à inclusão social. Campanhas bem elaboradas, variadas e veiculadas continuamente 

servem muito bem ao propósito de dizer ao público quem são as pessoas com deficiência, 

para combater a discriminação. Com relação a acessibilidade na perspectiva das novas 

tecnologias, do acesso aos meios de comunicação e informação (TV, rádio, internet) e 

com a utilização de tecnologias assistivas, como o Braille, a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, a áudio-descrição, a legenda oculta ou não, o sistema DAISY para livros em 

formato especial, dentre outras formas de adequação da informação para as pessoas com 

deficiência, encontra-se, hoje, disponíveis. 

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, pessoas. Pessoas como 

quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e singularidades. 

Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, pela 

autonomia individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e pela 

igualdade de oportunidades, evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma 

característica da condição humana. Participação e inclusão na sociedade, igualdade de 

oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos 

humanos e representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. 

Pessoas com deficiência são facetas desse mosaico de diferenças humanas, e 

apresentam particularidades, incongruências, fraquezas e fortalezas, como qualquer outra 

pessoa. 

Para um desenvolvimento pleno se faz necessário que a sociabilização se dê em 

um contexto real, ou seja, num ambiente que reflita as diferenças como qualidades 

humanas, eis que todos os seres humanos são diferentes (únicos) e talvez as pessoas 
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com deficiência apenas tenham suas diferenças um pouco mais perceptíveis. (SEGALLA, 

2012, p. 129-130) 27 Hannah Arendt corrobora dizendo que: “A pluralidade é a condição da 

ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos [...]” (ARENDT, 

2011, p.16). Mas, infelizmente, parece-nos que a maioria fecha os olhos para as 

diferenças intrínsecas ao ser humano e acredita na homogeneidade. Conclui-se, portanto, 

que, compreender que todos somos diferentes é o primeiro passo para começarmos a ser 

capazes de aceitar as pessoas com deficiências em sua plenitude, sem discriminá-las. 

A evolução da legislação deveria representar um avanço na inclusão de pessoas 

com deficiência na sociedade; todavia, apesar de todo o arsenal legislativo, a realidade 

nos revela que os direitos das pessoas com deficiência continuam sendo violados de 

inúmeras formas. A proposta aqui trazida é não deixar cair no esquecimento os múltiplos e 

inaceitáveis erros que levaram ao acidente ocorrido em Santa Maria, uma vez que se 

realiza esse ano a Jornada Mundial da Juventude-JMJ e a Copa das Confederações, 

seguidas pela Copa do Mundo em 2014 e pelos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 

2016. Então é indispensável ter consciência da ação preventiva que compete ao governo e 

à sociedade. A título informativo, atualmente, apenas 1,5% dos quartos de hotéis são 

acessíveis nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. A meta é elevar esse índice para 5%, 

até 2014. Verificam-se outros problemas de acessibilidade para os grandes eventos: 

aeroportos sem ambulift – equipamento usado no embarque e desembarque de 

cadeirantes; banheiros de hotel com porta toalha elevados ou porta de entrada estreita, 

por onde não passa uma cadeira de rodas; hotéis sem espaço para cão-guia; camareiras 

que mudam de lugar os objetos pessoais arrumados pelos cegos; dentre outros. (site 

VIDAmaisLIVRE, 2013) 

Reafirmar o direito de todos de frequentar lugares desejados e, particularizando 

para as pessoas com deficiência, significa não haver mais estranhamento, discriminação e 

falta de condições acessíveis do meio. E finalizar chamando os protagonistas das redes 

sociais para serem fiscais das condições de inclusão e segurança da sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

A investigação aqui projetada é muito mais tímida do que o querer das articulistas, 

que são sabedoras da dificuldade existente no olhar diante do espelho de uma forma 
                                                
27 Vide também: SEGALLA, Juliana Izar Soares da Fonseca. Inclusão social e direito à educação: a 
importância de uma escola para todos. In.: Soraya Gasparetto Lunardi (Org.). Inclusão social e sua 
efetivação. vol.1. Curitiba: CRV, 2001. p. 131-146 
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diferente do considerado ou rotulado como normal. Acolher e possibilitar a fruição dos 

bens de uso comum e as descobertas da Sociedade da Informação às pessoas com 

deficiência são as metas fundamentais para o reconhecimento do direito que se dirige a 

todos. 

 

REFERÊNCIAS 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011 

BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Rio Estácio de Sá, [s.d], 

v.1, Edição histórica. 

BUBLITZ, Michelle Dias. Conceito de pessoa com deficiência: comentário à ADPF 182 do STF. Revista da 

Ajuris, v. 127, p. 353-369, 2012. 

FIGUEIRA, Abdiel Ramos. Principais direitos das pessoas com deficiência. Disponível em: 

http://www.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=bd099d61-fcd7-452c-b9f8-

e5e2c5b6e9f0&groupId=41725  Acesso em: 14 fev, 2009. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método: fundamentos de uma hermenêutica filosófica. Tradução de 

Ana Agud Aparício e Rafael de Agapito. 6.ed. Salamanca: Ediciones Síguene (Coleccíon Hermeneia), 1986. 

Título original do alemão: Wahrheit undmethode. 

GROSSI, Paolo. Fondamenti del pensiero giuscivilistico moderno, apresentado no ciclo de palestras 

realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 1995. 

IRTI, Natalino. Leggi Speciali (das mono-sistema al poli-sistema), in Rivista Di diritto Civile, ano XXV, n.2, 

mar./abr. 1979. 

______ . L’età della decodificazione. 4.ed. Milano: Giuffrè, 1989. 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafisica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: 

Edições 70, 1995. 

MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como ‘sistema em construção’ – as cláusulas gerais no projeto 

do código civil brasileiro. In. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 87, v. 753, p. 24-48, jul. 1998. 

PECES-BARBA, G. Escritos sobre derechos fundamentales. Madrid: Eudema, 1988. 

PERLINGIERI, Pietro. Il diritto civile nella legalità constituzionale. Nápole: Edizione Scientifiche Italiane, 

1991. 

______ . Normas constitucionais nas relações privadas. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de 

Janeiro, n.6/7, 1998/1999. 

PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. Propriedade Privada no Direito Romano. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1998.  

 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

75 

______ . O Poder do Jogo na Publicidade e a Eficácia Jurídica na Defesa do Consumidor - Um estudo 

de Caso. Porto Alegre: Livraria do advogado Ed., 2004. 

______. Código Civil em perspectiva histórica. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). O novo Código Civil e a 

Constituição. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 

______; CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Sociedade da Informação e as redes sociais. JURIS – Revista 

da Faculdade de Direito, FURG, Rio Grande/RS, v.14, p.. 81-103, 2009. 

______; BUBLITZ, Michelle Dias. Sociedade da Informação a serviço da inclusão social das pessoas com 

deficiência. In: BAEZ, Narciso Leandro Xavier; CASSEL, Douglas (Org.). A Realização e a Proteção 

Internacional dos Direitos Humanos Fundamentais - Desafios do Século XXI. Joaçaba: Ed. UNOESC, 

2011. 

______; ______. Sociedade da Informação e pessoas com deficiência. Revista Espaço Jurídico, Joaçaba, 

v. 12, n. 2, p. 109-132, jul./dez. 2011. 

______; ______. A pessoa como sujeito de direitos na Sociedade da Informação: garantia fundamental de 

acesso ao trabalho das pessoas com deficiência. In: I Seminário Nacional de Dimensões Materiais e 

Eficaciais dos Direitos Fundamentais, 2011, Chapecó/SC. Dimensões Materiais e Eficaciais dos Direitos 

Fundamentais. Chapecó/RS: Editora UNOESC, 2011. 

______; ______. Sociedade da Informação: teletrabalho como forma de inclusão ao trabalho das pessoas 

com deficiência. In: Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI, Belo Horizonte/MG, 2011. 

Florianópolis/SC: Fundação Boiteux, 2011. 

______; ______. A Sociedade da Informação a Serviço da Inclusão Social. Direitos Fundamentais & 

Justiça, v. 19, p. 188-209, 2012. 

______; ______. Sociedade da informação e a pessoa do 'presente' - no trabalho e no lazer. Juris (FURG), 

v. 17, p. 93-122, 2012. 

REALE, Miguel Reale. Estudos de filosofia e ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 1976. 

______ . Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 1985. 

______. Nova fase do direito moderno. São Paulo: Saraiva, 1990. 

______. O direito com experiência. São Paulo: Saraiva, 1992. 

______ . Fontes e modelos do direito – para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 

1994. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 9.ed.rev.atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 

SAVIGNY, Friedrich Carl von. Metodologia jurídica. Original alemão: Juristische Methodenlehre Tradução 

de J. J. Santa – Pinter. Buenos Aires: Ediciones  Depalma, 1979 (Clásicos del Derecho y Ciencias Sociales). 

SEGALLA, Juliana Izar Soares da Fonseca. Inclusão social e direito à educação: a importância de uma 

escola para todos. In.: Soraya Gasparetto Lunardi (Org.). Inclusão social e sua efetivação. vol.1. Curitiba: 

CRV, 2001. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

76 

______. Direito à educação. In. Carolina Valença Ferraz [et al.]. Manual dos direitos da pessoa com 

deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.  

TEPEDINO, Gustavo. Problemas de Direito Civil – Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

TOFFLER, Alvin. Powershift: as mudanças do poder – um perfil da sociedade do século XXI pela 

análise as transformações na natureza do poder. São Paulo: Record, 1995. 

VILLEY, Michel. Estudios en torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução de Alejandro Guzmán 

Brito e outros. Chile: Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1976. 

ZIMERMAN, David Epelbaum. Bion da teoria à prática uma leitura didática. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. 

“Última internada por incêndio na boate Kiss recebe alta”. DIÁRIO CATARINENSE, publicado em 

02/07/2013. Disponível em: http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/07/ultima-internada-por-

incendio-na-boate-kiss-recebe-alta-4187617.html Acesso em: 24 jul. 2013. 

“Segurança em casas noturnas não contempla pessoas com deficiência”, publicado em 01/02/2013. 

INTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – IBDD. Matéria disponível 

em: http://www.ibdd.org.br/noticias/noticias-noti-171-regras%20contra%20incendio.asp Acesso em: 24 jul. 

2013 

“Segurança em casas noturnas não contempla pessoas com deficiência”, publicado em 04/02/2013. 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEPED. Matéria disponível em: 

http://www.seped.am.gov.br/noticia/seguranca-em-casas-noturnas-nao-contempla-pessoas-com-deficiencia/  

Acesso em: 24 jul. 2013 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. GUIA PRÁTICO DE ACESSIBILIDADE. Disponível em: 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Cartilhas/GuiaPraticoDeAce ssibilidade.pdf  Acesso em: 25 jul. 

2013 

“Lei em MS obriga adaptação de bares para pessoas com deficiência”, publicado em 09/01/2013. Matéria 

disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/01 /lei-em-ms-obriga-adaptacao-de-

bares-para-pessoas-com-deficiencia.html  Acesso em: 30 jul. 2013 

“Londres ganha primeira casa noturna dedicada aos deficientes auditivos”, publicado em 19/07/2013. Matéria 

disponível em: 

http://vidamaislivre.com.br/noticias/noticia.php?id=7523&/londres_ganha_primeira_casa_noturna_dedicada_a

os_deficientes_auditivos  Acesso em: 24 jul. 2013 

“New bar for the deaf where you order drinks in sign language”, publicado em 29/05/2013. London Evening 

Standard. Matéria disponível em: http://www.standard.co.uk/news/london/new-bar-for-the-deaf-where-you-

order-drinks-in-sign-language-8635545.html  Acesso em: 24 jul. 2013 

 

 

 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

77 

DIREITO DAS MINORIAS E CONDIÇÃO FEMININA: SISTEMA ESPECIAL DE 
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INTRODUÇÃO 

Por séculos a exclusão das mulheres do gênero humano predominou em várias 

partes do mundo, sendo que, embora as sólidas resistências por parte do grupo feminino 

tenham ensejado a conquista de inúmeros direitos civis, políticos e sociais, a discriminação 

ainda é uma realidade histórica enraizada, ancorada em falácias que implicam raciocínios 

inválidos e que levam a uma conclusão equivocada.  

Coerente com essa ótica interpretativa, o mundo hodierno ainda presencia 

argumentos retrógrados e arcaicos, mas que permanecem em vigor. O universo machista 

argumenta que a mulher não pode desenvolver atividades que exigem força física, porque 

é frágil; que a mulher possui inteligência inferior à do homem, porque possui menor massa 

cerebral; que a mulher não pode exercer cargos que exigem poder decisório, porque nela 

prepondera a emoção e não a razão. 

O tratamento discriminatório em relação à mulher alcança, ainda nos dias atuais, as 

mais diversas dimensões de violação do princípio da dignidade da pessoa humana. O 

olhar sobre a figura da mulher ainda é lançado de cima para baixo, quer seja nas relações 

                                                
28Pós-Doutor em estudos culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estudos realizados na 
Universidade Barcelona, Facultad de Dret. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná.  
Professor-pesquisador em Direito da Integração e Direito Internacional da UniBrasil, Graduação e Pós-
Graduação (Especialização e Mestrado), Membro do Grupo Pátrias, UniBrasil, vinculado ao Cnpq. Professor 
de Direito Internacional da PUC/PR. Consultor do MERCOSUL para a Livre Circulação de Trabalhadores 
(2005/2006). ebgomes@me.com. 
29Mestranda em Direito Constitucional pelas Faculdades Integradas do Brasil - UniBrasil, com área de 
concentração em Direitos Fundamentais e Democracia. Pós-graduada em Direito Público com ênfase em 
Direito Previdenciário pela Rede de Ensino Professor Luiz Flávio Gomes. Graduada em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Membro do Grupo Pátrias e do Grupo Nupeconst, UniBrasil, vinculados ao 
CNPq. fermoropr@hotmail.com. 
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familiares, nas relações afetivas, nas relações político-partidárias, nas relações sociais e 

nas relações de trabalho. 

É algo relativamente difícil precisar desde que momento a violência física, 

psicológica, moral e patrimonial atinge as mulheres, mas é incontestável a existência deste 

passado repressivo em relação a elas, de modo que a sociedade internacional, por sua 

vez, não fechou os olhos para essa realidade opressora por elas vivenciada, fazendo 

surgir, já durante o período marcado pelo Estado Social, um sistema especial de proteção, 

conforme restará demonstrado ao longo do presente estudo. 

 

1 DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DAS MINORIAS E GRUPOS VULNERÁVEIS  

O debate e a consequente preocupação da sociedade internacional acerca dos 

direitos humanos têm crescido drasticamente com o transcorrer dos anos, sendo que, na 

América Latina, esta inquietação aumentou ainda mais após os períodos de exceção e 

transição democrática vivenciados por vários países30, constituindo-se, mais do que nunca, 

em uma questão de salutar relevância de Estado e sociedade.  

Embora haja divergência doutrinária acerca do momento histórico exato em que os 

direitos humanos nasceram, é certo que, se forem compreendidos como direitos subjetivos 

intrínsecos atribuídos ao ser humano como tal, podem ser vislumbrados desde a 

antiguidade clássica, de modo que sua existência não está atrelada ao surgimento do 

conceito contemporâneo que a sociedade internacional confere a tais direitos. 

Por outro lado, este conceito surgiu com o fenômeno intitulado de 

“internacionalização dos direitos humanos”, nascido com toda intensidade após o fim da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945)31. As atrocidades cometidas durante o período 

sangrento, com a supressão de inúmeros princípios e valores, levaram incontáveis nações 

soberanas a, juntas, darem autonomia a este ramo do direito, hoje chamado de Direito 

Internacional dos Direitos Humanos.  

                                                
30 Afirmar que os períodos de exceção e transição democrática foram vivenciados por vários países da 
América Latina não significa asseverar que demais países de outros continentes não migraram de regimes 
ditatoriais e absolutistas para uma democracia. Significa afirmar, ao revés, que maioria dos países da 
América Latina enfrentou períodos de ditaduras militar, marcados pelo forte desrespeito aos direitos 
humanos, tendo migrado de regimes ditatoriais para regimes democráticos, pelo que se conhece como 
“justiça de transição”.       
31 Nas palavras de Thomas Buergenthal, “o moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um 
fenômeno do pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos 
humanos da era Hitler e à crença de que parte dessas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo 
sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse”. (BUERGENTHAL, Thomas. Internacional 
human rights. Minnesota: West Publishing, 1988, p. 17). 
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Segundo Celso Lafer, “as atrocidades perpetradas necessitavam de uma resposta 

da comunidade internacional”32, uma vez que, se a guerra significou a ruptura com os 

direitos humanos, logicamente que o pós-guerra deveria significar sua imediata 

reconstrução. 

Norberto Bobbio complementa afirmando que, com o pós-guerra, reconhece-se o 

início da era dos direitos, tendo em vista que “somente depois da Segunda Guerra Mundial 

é que esse problema passou da esfera nacional para a internacional, envolvendo – pela 

primeira vez na história – todos os povos”33. Aliás, uma das principais preocupações do 

movimento de internacionalização dos direitos humanos, como assevera Flávia Piovesan, 

foi converter estes direitos em “tema de legítimo interesse da comunidade internacional” 34. 

Como consequência, o processo de internacionalização dos direitos humanos 

permitiu a formação de um sistema normativo internacional de proteção, que passou a 

resguardar fortemente a dignidade da pessoa humana, diante do qual os indivíduos 

converteram-se em sujeitos de direito internacional, em cuja arena somente os Estados é 

que participavam. Assim, conforme elucida Eduardo Gomes Freneda, “qualquer pessoa, 

desde seu nascimento, enquanto integrante da humanidade, coletividade global, é sujeito 

de direitos humanos, quer nacionais, quer internacionais” 35. 

Ao acolher o aparato internacional dos direitos humanos, bem com as obrigações 

dele decorrentes, os Estados passaram a aceitar, de acordo com Flávia Piovesan, “o 

monitoramento internacional no que se refere ao modo pelo qual os direitos fundamentais 

são respeitados em seu território”36, consentindo o controle e a fiscalização da comunidade 

internacional, especialmente em casos de violação  

a estes direitos. 

Em decorrência da evolução do movimento de internacionalização dos direitos 

humanos, o sistema internacional de proteção a estes direitos passou a apresentar 

diferentes âmbitos de aplicação, apresentando-se, por vezes, distintos destinatários.  

Daí a se falar nos sistemas global – cujos instrumentos normativos alcançam toda e 

qualquer pessoa humana, independentemente de delimitação espacial – e regional – no 

                                                
32 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 58. 
33 BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 49. 
34 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 121. 
35 FRENEDA, Eduardo Gomes. Da internacionalização dos direitos humanos e da soberania compartilhada. 
In FLÁVIA, Piovesan. Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2006, p. 68. 
36 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013,  p. 78.                                                                                                    



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

80 

qual os instrumentos normativos protegem toda e qualquer pessoa humana, mas desde 

que inserida em uma determinada delimitação espacial, compondo-se por três sub-

sistemas: o europeu, o interamericano e o africano.  

Ambos os sistemas – global ou regional – são marcados pela coexistência dos 

sistemas geral e especial de proteção aos direitos humanos. O primeiro tem como 

destinatário toda e qualquer pessoa humana, de forma geral e abstratamente considerada; 

e o segundo, por sua vez, tem como destinatário o indivíduo considerado em suas 

especificidades/peculiaridades, sendo geralmente voltado à prevenção da discriminação 

ou ao amparo de pessoas ou grupo de pessoas particularmente vulneráveis, haja vista que 

se encontram dentro das chamadas “minorias” e/ou “grupos vulneráveis”37, acerca dos 

quais a preocupação central situa-se na busca pela efetiva igualdade material. 

Significa afirmar que, além dos instrumentos internacionais inseridos dentro do 

sistema geral de proteção aos direitos humanos, as “minorias” e/ou “grupos vulneráveis” 

possuem um sistema protetivo adicional, especial, uma vez que, diante de certas 

particularidades e/ou especificidades, necessitam de ações com vistas à promoção da 

igualdade material, dentro dos quais se encontram as mulheres. 

Neste contexto, faz-se necessário compreender, primeiramente, o processo que 

originou a proteção destas minorias e grupos vulneráveis na persecução da realização da 

igualdade e da inclusão social, estabelecendo sua principiologia e aplicação dogmática 

nas estruturas sociais, fazendo surgir o direito à diferença. 

Como é cediço, o direito à igualdade engloba duas acepções distintas que decorrem 

de sua conceituação evolutiva, quais sejam, a igualdade formal e a igualdade material, 

sendo que a primeira delas se reduz à fórmula de que “todos são iguais perante a lei”, o 

que significou um decisivo avanço histórico decorrente das Declarações de Direitos do 

século XVIII, a exemplo da Declaração Americana, de 177638, e Declaração Francesa, de 

178939. 

                                                
37 Como ensinam Lilian Balmant Emerique, “nos dias de hoje não cabe estabelecer uma divisão com base 
apenas no aspecto quantitativo, principalmente porque geraria impasses em relação a grupos que muitas 
vezes são socialmente discriminados ou marginalizados, embora não correspondam estritamente a um grupo 
inferiorizado numericamente, como as mulheres, as crianças, os idosos, etc”. (GUERRA, Sidney; 
EMERIQUE, Lilian Balmant. Direito das Minorias e Grupos Vulneráveis. Ijuí: Unijuí, 2008, p. 13/14). 
38 O art. 1º da Declaração Americana de 1776 dispõe que “todos os homens nascem igualmente livres e 
independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar 
nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e 
possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. 
39 O art. 1º da Declaração Francesa de 1789 estabelece que “os homens nascem e são livres e iguais em 
direitos. As destinações sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.”  
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Neste momento histórico, de acordo com Nelson Saldanha40, fazia-se necessário 

frear e evitar, diante do absolutismo, os abusos de poder, de modo que os direitos 

humanos surgiram como uma resposta aos excessos do regime absolutista, na tentativa 

de limitar o poder do Estado, que também estaria submetido à legalidade e aos direitos 

fundamentais constantes das referidas declarações de direitos. Daí o primado valor da 

liberdade, com a consequente abstenção estatal, em que os direitos civis e políticos eram 

considerados supremos. 

Neste cenário é que se introduziu a concepção formal de igualdade, a qual 

demarcou o Estado Liberal de Direito e, consequentemente, os direitos de liberdade, 

chamados por Norberto Bobbio de “direitos de liberdade negativa”41. 

Perez Luño define a igualdade formal da seguinte maneira: 

 

La igualdade formal suele identificarse con la exigencia jurídico-política sintetizada em el 

principio de la igualdade ante la ley. Dicho principio supone el reconocimiento de la identidad 

Del estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantia de la paridad de trato en 

la legislação y em la aplicación del derecho.42 

 

Porém, é possível observar que essa generalização e abstração do princípio da 

igualdade só se aplica em relação aos direitos civis, não se valendo para os direitos 

sociais e políticos, como ensina Norberto Bobbio:  

 

Essa universalização (ou indistinção, ou não discriminação) na atribuição e no eventual gozo 

dos direitos de liberdade não vale para os direitos sociais e nem mesmo para os direitos 

políticos, diante dos quais os indivíduos são iguais só genericamente, mas não 

especificamente.43 

 

Com a normatização internacional dos direitos sociais, ocorrida na passagem do 

Estado Liberal para o Estado Social, ou seja, no início do século XX, tornou-se 

imprescindível repensar o valor da igualdade, a fim de que as diferenças fossem 

                                                
40 SALDANHA, Nelson. O Estado moderno e a separação de poderes. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 38. 
41 BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 70. 
42 LUÑO, Pérez. El concepto de igualdad como fundamento de los derechos econômicos, sociales y 
culturales. Madrid: Agisa, 1981, p. 260.          
43 BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 70.                                                                                                                                                 
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observadas e respeitadas. Conforme preleciona Flávia Piovesan et al, “somente mediante 

essa nova perspectiva é possível transitar-se da igualdade formal para a igualdade 

material ou substantiva”44. 

Isso pelo fato de que, enquanto os direitos de liberdade primam pela abstenção e 

não interferência do Estado na sua concretização, os direitos sociais, nascidos como 

mandamentos do Estado Social e Democrático de Direito, exigem a interferência estatal na 

promoção e na garantia de determinados direitos, que, por sua vez, passam a considerar, 

em suas ações positivas, o direito à alteridade, transitando-se da mera igualdade formal 

(em que se considera o indivíduo de maneira geral) para a igualdade material (em que se 

consideram as especificidades e diferenças desses mesmos indivíduos).  

Portanto, a noção substancial de igualdade material concretizou-se juntamente com 

o processo de multiplicação dos direitos humanos, cujo processo de proliferação envolveu 

tanto a previsão dos direitos sociais, econômicos e culturais quanto a extensão da 

titularidade de tais direitos, passando a abranger, além do indivíduo abstratamente 

considerado, as minorias e os grupos vulneráveis. 

Neste sentido, oportunas as lições de Flávia Piovesan et al: 

 

Esse processo implicou ainda a especificação do sujeito de direito, tendo em vista que, ao lado 

do sujeito genérico e abstrato, delineia-se o sujeito de direito concreto, visto em sua 

especificidade e na concreticidade de suas diversas relações. Isto é, do ente abstrato, genérico, 

destituído de cor, sexo, idade, classe social, dentre outros critérios, emerge o sujeito de direito 

concreto, historicamente situado, com especificidades e particularidades. Daí apontar-se não 

mais ao indivíduo genérica e abstratamente considerado, mas ao indivíduo “especificado”, 

considerando-se categorizações relativas ao gênero, idade, etnia, raça etc.45~ 

 

Para a concretização da igualdade material, sustenta-se que, além da vedação a 

qualquer tratamento discriminatório negativo, ou seja, a proibição ao gozo das liberdades 

fundamentais dos indivíduos, deve o Estado promover ações positivas – também 

chamadas de ações afirmativas – que atentem para as especificidades das minorias ou 

grupos vulneráveis, compensando, deste modo, as eventuais desigualdades decorrentes 

do processo histórico e da sedimentação cultural.  

                                                
44 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 291.                                                                                                                                                          
45 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 291.                                                                                                                                                          
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Conforme afirma Flávia Piovesan, “faz-se necessário combinar a proibição da 

discriminação com políticas compensatórias que acelerem a igualdade enquanto 

processo”46, de modo que as estratégias promocionais sejam capazes de proporcionar a 

inclusão das minorias e grupos vulneráveis nos espaços sociais.  

 

2 DIREITO DAS MINORIAS E RELAÇÕES DE GÊNERO: A CONDIÇÃO FEMININA  

 Minorias e grupos vulneráveis, considerados no presente estudo como sinônimos, 

embora a terminologia “minorias” possa dar a impressão de se tratar de um elemento 

numérico, são grupos de indivíduos socialmente discriminados e marginalizados, que, 

muitas vezes, não correspondem a um grupo numericamente inferiorizado.  

 Como ensinam Lilian Balmant Emerique: 

 

Nos dias de hoje não cabe estabelecer uma divisão com base apenas no aspecto quantitativo, 

principalmente porque geraria impasses em relação a grupos que muitas vezes são socialmente 

discriminados ou marginalizados, embora não correspondam estritamente a um grupo 

inferiorizado numericamente, como as mulheres, as crianças, os idosos, etc.47 

 

Portanto, o que demarca a conceituação de uma minoria e grupo vulnerável é a 

socialidade discriminatória e marginalizada, diante dos quais urge a premente necessidade 

de igualização através de ações positivas por parte do Estado. 

Dentre estas minorias, encontram-se, por exemplo, os deficientes, os idosos, os 

homossexuais, os negros, as mulheres et al, sendo que o grupo feminino é o que perfaz o 

relevante interesse para o presente estudo. 

Durante séculos as mulheres estiveram excluídas das discussões dos processos 

políticos e revolucionários na busca por direitos, de modo que uma plataforma específica 

para este grupo social somente surgiu no instante em que o grupo feminino coloca-se na 

sociedade como demandante político, almejando reconhecimento e afirmação de direitos. 

Historicamente, as mulheres assumiram esferas diferenciadas na sociedade, nas 

quais se vislumbravam espaços reservados e exclusivos aos homens, uma vez que, 

                                                
46 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 291.                                                                                                                                               
47 GUERRA, Sidney; EMERIQUE, Lilian Balmant, op. cit., p. 13/14. 
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segundo Tamara Amoroso Gonçalves, “o desenvolvimento político e filosófico dos direitos 

humanos deu-se a partir de uma perspectiva masculina”48.  

Tanto é verdade que um dos primeiros marcos jurídicos a considerar a questão da 

igualdade, qual seja, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, não incluiu 

a igualdade de gênero como uma preocupação expressa deste movimento (Revolução 

Francesa), embora tenha se constituído como um marco importante para que se 

começasse a rever a posição da mulher na sociedade, inobstante na prática ela 

continuasse a ser discriminada e impedida de participar dos espaços públicos em “pé” de 

igualdade com os homens.  

No campo social, político e jurídico, portanto, as mulheres não foram consideradas 

seres humanos como os humens, tendo vigorado, durante aproximadamente dois milênios, 

a posição inferiorizada da mulher, ideia propagada especialmente pela Igreja Católica. De 

acordo com Wilza Vieira Villela e Margareth Arilha: 

 

A partir do século XVIII, passo-se a admitir que as mulheres são tão humanas como os homens, 

embora muito diferentes – diferença que não está apenas no corpo, mas no caráter e na 

personalidade das mulheres. Dado que a função precípua destas é a procriação, Deus, ou a 

natureza, teria feito esse ser com todas as características – físicas e mentais  - necessárias ao 

bom desempenho dessa tarefa. 

[...] A ideia de igualdade entre os humanos exigia desfazer a concepção de mulher como ser 

humano inferior. Distinções entre homens e mulheres, até então entendidas como gradações do 

aperfeiçoamento humano, passaram a ser obssessivamente investigadas, visando desfazer a 

crença em corpos iguais, ou em qualquer outra semelhança entre homens e mulheres. Pois, se 

homens e mulheres eram iguais, como as mulheres poderiam ser consideradas inferiores? 

Dessa maneira, no clamor por igualdade, liberdade e fraternidade, as mulheres deixaram de ser 

um homem atrofiado para ganhar um sexo e corporeidade própria.49 

 

 Aliás, em razão da construção social e cultural em torno da condição biológica da 

mulher é que as mulheres experimentaram – e continuam experimentando – inúmeras 

violações aos seus direitos humanos, sendo vítimas de diversas formas de violência dentro 

de casa, no trabalho e em espaços públicos. 

                                                
48 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos humanos das mulheres e a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 88. 
49 VILELA, Wilza Vieira; ARILHA, Margareth. Sexualidade, gênero e direitos sexuais e reprodutivos. In 
BERQUÓ, Elza. Sexo e vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas: Unicamp, 2003, p. 95. 
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 Nas lições de João Ricardo W. Dornelles: 

 

No decorrer da história humana as mulheres têm sido oprimidas, excluídas dos mesmos direitos 

garantidos aos homens. Os espaços sociais de liberdade e de decisão sempre lhe foram 

vedados. É uma longa história de não reconhecimento de direitos, de humilhações, de 

preconceitos, de discriminações e de inúmeras formas de violências. Assim, se o racismo é uma 

forma de discriminação que se expressa por razões de diferenças raciais e étnicas, o sexismo 

discrimina em função do sexo. E as condições históricas levam a identificar o sexismo com a 

desqualificação e a opressão das pessoas do sexo feminino pelas do sexo masculino.50 

 

 Essa concepção em relação à condição feminina de desigualdade perpetrou 

durante muitos séculos, sendo que, no período imediatamente subsequente à Segunda 

Guerra Mundial, o enfoque permaneceu no âmbito público e na proteção aos indivíduos 

perante seus Estados, de modo que as questões atinentes às mulheres ainda 

permaneceu, segundo Laura Nader, em um processo de cegueira normativa: 

 

Richard Falk (1922), um estudioso que se distinguiu por sua lucidez em assuntos de direitos 

humanos, argumentou que a desconsideração para com as populações indígenas pode ser 

descrita como uma área de “cegueira normativa” – uma cegueira que acompanha uma visão de 

modernização que vê culturas pré-modernas como uma forma de atraso a ser superado para o 

bem das populações indígenas. [...] Similarmente, a preocupação com o Estado em detrimento 

de assuntos privados lidando com interações íntimas exclui muitos dos direitos humanos ligados 

especificamente à mulher: tortura, espancamento de esposas, direitos reprodutivos, assédio 

sexual, a própria vida. Desde 1948, a compreensão da dicotomia público/privado estimulou 

volumosa pesquisa jurídica sobre aspectos não estatais dos direitos humanos e seus efeitos 

para as vidas de milhões de mulheres em suas casas e locais de trabalho.51 

 

 A demanda e o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres vêm à tona 

somente com a articulação do movimento feminista, no período pós Segunda Guerra 

Mundial, no qual a nova forma de se pensar as identidades de gênero abriu espaço para 

que seus direitos começassem a se desenvolver de maneira específica, considerando 

suas particularidades e especificidades, haja vista que este grupo corresponde, de 
                                                
50 DORNELLES, João Rocardo W. Repensando o paradigma dos direitos humanos a partir de uma 
perspectiva de gênero. In D’ANGELIS, Wagner Rocha. Direito Internacional do século XXI: integração, justiça 
e paz. Curitiba: Juruá, 2003, p. 116. 
51 NADER, Laura. Num espelho de mulher: cegueira normativa e questões de direitos humanos não 
resolvidas. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 5, n. 10, maio de 1999, p. 65/66. 
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maneira geral, a 50% da população mundial. Pode-se dizer até mesmo que, de acordo 

com Tamara Amoroso Gonçalves, “os grupos feministas, principalmente a partir da década 

de 1960, promoveram uma inserção diferenciada da mulher na sociedade, chegando 

inclusive a cunhar a insígnia ‘sem as mulheres, os direitos não são humanos”52.  

 Assim, a reivindicação de direitos específicos das mulheres se desenvolve, na 

esfera internacional, a partir de suas necessidades concretas, as quais, em razão de uma 

contrução histórica e social marcada pela desigualdade e discriminação, demonstravam-se 

muito diferentes das dos homens, movimento que fez florescer, com pauta dos direitos 

humanos, questões relacionadas à violência sexual, à reprodução, ao trabalho, dentre 

outros, conforme será demonstrado no tópico seguinte.  

               

3 A CONDIÇÃO FEMININA E O SISTEMA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS 

HUMANOS DAS MULHERES 

De acordo com o tópico precedente, restou claro que a premente necessidade de 

proteção às minorias e grupos vulneráveis nasceu concomitantemente ao processo de 

multiplicação dos direitos humanos, sendo que, com a regulamentação dos direitos 

sociais, que exigem, por sua vez, ações estatais positivas, passou-se a perceber que o 

Estado, além de não praticar qualquer tipo de discriminação, deve agir positivamente a fim 

de promover a igualdade material. 

Neste sentido, uma vez que a sociedade internacional passa a reconhecer a 

necessidade de prevenção da discriminação e de proteção a pessoas ou grupo de 

pessoas particularmente vulneráveis, que merecem tutela específica, nasce o sistema 

especial de proteção aos direitos humanos. 

Este sistema passa a reconhecer direitos endereçados às crianças, aos idosos, às 

vítimas de tortura e, no que concerne ao grupo objeto do presente estudo, às mulheres, 

cuja condição “feminina”, demarcada por um passado discriminatório e opressor, conforme 

visto anteriormente, ensejou o surgimento de um aparato internacional especial de 

proteção aos seus direitos.  

Cumpre ressaltar que, conforme preleciona Flávia Piovesan, o sistema especial de 

proteção aos direitos humanos nasce a partir do momento em que as particularidades de 

determinados grupos de pessoas, como no caso das mulheres, passam a ser devidamente 
                                                
52 GONÇALVES, Tamara Amoroso, op. cit., p. 94. 
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consideradas pela sociedade internacional, com vistas a respeitar a diversidade e 

promover a igualdade: 

 

[...] Vale dizer, ao lado da Internacional Bill of Rights, que integra o sistema geral de proteção, 

organiza-se o sistema especial de proteção, que adota como sujeito de direito o indivíduo 

historicamente situado, o objeto de direito “concreto”, na peculiaridade e particularidade de suas 

relações sociais, afirmando-se o reconhecimento de sua identidade própria. Por esse prisma, ao 

lado do direito à igualdade nasce o direito à diferença. Importa assegurar a igualdade com 

respeito à diversidade. 

[...] 

O direito à igualdade material, o direito à diferença e o direito ao reconhecimento das 

identidades integram a essência dos direitos humanos, em sua dupla vocação em prol da 

afirmação da dignidade humana e da prevenção do sofrimento humano. A garantia da 

igualdade, da diferença e do reconhecimento de identidades é condição e pressuposto para o 

direito à auto-determinação, bem como para o direito ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas, transitando-se da igualdade abstrata e geral para um conceito plural 

de dignidades concretas.53 

 

A reinvindicação de direitos específicos e particularizados das mulheres na seara 

internacional, que marcou surgimento de um sistema especial de proteção considerando a 

condição feminina, ganhou roupagem por ocasião dos movimentos feministas, conforme 

anteriormente mencionado. 

Em termos de direitos humanos, as questões relacionadas aos direitos femininos 

começam a ganhar espaço a partir das conferências internacionais organizadas pelas 

Nações Unidas e pela participação de grupos feministas nestes espaços, notadamente em 

1994, na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, e em 1995, 

na Conferência Mundial sobre a Mulher, de Beijing.  

A Conferência do Cairo , em 1994, reconheceu, pela primeira vez, os direitos 

sexuais e reprodutivos como direitos humanos, estabelecendo a igualdade entre homens e 

mulheres e o fim de toda forma de discriminação contra a mulher como questões centrais 

a serem pensadas com vistas ao desenvolvimento social, além de trazer marcos 

importantes para se promover a igualdade de gênero.  

                                                
53 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 189. 
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Na Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), em Beijing, os direitos das mulheres 

passaram a ser reconhecidos como direitos humanos pelos Estados, adotando-se a ideia 

de que é imprescindível a participação do grupo feminino em questões sociais, haja vista 

que tal engajamento demonstra-se fundamental para o desenvolvimento e o 

estabelecimento da paz.  

Na garantia dos direitos humanos em busca pela não discriminação, de acordo com 

Tamara Amoroso Gonçalves, “o movimento feminista tentou assegurar às mulheres um 

espaço específico de reconhecimento de direitos em documentos oficiais e juridicamente 

vinculantes”54.  Neste sentido, explica Lindgreen Alves: 

 

Grande parte das lutas identiárias se deve, sem dúvida, na origem, ao princípio basilar da não 

discriminação, e muitas das novas reivindicações comunitárias ainda se fundamentam na 

Declaração Universal de 1948 – é significativo, por exemplo, o esforço – bem-sucedido – do 

movimento internacional de mulheres para que as Conferências de Viena e de Beijing 

reconhecessem os direitos específicos da mulher como parte integrante dos direitos humanos 

(artigo 18 da Declaração de Viena e artigo 14 da Declaração de Beijing).55 

 

Assim, com as lutas pela equiparação do tratamento jurídico concedido a homens e 

mulheres, buscou-se a normatização, dentro do sistema especial de proteção aos direitos 

da mulher, de diretrizes voltadas aos mais diversos assuntos envolvendo o grupo feminino. 

Assim surgiram os instrumentos jurídicos internacionais dedicados aos direitos 

humanos da mulher, que englobam tanto o sistema universal quanto o sistema regional de 

proteção. 

Dentro do sistema universal, um dos mais importantes é a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher56, aprovada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 1979 e vigente desde 1981, tendo sido ratificada 

por 190 países, dentre eles o Brasil. Esta Convenção atualiza e completa uma série de 

outros instrumentos mais antigos, tais como a Convenção sobre os Direitos Políticos da 

Mulher, de 1952, a Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, de 1957, e a 

                                                
54 GONÇALVES, Tamara Amoroso, op. cit., p. 100. 
55 ALVES, J. A. Lindgren. A declaração dos direitos humanos na pós-modernidade. In BOCAULT, Carlos 
Eduardo de Abreu; ARAUJO, Nadia de. Os direitos humanos e o direito internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 150. 
56 CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER. Disponível em 
www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm. Acesso em 18/05/2013. 
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Declaração sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher, de 1967. Além destes, 

sobrevieram outros tratados de proteção ao grupo feminino, tais como a Declaração sobre 

a Eliminação da Violência contra a Mulher, de 1993.  

No sistema regional de proteção, tem-se a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada pela Assembléia Geral da 

Organização dos Estados Americanos em 199457, conhecida como “Convenção Belém do 

Pará”58.  

Em matéria de emprego e profissão, por sua vez, o direito internacional dos direitos 

humanos, ao inclinar-se à proteção da dignidade humana dos trabalhadores e também da 

população feminina, estabelecida, conforme mencionado anteriormente, como minoria 

e/ou grupo vulnerável, editou inúmeras convenções de proteção à mulher, sendo as 

principais delas as Convenções nº 100 e 111, que determinam, respectivamente, que os 

salários entre homens e mulheres devem atingir valores iguais, bem como que não se 

deve discriminar alguém em razão do sexo. 

Portanto, verifica-se que o impacto de gênero e as demandas feministas colimando 

por proteção jurídica especificamente às mulheres contribuiu significativamente para a 

construção, dentro do direito internacional dos direitos humanos, de um sistema especial 

de proteção ao grupo feminino, com vistas a promover e igualdade substancial entre 

homens e mulheres. 

 

 

                                                
57 “A Organização dos Estados Americanos é o mais antigo organismo regional do mundo. A sua origem 
remonta à Primeira Conferência Internacional Americana, realizada em Washington, D.C., de outubro de 
1889 a abril de 1890. Esta reunião resultou na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas, e 
começou a se tecer uma rede de disposições e instituições, dando início ao que ficará conhecido como 
“Sistema Interamericano”, o mais antigo sistema institucional internacional. A OEA foi fundada em 1948 com 
a assinatura, em Bogotá, Colômbia, da Carta da OEA que entrou em vigor em dezembro de 1951. 
Posteriormente, a Carta foi emendada pelo Protocolo de Buenos Aires, assinado em 1967 e que entrou em 
vigor em fevereiro de 1970; pelo Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 1985 e que entrou em 
vigor em 1988; pelo Protocolo de Manágua, assinado em 1993 e que entrou em vigor em janeiro de 1996; e 
pelo Protocolo de Washington, assinado em 1992 e que entrou em vigor em setembro de 1997. A 
Organização foi criada para alcançar nos Estados membros, como estipula o Artigo 1º da Carta, ‘uma ordem 
de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, 
sua integridade territorial e sua independência’. Hoje, a OEA congrega os 35 Estados independentes das 
Américas”, dentre eles o Brasil, “e constitui o principal fórum governamental político, jurídico e social do 
Hemisfério. Além disso, a Organização concedeu o estatuto de observador permanente a 67 Estados e à 
União Européia (EU). Para atingir seus objetivos mais importantes, a OEA baseia-se em seus principais 
pilares que são a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento.” (Disponível em 
www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp. Acesso em 15/05/2013). 
58 É assim conhecida por ter sido adotada em Belém do Pará, Brasil, em 09/06/1994, no vigésimo quarto 
período ordinário de sessões da Assembléia Geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a 2ª Guerra Mundial os direitos humanos foram suprimidos através de 

todas as atrocidades cometidas durante o Holocausto, o que ocasionou a premente 

necessidade de reconstrução desses direitos como paradigma e referencial ético a orientar 

a ordem internacional contemporânea. 

Neste contexto, a ação internacional fez surgir o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, culminando na criação sistemática de um aparato normativo próprio de proteção 

à dignidade da pessoa humana, pressupondo a delimitação da soberania estatal em prol 

de uma ordem internacional universal. 

Além disso, este ramo do direito internacional público considerou as várias vertentes 

do sentido conferido à dignidade humana, passando a proteger tanto os indivíduos de uma 

maneira generalizada quanto os grupos de pessoas consideradas “vulneráveis” e 

pertencentes às “minorias”. 

Dentre os indivíduos atingidos pela vulnerabilidade encontra-se o grupo feminino, 

cujo passado foi marcado pela completa submissão e desigualdade em relação aos 

homens. 

Tal processo culminou na reinvindicação de direitos específicos e particularizados 

das mulheres na seara internacional, marcado pelo surgimento de um sistema especial de 

proteção considerando a condição feminina, o qual ganhou roupagem por ocasião dos 

movimentos feministas ocorridos especialmente durante o século XX. 

Assim, com as lutas pela equiparação do tratamento jurídico concedido a homens e 

mulheres, buscou-se a normatização, dentro do sistema especial de proteção aos direitos 

da mulher, de diretrizes voltadas aos mais diversos assuntos envolvendo o grupo feminino, 

haja vista a premente necessidade de se concretizar a igualdade material, com a 

consequente vedação a qualquer tratamento discriminatório negativo, ou seja, a proibição 

ao gozo das liberdades fundamentais dos indivíduos, além da promoção, por parte dos 

Estados, de ações positivas que atentem para as especificidades das mulheres, 

compensando, deste modo, as eventuais desigualdades decorrentes do processo histórico 

e da sedimentação cultural.  
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ESTADO FISCAL E A ATIVIDADE ECONÔMICA 

A PREMISSA DA LIBERDADE E O DESVIRTUAMENTO  

NA EXPERIÊNCIA NEOLIBERAL 

 

 

Thiago Antonio Nascimento Diniz59 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado atual passa novamente por uma crise, sobretudo no que tange sua 

acepção financeira, o que reflete, consequentemente, na esfera fiscal. Aausência de 

controle e de regras claras acarretou no endividamento dos Estados em níveis muitas 

vezes considerados, por eles e, principalmente, por seus credores internacionais, 

impagáveis. 

Como resposta, as mais diversas nações, com destaque as “menos ricas” da 

Europa ocidental, como Espanha, Portugal, Grécia e Itália (embora esta detenha o terceiro 

maior Produto Interno Bruto da Zona do Euro), visando garantir o pagamento de seus 

débitos, seguindo a cartilha imposta pelo Banco Central Europeu e o Fundo Monetário 

Internacional, apostam em um abrupto corte de gastos – o que, inclui, necessariamente, 

uma diminuição da prestação positiva dos Estados no âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais individuais –, bem como no aumento progressivo e sucessivo da carga 

tributária. 

Aqui reside a importância do nominado Estado fiscal, ou seja, do modelo de Estado 

que busca seu financiamento, ou melhor, sua fonte de riqueza através da imposição de 

tributos – destacadamente, pela via de impostos. 

A necessidade de obtenção para o custeio de suas atribuições, variáveis, conforme 

o tamanho e o tipo de Estado que em dado momento histórico se pretendeu estabelecer, 

acompanha-o desde sua formação e com ele segue ao longo da história. 

                                                
59 mestrando em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil, sob orientação 
do Prof. Dr. Octávio Campos Fischer, com MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-
RIO). Professor de Direito Tributário da Academia de Direito do Centro Europeu e no IPPEO. 
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E é neste cenário que se desenvolve o Estado fiscal contemporâneo. Um Estado 

Democrático de Direito que tem na Constituição o norte de sua atuação e o 

estabelecimento – cogente – de suas atribuições. De igual forma, é na Constituição que se 

estabelecem as normas atinentes à arrecadação financeira estatal – com a ênfase da 

tributação – bem como relacionadas aos gastos públicos, consubstanciadas nas regras 

orçamentárias. 

O desafio que se impõem ao Estado contemporâneo, principalmente frente ao 

cenário de crise e a experiência neoliberal, é a busca do ponto de equilíbrio entre liberdade 

econômica e justiça tributária, entre o dever fundamental de pagar tributos e o respeito à 

capacidade contributiva. 

Pertinente, pois, mostra-se o exame de seu desenvolvimento. 

 

1 A TRIBUTAÇÃO E O ESTADO MODERNO 

 

A organização social humana começa a fazer sentido com a instituição do tributo.60 

 

Ao longo da história, estabelece-se um entroncado jogo político (de disputas) entre 

a comunidade e o poder, que, ao fim, o transmite (ou é usurpado pelo) ao Estado, para 

que possa agir na proteção de seus interesses (em tese, públicos) e dos direitos e 

garantias da sociedade. 

Rousseau, em sua obra “O Contrato Social”, de 1762, asseverou: 

 

como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e dirigir as que 

existem, eles não tem outro meio para se conservar senão formar por agregação uma soma de 

forças que possa prevalecer sobre a resistência, colocá-las em jogo por uma só motivação e 

fazê-las agir de comum acordo61. 

 

Nas palavras de Jorge Miranda, “o grupo empresta enquadramento ao poder, 

modela os homens que o exercem, reconhece-lhes legitimidade, [...] daí o constante influir 
                                                
60 ERNESTO DE GOUVEIA, Clóvis. Justiça fiscal e tributação indireta. 1999. Tese (Doutorado em Direito). 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 6. Disponível em: 
<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-12032008-165615/pt-br.php> Acesso em: 04/07/2013. 
61 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2012, p. 33. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

94 

e refluir da comunidade e do poder”62. Em outras palavras, o povo se organiza 

politicamente para a formação de um Estado que, institucionalizado, volta-se à defesa dos 

interesses de seus criadores. 

Esta é, ou deveria ser, a lógica do Estado. 

A afirmação mostra-se extremamente importante à compreensão do fenômeno 

tributário, sobretudo no que concerne à legitimação e, principalmente, a justiça da 

tributação. A sociedade, para seu próprio bem e para a realização plena de seus 

interesses (legítimos), confere o “poder” de tributar ao Estado e por este, 

consequentemente, “aceita” ser tributada. 

A sociedade confere o poder de tributar ao Estado, que, por seu turno, deve recebê-

lo como um dever para a plena satisfação dos anseios e interesses legítimos dos 

outorgantes, bem como, destacadamente, a preservação e plena garantia de seus direitos. 

Os teóricos do contratualismo defendiam que os indivíduos, em sociedade, 

abandonando o estado natural das coisas, firmavam entre si uma espécie de contrato 

social. 

Em que pese se trate de uma “alegoria” mediante o emprego de um instituto 

eminentemente de direito privado, como o é o contrato, este instrumento retrata a união da 

sociedade para a formação de um Estado cuja função primordial era garantia de 

segurança, para Thomas Hobbes63 (o estado natural é um estado de guerra; o “homem é o 

lobo do homem”), proteção da propriedade para Locke64 (o direito de propriedade é pré-

estatal, ou seja, já existia no próprio estado natural), e garantia de direitos sociais, com a 

prevalência da chamada “vontade geral”65 para Rousseau66 (no estado natural os 

indivíduos se viam impossibilitados de terem plenamente satisfeitos seus direitos). 

Pode-se afirmar, inclusive, que as fases do Estado Moderno (neste trabalho opta-se 

por defini-las como Estado Liberal, Estado Social, Estado Democrático Social de Direito) 

estão proximamente relacionadas à questão da tributação, sobretudo no que tange ao 

                                                
62 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo III – Estrutura Constitucional do Estado. 3ª. 
reimp. Coimbra: Coimbra Editora, 1988. p. 23. 
63 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil. Trad. 
RosinaDàngina. 2ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2012. 
64 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo. Trad. Alex Marins. 1.ª reimp. São Paulo: Martin 
Claret, 2010. 
65 Instituto que com o passar do tempo transmudou-se para a ideia de interesse público. Em sua obra, O 
Contrato Social, Rousseau afirmou: “quando vários homens reunidos consideram-se como um só corpo, eles 
têm uma única vontade, relacionada à preservação comum e ao bem-estar geral”. (ROUSSEAU, Jean-
Jaques. O Contrato Social. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2012. p. 115). 
66 ROUSSEAU, Jean-Jaques. O Contrato Social. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2012. 
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exame, ao longo do tempo, da variação da carga tributária imposta à população, vem 

assim a discussão acerca da legitimidade para a instituição e a efetiva cobrança de 

tributos. 

Como Weber indicou em sua clássica obra Economia e Sociedade, “certo mínimo 

de vontade de obedecer, isto é, de interesse (externo ou interno) na obediência, faz parte 

de toda relação autêntica de dominação67”.68 

Para que o Estado exista faz-se necessário, portanto, que os “dominados” 

mantenham um dever de obediência para a autoridade daqueles que detém o poder. 

Quando se está diante do fenômeno tributário, no Estado Democrático de Direito 

contemporâneo, esta “vontade de obedecer”, legitimada, prioritariamente, em virtude da 

“legalidade” e da ordem constitucional é primordial para a plena realização e satisfação da 

cidadania e da solidariedade tributárias e na legitimação do dever fundamental de pagar 

tributos e do seu “correlato”, o direito fundamental de pagar o tributo justo. 

Nenhuma dominação, como destaca Weber, “contenta-se voluntariamente com 

motivos materiais ou afetivos ou racionais referentes a valores, como possibilidade de sua 

persistência. Todas procuraram despertar e cultivar a crença na legitimidade”69. Por isso, 

“dependendo da natureza da legitimidade pretendida diferem o tipo de obediência e do 

quadro administrativo destinado a garanti-la, bem como o caráter do exercício da 

dominação”70. 

A ideia de um Estado Fiscal, que tem na tributação sua primordial fonte de 

arrecadação, está intimamente ligada ao tributo e à transferência do poder de tributar, visto 

que essencial ao suporte financeiro do Estado e à garantia das liberdades71, bem como ao 

desenvolvimento do próprio Estado de Direito. 

Nas palavras do liberal Adam Smith: “todo o impostoé, para a pessoa que o paga, 

um símbolo não de escravatura, mas de liberdade. Sem dúvidas, eledenota que o 

                                                
67 Weber indica três tipos puros de dominação legítima: racional, baseada na “crença da legitimidade das 
ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para 
exercer a dominação”; tradicional, consubstanciada na “crença cotidiana na santidade das tradições vigentes 
desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade”; e 
carismática, fulcrada na “veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de 
uma pessoa e das ordens por esta revelada ou criadas” (WEBER, Max. Economia e Sociedade. 
Fundamentos da sociologia compreensiva. Vol. I. 4.ª ed. Trad. de Regis Barbosa e Karen Elsabe 
Barbosa. Rev. Téc. de Gabriel Cohn. Brasília: Editora UNB, 1998, p. 141). 
68 WEBER, Max. Economia..., p. 139. 
69 Idem. 
70 Idem. 
71 NABAIS, José Casalta. Por um Estado Fiscal Suportável Estudos de Direito Fiscal. Vol. I. Coimbra: 
Edições Almedina, 2005, p. 25. 
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contribuinte está sujeito ao Governo, mas que, pelo fato de ter alguma propriedade, ele 

mesmo não pode ser propriedade de um patrão”72. 

Significa afirmar, em outras palavras, que o tributo é, no Estado Moderno, o preço 

que todos, membros de uma sociedade livre e solidária, devem pagar.73 

Esta versão originalmente liberal do Estado fiscal é transmudada, dilapidada com o 

decurso da história do Estado e as “fases” do Estado Moderno, acolhendo em si o âmbito 

de proteção e garantia (e até mesmo, em certa medida, de prestação) do Estado Social e 

encontrando limites, como hodiernamente, no Estado Democrático de Direito e na ordem 

constitucional. 

É neste exato sentido que o professor português José Casalta Nabais74, um dos 

maiores estudiosos do Estado Fiscal e do dever fundamental de pagar tributos, ressalva, 

porém que: 

 

não pode ser um preço qualquer, mormente um preço de montante muito elevado, pois, a ser 

assim, não vemos como possa ser preservada a liberdade que um tal preço é suposto servir. 

Nem pode ser um preço que se pretenda equivalente ao preço dos serviços públicos de que 

cada contribuinte usufrui. Pois, numa tal hipótese, ficaria arredada a idéia de solidariedade que 

está na base de um tal estado75. 

 

Ao mesmo tempo, portanto, o Estado Fiscal surge como um limite contra o próprio 

Estado que recebe o poder de tributar, definindo, inclusive, sua dimensão, e limitação 

(estabelecida na Constituição), haja vista a necessidade de respeito aos direitos 

fundamentais do cidadão, com destaque, no que concerne à tributação ao respeito à 

capacidade contributiva (em que pese toda a problemática, como será aqui tratado, para 

sua definição), que fará com que seja suportável o pagamento do tributo76 justo. 

 

 

                                                
72 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre a natureza e suas causas. Apres. Winston 
Fritsch. Trad. Luiz João Baraúna. Vol. II. Livro Quinto. São Paulo: Editora Nova Cultura, 1996. P. 310. 
73 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Vol I. 
Constituição, Sistema Tributário e Estado Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 11/12. 
74 Em sua tese de doutoramente, entregue à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1997, o 
Professor José Casalta Nabais realiza, em mais de 700 páginas, um relevantíssimo estudo sobre o Dever 
Fundamental de Pagar Impostos buscando a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. 
75 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. I, p. 26. 
76 Ibidem, p. 34. 
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1.1 O ESTADO FISCAL LIBERAL 

O aparecimento do Estado Liberal, à luz das ideais iluministas, a partir do século 

XVII, se dá com o rompimento com o paradigma absolutista e patrimonialista presente no 

processo de formação dos Estados Modernos europeus e com o florecer do modo de 

produção capitalista77. 

Destacam-se nesta época importantes autores como Adam Smith, David Ricardo, 

Thomas Malthus, John Stuart Mill e Jean-Baptiste Say.78 

A revolução inglesa, patrocinada pela burguesia, no século XVII, foi o marco inicial 

para a formação do Estado Liberal, vez que propiciou àquela classe a preeminência real, 

bem como a sua representação por meio da Câmara dos Comuns. 

Esta mudança ocorreu, em muito, em razão da falta de participação na vida política 

e, no que tange ao objeto do presente estudo, à imposição, para fazer frente aos 

crescentes custos para a manutenção da monarquia (e de toda corte e clero, de maneira 

geral), de carga tributária cada vez mais elevada à nova e florescente classe burguesa, 

detentora do poder econômico.  

Defende-se, pois, uma redução da intervenção do Estado, que passa, sob este 

ideário, a intervir tão somente em suas funções indicadas como básicas, tais como a 

defesa das fronteiras, a segurança da população, o poder de polícia e, para o custeio 

desta “estrutura”, a arrecadação tributária. 

Na doutrina liberal, como assevera Paulo Bonavides, “o Estado foi sempre o 

fantasma que atemorizou o indivíduo. O poder, de que não pode prescindir o ordenamento 

estatal, aparece, de início, [...] como o maior inimigo da liberdade”79. Por isso a 

necessidade, na visão dos liberais, de restrição da intervenção estatal, que, certamente, 

deveria ser legitimada e, até certo ponto, “controlada” pela lei. 

Consagra-se, deste modo, a ideia do “império da lei”, delimitando um (ainda 

incipiente) Estado de Direito80, cujo objetivo primordial mostrou, ao fim e ao cabo, ser a 

                                                
77 “É assim que o liberalismo, tal como foi elaborado no século XVII, teoriza o capitalismo europeu na época 
em que o empresário individual tende a transformar-se na figura central da economia” (LECLERCQ, Yves. 
Teorias do Estado. Lisboa:Editora Anthropos, 1977, p. 33). 
78 NUNES, António José Avelãs. Op. Cit., p. 378. 
79 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 40. 
80 Conforme Canotilho: “A ideia de um Estado domesticado pelo direito alicerçou-se paulatinamente nos 
Estados ocidentais de acordo com as circunstâncias e condições concretas existentes nos vários países da 
Europa e, depois, no continente americano. Na Inglaterra sedimentou-se a ideia do ruleof Law (<<regra do 
direito’ ou ‘império do direito>>). Na França emergiu a exigência do Estado de legalidade (État legal). Dos 
Estados Unidos chegou-nos a exigência do Estado constitucional, ou seja, o Estado sujeito a uma 
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proteção do direito à propriedade, da liberdade e igualdade, em sua acepção formal. Esta 

característica satisfazia, portanto, os interesses burgueses, garantindo a manutenção do 

maior âmbito possível da liberdade individual81. 

O Estado, portanto, atua tão somente dentro do que está determinado, descrito pela 

lei, necessariamente a ela submetendo-se82. 

Essa forma inicial de um Estado de Direito, “guardião das liberdades individuais”83, 

pretendendo a prevalência da liberdade contra o arbítrio e o despotismo do Estado 

absolutista, é caracterizada, até mesmo como uma forma de esvaziamento de seu 

conteúdo, por um “formalismo supremo”84. Ao fim, o que visava era justamente garantir a 

plena satisfação dos ideais liberais (livre concorrência, propriedade privada, igualdade 

formal dos indivíduos, estabilidade monetária e uma apaziguação social). 

Nas palavras de Canotilho: “O Estado domesticado pelo direito é um Estado 

juridicamente vinculado em nome da autonomia individual ou, se se preferir, em nome da 

autodeterminação da pessoa”85, em outras palavras, em atenção à esfera da liberdade 

individual da pessoa e da propriedade. Por isso, ressalva o autor luso: “o Estado de direito, 

para o ser verdadeiramente, tem de assumir-se como um Estado liberal de direito.”86. 

Liberdade e tributo caminham juntos no processo de evolução do Estado 

Financeiro. Como afirma de Ricardo Lobo Torres: “o tributo nasce no espaço aberto pela 

autolimitação da liberdade (sobretudo econômica, no contexto liberal), constitui o preço da 

liberdade, pois é o instrumento que distancia o homem do Estado e pode implicar na 

opressão da liberdade, se o não contiver a legalidade”87. 

É sob este contexto, paulatinamente, a partir da necessidade (e da práxis) da 

arrecadação de recursos provenientes da atividade econômica privada para o custeio das 

despesas estatais, da necessidade de sistematização deste movimento, e do 

                                                                                                                                                             
constituição. Na Alemanha construiu-se o princípio do Estado de Direito (Rechtsstaat), isto é, um Estado 
subordinado ao direito. (GOMES DE CANOTILHO, Joaquim José. Estado de Direito. Disponível em 
<www.libertarismo.org/livros/jjgcoedd.pdf>. Acesso em 10/06/2013. p. 9). 
81 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado...,vol. I, p. 519. 
82 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 87. 
83 BONAVIDES, Paulo. Do Estado..., p. 41. 
84 Idem. 
85 GOMES DE CANOTILHO, Joaquim José. Estado..., p. 9. 
86 Idem. 
87 TORRES, Ricardo Lobo. A ideia..., p. 2. 
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posicionamento doutrinário acerca do fenômeno tributário que se desenha o Estado Liberal 

Fiscal88. 

O tributo deixa de ser exigido esporadicamente para suprir necessidades pontuais 

(como guerras), para ser cobrado permanentemente, conforme a riqueza e, em tese 

capacidade contributiva de cada indivíduo.89 

Ainda que de maneira insipiente, com roupagem um pouco distinta da que 

atualmente se dá a estes institutos, vê-se que já Adam Smith apresentava como “princípio” 

para uma justa tributação a de solidariedade tributária (“Os súditos de cada Estado devem 

contribuir para a manutenção do governo, na medida máxima possível”90). O autor também 

destaca, evidentemente, envolto no ideal liberal, a necessidade de respeito à capacidade 

contributiva do súdito. 

Smith apresenta, também, uma ideia inicial de cidadania fiscal, ao referir-se aos 

sonegadores de impostos como “infelizes indivíduos” que, com sua atitude, muitas vezes, 

põem “fim ao benefício que a comunidade poderia ter auferido do emprego de seus 

capitais”91. 

É, portanto, somente com a verificação desta solidariedade e cidadania fiscal, que 

se terá efetivamente dado condições de igualdade tributária. 

Jean Baptiste Say, autor francês, em seu Tratado sobre Economia Política, 

publicado em 1803, deteve-se, também, e com relevo, à compreensão do fenômeno 

tributário no Estado Liberal, destinando os Capítulos IX e X de seu estudo, contradizendo 

as idéias de cidadania fiscal apontadas por Adam Smith. 

Say define o imposto92 como a parcela dos produtos da nação que migra das mãos 

dos particulares ao Governo para que este possa custear os “consumos públicos” que a 

autoridade (soberano, povo ou príncipe) julgar oportuno efetivar às suas expensas.93 

                                                
88 Conforme lição de Ricardo Lobo Torres, “é inútil procurá-lo (Estado Fiscal) antes da modernidade, pois 
apenas se encontrarão formas especiais de tributação com a finalidade de carrear recursos para o poder 
público, ao lado dos ingressos provenientes da exploração do patrimônio do príncipe, que constitui a fonte 
mais importante de recurso”. (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado..., vol. I p. 521). 
89 Ibidem, p. 525. 
90 Ibidem, p. 283. 
91 Ibidem, p. 284. 
92 Nas palavras de Say, “seja qual for o nome que receber, quer se chame de contribuição, taxa, direito, 
subsídio ou até dom gratuito, trata-se sempre de um encargo imposto aos particulares ou a grupos de 
particulares. [...] Trata-se, portanto, de algo que é imposto”. (SAY, Jean-Baptiste. Tratado de Economia 
Política. Trad. Balthazar Barbosa Filho. São Paulo: Abril Cultura, 1983. p. 417) 
93 Idem. 
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Mostrando-se bastante crítico ao “modelo” de tributário que se evidenciava à época 

sobre a atividade produtiva, Say defende que “no momento em que o contribuinte paga 

esse valor, o mesmo está perdido para ele; no momento em que é consumido pelo 

Governo ou seus agentes, está perdido para todo o mundo e jamais reverte à 

sociedade”94.  

A coleta dos impostos, na visão do autor, retira do produtor uma parcela de sua 

produção com a qual poderia obter algum prazer (caso se direcionasse ao consumo 

improdutivo) ou algum lucro (se sua aplicação fosse destinada a um “emprego útil”) – 

“descontar o imposto é causar prejuízo à sociedade, prejuízo este que permanecerá sem 

nenhuma compensação todas as vezes em que não receber nenhum serviço em troca”95. 

Sustenta Say que o montante da arrecadação tributária, em geral, é gasto pelo 

Estado de maneira improdutiva, o que desfavorece a produção. 

 

Os impostos constituem um acréscimo nos custos de produção; e seu efeito é oposto aos 

progressos da indústria, os quais, permitindo-lhe produzir a custos menores, favorecem ao 

mesmo tempo a produção e o consumo. O imposto, ao contrário, aumentando o preço dos 

produtos, reduz o consumo que deles se pode fazer e, por conseguinte, a demanda por parte 

dos consumidores.96 

 

Há que se notar, não por acaso, abrindo um parêntese e dando um salto no 

raciocínio, a proximidade da visão de Jean-Baptiste Say com o discurso neoliberal, como 

melhor se verá adiante, que, defendendo o ciclo: maior produtividade, maior emprego, 

maior renda, maior consumo, maior produtividade, defende a necessidade de diminuição 

da carga tributária incidente sobre a atividade econômica produtiva. 

Retomando. 

Partindo, porém, da premissa acima estabelecida Say apresenta o que os impostos 

“menos ruins” são: 

 

                                                
94 Ibidem, p. 417/418. 
95 Idem. 
96 Ibidem, p. 418. 
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1) “os de cota-parte mais moderada”. Nas palavras de Say, aproximando-se do que se usou 

posteriormente denominar de proibição de confisco, “o imposto exagerado destrói a base 

mesma sobre a qual incide”97;  

2) “os que acarretam o mínimo desses encargos que pesam sobre o contribuinte sem proveito 

para o tesouro público”. Afasta-se Say da ideia de cidadania fiscal ao afirmar que “muitas 

pessoas não consideram a arrecadação como um grande mal porque são persuadidas de que 

revertem para a sociedade sob outra forma”. Conforme o autor, “foram as necessidade dos 

príncipes, muito mais do que o amor ao povo, que obrigaram [...] a maioria dos Estados 

europeus a introduzir em suas finanças muito mais ordem do que antes”; e continua: “o povo é 

obrigado a suportar praticamente todo o fardo que pode carregar sem protestar, todas as 

economias realizadas sobre os custos da arrecadação constituíram um ganho, não para a 

nação, mas para o fisco”. 98 

3) “aqueles cujo peso se repartem equitativamente”. Neste aspecto Say aproxima-se, ainda que 

também de forma incipiente, da ideia, como visto já defendida por Adam Smith, da solidariedade 

fiscal99 e, de forma indireta, do necessário respeito à capacidade contributiva, relacionando-os à 

realização da justiça tributária. 

Dentro da lógica da solidariedade tributária, o autor trata de forma crítica a quebra do ônus da 

repartição equitativa do encargo tributário por meio de isenções, ao narrar que em decorrência 

de isenções concedidas discricionariamente várias manufaturas tiveram suas atividades 

encerradas. “Um favor ou privilégio particular configura quase sempre uma injustiça geral”, 

assevera Say, que ainda pontua: “os vícios de repartição dos encargos tributários são tão 

prejudiciais ao fisco quanto injustos para os particulares. O contribuinte cujo imposto é 

demasiado reduzido não reclama para que aumentem sua cota e quem é sobretaxado paga 

mal”.100 

Na repartição justa do ônus tributário defende Say a progressividade101: 

4) “os que menos prejudicam a reprodução”. O imposto, conforme Say, retira dos particulares 

uma parcela do produto que seria, com o acúmulo de capital produtivo, revertida à própria 

atividade.102 

5) “os que são favoráveis e não contrários à moral, isto é, aos hábitos úteis à sociedade”. 

Entende Say que o imposto influencia, também, no comportamento da nação103. Trata-se, aqui, 

do efeito extrafiscal do tributo.  

                                                
97 Ibidem, p. 421. 
98 Ibidem, 422/423. 
99 “o imposto é um fardo pesado. Uma das maneiras de fazer com que peso o menos possível sobre cada 
um consiste em fazê-lo incidir sobre todos.” (SAY, Jean-Baptiste. Op. Cit., p. 424). 
100 Idem. 
101 “Se pretendêssemos determinar o imposto de cada família de maneira a que fosse a renda sobre a qual 
incidisse, seria preciso que diminuísse progressivamente e não apenas proporcionalmente.” (SAY, Jean-
Baptiste. Op. Cit., p. 424). 
102 Ibidem, p. 425. 
103 Ibidem, p. 427. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

102 

É inerente, portanto ao incremento do sistema tributário e o desenvolvimento do 

Estado Fiscal Liberal, o surgimento, repita-se, ainda inicial, de importantes (e atuais) 

conceitos relacionados à justiça tributária, como solidariedade e da cidadania fiscal, 

respeito à capacidade contributiva, prevalência da tributação sobre a renda104 em 

detrimento do consumo e da produção, progressividade, extrafiscalidade. 

Passao tributo a exercer para o Estado primordial função na arrecadação das 

receitas necessárias à sua manutenção, bem como, em via de conseqüência, aos próprios 

indivíduos. 

A doutrina liberal, portanto, como destaca Ricardo Lobo Torres, “começa a se 

preocupar com o assunto (tributação), para legitimar a incidência fiscal sobre a 

propriedade privada, desde que observados certos limites quantitativos”105. 

Não por outro motivo, como ensina Casalta Nabais, o Estado Fiscal Liberal, movido 

pela neutralidade econômica e social, pretende ser um estado mínimo, assentado numa 

tributação limitada, tão somente no grau que é necessário para satisfazer as despesas 

com funcionamento da máquina administrativa do estado, que, por certo, deve ser “tão 

pequena quanto possível”106.  

No Brasil o Estado Fiscal foi constituído já na Constituição de 1824, sendo previsto 

em seu artigo 15, item 10, a competência do Poder Legislativo para fixar anualmente as 

despesas públicas, e repartir a contribuição direta, bem como a separação da fazenda do 

imperador – prevista no artigo 115 – e a fazenda nacional – estabelecida no artigo 170.107 

Como leciona Lobo Torres, houve no Brasil uma demora no estabelecimento do 

liberalismo clássico, tendo remanescido por muito tempo os traços do patrimonialismo 

(alguns deles presentes até os dias de hoje108), e consequentemente do Estado Fiscal.109 

                                                
104 A cobrança deste tributo inicia-se: na Inglaterra em 1799; na Áustria, em 1875; Itália, em 1864; Holanda, 
em 1893; nas regiões alemãs de Saxe, Baden e Prússia, entre 1874 e 1891; França e Hungria, em 1909; nos 
Estados Unidos, em 1913; na Suíça, em 1915; e em países latinos como Brasil, Bolívia e México, nos anos 
20. (SIDOU, J.M. A natureza social do tributo. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 46). 
105 TORRES, Ricardo Lobo. A ideia..., p. 137-138. 
106 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. I.p. 28. 
107 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado…, Vol. I, p. 525. 
108 “O ranço do patrimonialismo é observado até os nossos dias nos privilégios fiscais de algumas classes, 
como militares, magistrados e deputados (só extinta com a Constituição de 1988), no descompromisso com 
a justiça e a liberdade, na concessão indiscriminada de subvenções e subsídios para a burguesia, no 
endividamento irresponsável, na persistência de monopólios e empresas estatais, etc., características que se 
encontrem também em outros países latino-americanos herdeiros do patrimonialismo ibérico” (TORRES, 
Ricardo Lobo. Tratado…, Vol. I, p. 526). 
109 Idem. 
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Este modelo, porém, mostrou-se ao longo do tempo excludente, pois sem a 

intervenção estatal o proletariadofoi relegado a péssimas condições de trabalho, moradia, 

saúde e saneamento básico, eclodindo, no início do século XX, uma grave crise social. A 

ideologia liberal passou a ser questionada,galgando-se a construção de uma sociedade 

igualitária e mais justa. 

 

1.2. ESTADO FISCAL SOCIAL 

 

Não há Estado Social sem que haja também Estado Fiscal, são como duas faces da mesma 

moeda.110 

 

Surge, com a crítica e a crise do modelo liberal, que eclodira na Primeira Grande 

Guerra Mundial, no final do século XIX e início do século XX, o denominado Estado Social. 

Nas palavras de Paulo Bonavides, “aquela liberdade conduzia, com efeito, a graves 

e irreprimíveis situações de arbítrio. Expunha, no domínio econômico, os fracos à sanha 

dos poderosos”111. 

Neste mesmo sentido, Lênio Luiz Streck e José Luiz Bolsan Morais asseveram que 

“é evidente que isso trouxe reflexos que se expressaram nos movimentos socialistas e em 

uma mudança de atitude por parto do poder público que vai expressar-se por ações 

interventivas sobre e no domínio econômico, bem como em práticas até então tidas como 

próprias da iniciativa privada”.112 

Os ideais de igualdade formal e liberdade individual cedem espaço aos da 

democracia e igualdade social. 

Como destaca Bonavides: 

 

Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a impaciência do 

quaro estado faz ao poder político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos 

do trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia como distribuidor, dita o 

                                                
110 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6.ª ed. 
rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1451. 
111 BONAVIDES, Paulo. Do Estado..., p. 59. 
112 STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luiz Bolsan. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 59. 
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salário, manipula a moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá 

ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla profissões, compra a produção, financia 

as exportações, concede crédito, institui comissões de abastecimento, provê necessidades 

individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita 

dependência de seu poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a 

quase todos os domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de iniciativa 

individual, neste instante o Estado pode, com justiça, receber a denominação de Estado 

Social.113 

 

Este modelo de Estado, erigido como resposta à crítica liberal, desenvolveu-se, em 

seu processo histórico, conforme ensina Paulo Bonavides, sob duas vertentes: o Estado 

socialista – em que se propõe um novo modelo econômico, com o Estado monopolizando 

a atividade produtiva econômica; e o Estado Social de Direito, verificados naqueles que 

buscaram empreender o atendimento das demandas sociais, sem o rompimento ao 

modelo econômico capitalista.114 

É neste momento histórico que se consolida a opção pelo Estado Fiscal. 

O Estado Social de Direito também preconizava maior intervenção do Estado, 

contudo, sem o controle total dos meios de produção, sem o abandono, portanto, do modo 

de produção capitalista. Reconhecia-se, porém, a necessidade de “intervenção” estatal, 

com respeito aos direitos e garantias individuais e coletivas almejadas pela sociedade, o 

que lhe confere, ao menos em tese, o caráter democrático e lhe posiciona, também em 

teoria, sob à égide do Direito e da Constituição115. 

Na Constituição Mexicana, de 1917, e na Constituição de Weimar, Alemanha, de 

1919, previu-se este modelo de intervenção do Estado na atividade Econômica.116 

Nos Estados Unidos, com quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929 e a 

grave crise econômica117, fez com que fossem adotadas, no Governo de Roosevelt, 

políticas intervencionistas, de cunho mais sociais, conhecidas como New Deal.118 

                                                
113 BONAVIDES, Paulo. Do Estado..., p. 185 
114 Ibidem, p. 59. 
115 BONAVIDES, Paulo. Do Estado..., p. 186. 
116 BONAVIDES, Paulo. Teoria..., p. 277. 
117 “Em 1932, Franklin Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos, encontrando o povo em situação 
desesperadora: milhões de desempregados, famílias inteiras sem abrigo e sem alimentos, e até os altos 
círculos financeiros inseguros e desorientados. Enfrentando a resistência dos empresários e dos 
tradicionalistas, Roosevelt lançou seu programa de governo conhecido como New Deal, que era, na 
realidade, uma política intervencionista. A própria Suprema Corte norte-americana criou obstáculos para a 
implantação dessa nova política, mas as solicitações sociais eram intensas, os resultados começaram a 
demonstrar o acerto da orientação e, afinal, o intervencionismo se tornou irreversível. Em 1936, Franklin 
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No Brasil, a Constituição Federal de 1934, previu, também, um Estado mais 

intervencionista, declarando direitos sociais e garantindo as liberdades clássicas119. 

Deixa, deste modo, o Estado de ser mero expectador das relações econômicas e 

sociais travadas pela sociedade, para se tornar verdadeiro protagonista, através da 

imposição, cogente, de normas (a que se ressaltar que se está diante de um Estado de 

Direito) limitando o âmbito da autonomia privada dos cidadãos, porém sem afastá-la 

completamente. 

Neste contexto, por romper paradigmas econômicos (liberais) clássicos, merecem 

importante relevo a teoria (revolucionária) desenvolvida pelo inglês John Mynard Keynes, 

destacadamente após a publicação, em 1936, de sua obra Teoria do Emprego, do Juro e 

da Moeda, na qual debruçasse detidamente às causas e efeitos da Crise de 1929120. 

As propostas de Keynes influenciaram (e ainda influenciam, vide as políticas 

adotadas pelo Governo Brasileiro no combate à crise de 2008) a diversos Estados para o 

direcionamento de sua macroeconomia121. Isso porque defendeu uma política econômica 

Estatal moderadamente intervencionista, pela qual os governos lançariam mão de medidas 

fiscais e monetárias para fazer frente a ciclos econômicos instáveis (crises, depressões, 

desacelerações, booms).122 

                                                                                                                                                             
Roosevelt conseguiria reeleger-se com votação esmagadora e seus próprios adversários reconheceriam o 
êxito de sua política de governo.” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 24.ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 280/281). 
118 Idem. 
119 Os artigos 115, 116 e 120 da CF/34, por exemplo, assim dispunham, respectivamente: Art. 115. A ordem 
econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de 
modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites é garantida a liberdade econômica; Art. 
116. Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União poderá monopolizar determinada 
indústria ou atividade econômica, asseguradas as indenizações devidas, conforme o art. 112, nº 1, e 
ressalvados os serviços municipalizados ou de competência dos Poderes locais; Art. 120. A lei promoverá o 
amparo da produção e estabelecerá as condições de trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a 
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. 
120 Como destaca José Paschoal Rosseti: “Keynes entregou-se a reflexões sobre os mais graves problemas 
do sistema capitalista e, descrente do laissez-faire e do automatismo autorregulador das economias de 
mercado, procurou encontrar a terapêutica exata que possibilitasse a recuperação dos países abalados pela 
Grande Depressão (ROSSETI, José Paschoal. Introdução à Economia. 15ª ed. Rev. Atual. Ampl.. São 
Paulo: Atlas, 1991. p.114). 
121 Como relata Rosseti, em 1935 Keynes enviou uma carta à Bernard Shaw, antevendo o alcance de sua 
teoria: “Para que você compreenda meu estado de espírito, é necessário saber que julgo estar escrevendo 
um livro sobre Teoria Econômica, que revolucionará em grande parte – não imediatamente, mas creio, no 
curso dos próximos dez anos – o modo pelo qual o mundo vê esses problemas”. (ROSSETI, José Paschoal. 
Op. Cit., p.114) 
122 KRUGMAN, Paul. WELLS, Robin. Introdução à Economia. Trad. Helga Hoffmann. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. p. 714/715. 
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A doutrina keynesiana teve o condão de superar o liberalismo radical, sobressaindo 

um intervencionismo moderado, estabelecendo um meio termo entre a liberdade 

econômica plena e o controle total123 do Estado sobre a atividade econômica.124 

 

Embora essa teoria indique ser de importância vital o estabelecimento de certos controles sobre 

atividades que hoje são confiadas, em sua maioria sobre atividades que hoje são confiadas, em 

sua maioria, à iniciativa privada, há muitas outras áreas que permanecem sem interferência. O 

Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a consumir, em parte 

através de seu sistema de tributação, em parte por meio da fixação da taxa de juros e, em parte, 

talvez, recorrendo a outras medidas.125 

 

Defendeu Keynes, analisando os níveis de emprego que o Estado deveria participar 

de forma mais destacada na atividade econômica, como forma de compensar o declínio 

dos níveis de investimentos privados, que é inerente aos períodos de crise econômica. Tal 

intervenção, essencial à manutenção e até mesmo expansão do emprego e da renda, na 

teoria keynesiana, garantira o reequilíbrio da atividade econômica.126 

Propôs, portanto, fazer do Estado amola propulsora da reativação da economia em 

períodos de depressão, por meio da realização de obras e gastos públicos, 

incrementando, consequentemente, o emprego que, por seu turno, ensejaria em maior 

ganho, aumento de poder de compra, efetivo consumo. 

Esta “solução”, porém, dar-se-ia às custasde endividamento público, que seria, em 

tese, equacionado com a restauração do crescimento da economia. Dentro da lógica 

estabelecida no Estado Fiscal, o crescimentopermitiria o incremento na arrecadação de 

tributos, com os quais o Estado seria capaz de honrarsuas dívidas. 

Vê-se, pois, o destaque na tributação na teoria keynesiana como instrumento da 

reestruturação da política econômica. 

                                                
123 Keynes, conforme conta Rosseti, em suas: “Notas Finais sobre Filosofia Social a que Poderia Conduzir a 
Teoria Geral”, capítulo 24 da “Teoria Geral”, mostra-se crítico ao socialismo e às reflexões de Marx: “[...] não 
se vê nenhuma razão evidente que justifique um socialismo de Estado abrangendo a maior parte da vida 
econômica da nação. Não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir. Se o 
Estado for capaz de determinar o montante agregado dos recursos destinados a aumentar os meios e a taxa 
básica de remuneração aos seus detentores, terá realizado o que lhe corresponde. Ademais, as medidas 
necessárias de socialização podem ser introduzidas gradualmente sem afetar as tradições generalizadas da 
sociedade” (KEYNES, John Maynard. A teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Trad. Mário R. da 
Cruz. São Paulo: Nova Cultura, 1996. p. 345). 
124 ROSSETI, José Paschoal. Op. Cit., p.116. 
125 KEYNES, John Maynard. Op. Cit. , p. 345 
126 ROSSETI, José Paschoal. Op. Cit., p.116. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

107 

Para Keynes, “os principais defeitos da sociedade econômica em que vivemos 

(liberal, radical) são sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego e a sua 

arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas”127. 

Defende, pois, Keynes que medidas que objetivam a redistribuição da renda, que, 

consequentemente, incrementam a propensão a consumir, mostram-se favoráveis ao 

crescimento do capital. 

A doutrina keynesiana aliada ao importante ritmo de crescimento da economia que 

proporcionou, bem como frente à conveniência (necessidade) de concessões sociais 

(muitas destas, em verdade, poder-se-ia afirmar, como resposta à “ameaça” do avanço do 

ideário socialista) forneceu campo de sustentação ao que se usou denominar Estado de 

Bem Estar Social, WelfareSate128, cuja função primordial consistia em garantirà sociedade, 

emprego (remuneração e renda) para uma vida digna, alimentação, saúde e educação de 

qualidade, segurança, transporte, lazer e cultura. 

Assim, o Estado era responsável por garantir a manutenção desses direitos, 

atuando como agente positivo, de forma direta tanto na sociedade quanto na atividade 

econômica. Cumpria a este Estado, também, reiterando-se o que defendia Keynes, em 

garantir igualdade e distribuição de renda. 

Marta T.S. Arretche129, ao tratar do Estado do Bem Estar Social, destaca duas 

tendências essenciais para seu surgimento e expansão, uma de ordem econômica e outra 

de ordem política. Quanto à ordem econômica, a autora apresenta duas subdivisões. 

A primeira refere-se ao WelfareState, como resultado das mudanças ocorridas na 

sociedade em decorrência do processo de industrialização dos Séculos XIX e XX.  

Aindustrialização proporcionou mudanças econômicas, sociais e um excedente de riqueza, 

a qual caberia ao Estado para transformá-la em proteção e direitos aos indivíduos à 

sociedade130. 

                                                
127 KEYNES, John Maynard. Op. Cit., p. 341. 
128 Como alerta Marta T.S. Arretche, Muitos autores se dedicaram à tarefa de explicar a origem e 
desenvolvimento do welfarestate. A bibliografia sobre o assunto éimensa. A controvérsia sobre as razões, o 
significado e as perspectivas do fenômeno não é menos complexa. (ARRETCHE, Marta T. S. Emergência e 
Desenvolvimento do WelfareState: Teorias Explicativas. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica 
em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 39, p. 3-40, 1995. Disponível em <http://portal.anpocs.org>. Acesso 
em 15/07/2013). 
129 Professora Livre-docente do Departamento de Ciência Política da USP. Possui graduação em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política pela Universidade 
Estadual de Campinas, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e pós-
doutorado no Departamento de Ciência Política do MassachussetsInstituteof Technology (EUA). 
130 ARRETCHE, Marta T. S.. Op. Cit., p. 3-40. 
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A segunda, ainda referente à ordem econômica,trata das necessidades de 

acumulação e legitimação do modelo capitalista (e aqui se aproxima da atuação do Estado 

Fiscal). Através da arrecadação tributária, portanto custeados pela própria sociedade, o 

Estado realiza investimentos sociais.Estes investimentos beneficiam as próprias empresas 

privadas, vez que a mão de obra excedente – gerada em razão do incremento tecnológico, 

automatização do processo produtivo e diminuição do emprego –,ésuprimido pelo Estado, 

o que lhes garante uma renda mínima.131 

Sob a ótica política, a expansão do Estado de Bem Estar Social surge sob três 

perspectivas: 1)se dá em razão de uma progressiva ampliação dos direitos dos cidadãos 

(aqui incluídos os civis, políticos e sociais); 2) decorrente de uma espécie de acordo entre 

o capital (empresário) e o trabalho organizado, pelo qual ambos buscam do Estado para a 

realização de políticas sociais para correção de eventuais problemas decorrentes da 

relação entre aqueles estabelecidos; e 3) relacionada que a capacidade do Estado para se 

criar políticas sociais é diretamente proporcional à própria autonomia do Estado.132 

Há, pois, evidentemente, uma relação direta entre as necessidades postas pelo 

processo de acumulação de riqueza, tipicamente capitalista e as funções desempenhadas 

pelo Estado.133 

Para fazer frente, porém, aos direitos sociais, sobretudo quanto à tutela dos direitos 

das minorias, direitos fundamentais e à necessidade de prestações positivas, em 

decorrência da maior interferência do Estado134 e a importância da tributação (como forma 

de “retorno” do investimento social realizado)há um destacado desenvolvimento do Estado 

Social Fiscal, que surge, porém, tributariamente limitado pelas liberdades individuais135. 

Por esta razão, como leciona Josef Isensee,as bases fundamentais do Estado 

Fiscal encontram enraizadas no próprio ordenamento jurídico-constitucional. A ausência 

da fiscalidade acarreta o esvaziamento e a perda de efetividade – ou de sentido - de dadas 

instituições estabelecidas pela constituição.136 

                                                
131 Idem. 
132 Idem. 
133 Idem. 
134 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado...,vol. I, p. 532. 
135 Ibidem. p. 537. 
136Estevan, Juan Manoel Barquero. Op. Cit., p. 36/41. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

109 

Somente o tributo tem a idoneidade para garantir a realização da justiça social 

exigida pelo Estado Social, destacadamente a redução das desigualdades sociais, sem 

que isso acarrete no rompimento das liberdades individuais.137 

O Estado Social Fiscal, portanto, segundo magistério de Casalta Nabais, “movido 

por preocupações de funcionamento global da sociedade e da economia, tem (que) por 

base uma tributação alargada – exigida pela estrutura estadual correspondente”138. 

Carl Schmitt, analisado a Constituição de Weimar, afirmou que o Estado ali 

desenhado seria: “um Estado de bem-estar e assistencial e, consequentemente, também 

em enorme medida, um Estado de impostos e de Tributos”139. 

Passa-se a se compreender o sistema tributário não só como um importante, mas 

um necessário mecanismo de intervenção econômica e de financiamento de políticas 

públicas. 

Isto porque, como desta Gilmar Ferreira Mendes, “todos os direitos reivindicam uma 

postura positiva do governo. Logo, levar direitos a sério exige que seus custos também 

sejam levados a sério”140. 

Os custos para a manutenção de um Estado Social abrangem não só os recursos 

financeiros para que sejam assegurados direitos de liberdade, propriedade e garantias 

fundamentais, classicamente consagrados, mas também o núcleo essencial dos direitos e 

deveres econômicos, sociais e culturais.141 

Sthephen Holmes e Cass R. Sustein, naobraThe Cost of Rights. 

WhyLibertyDependson Taxes142, abordam o tema com bastante acuidade, tratando dos 

custos financeiros dos direitos. Destacam os autores, já de início, que não apenas os 

direitos sociais têm custo público, mas também os têm os clássicos direitos individuais e 

liberdades143. 

Direitos custam dinheiro, e por esta razão não podem ser protegidos sem apoio e 

fundos públicos144.Portanto, direitos efetivamente somente existem quando efetivamente 

                                                
137 Ibidem, p. 40. 
138 NABAIS, José Casalta. Por um Estado...,vol. I, p. 28. 
139 SCHMITT, Carl. Der Hüter der Verfassung, 02ª ed, 1969. Apud STEVAN, Juan Manuel Barquero. Op. 
Cit. 37. 
140 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 1451. 
141 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. III, p. 112. 
142 O custo dos direitos: por que liberdade depende de taxas (tradução livre). 
143 HOLMES, Sthephen Holmes. SUSTEIN, Cass R., The Cost of Rights: why liberty depends on Taxes. 
New York: W. W. Norton & Co., 1999, p. 14. 
144Ibidem, p. 15. 
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passíveis de proteção.145 Em outras palavras, “direitos são serviços públicos que o 

Governo presta em troca de tributos”146. 

Como destaca Nabais, direitos “não são dádiva divina nem fruto da natureza, 

porque não são auto-realizáveis nem podem ser realisticamente protegidos num estado 

falido ou incapacitado, implicam a cooperação social e a responsabilidade individual”147. 

Os direitos são caros. A aplicação do direito, especialmente se justa e uniforme, é 

verdadeiramente cara. Todo direito implica um dever correlato, e, nas palavras dos 

autores, deveres são levados a sério quando sua negligência é punida pelo poder público 

em favor do erário público148. 

 

Os custos dos direitos sociais concretizam-se em despesas públicas com imediata expressão na 

esfera de cada um dos seus titulares, uma esfera que assim se amplia na exacta medida dessas 

despesas. Uma individualização que torna tais custos particularmente visíveis tanto do ponto de 

vista de quem os suporta, isto é, do ponto de vista do estado, ou melhor dos contribuintes, como 

do ponde de vista de quem deles beneficia, isto é, do ponto de vista dos titulares dos direitos 

sociais.149 

 

Sob o aspecto financeiro, como defendem Holmes, Sustein e Nabais, os direitos e 

liberdades clássicas, tipicamente negativos conforme sua acepção original liberal, são, na 

lógica do Estado Social, também se mostram positivos tais aqueles de matriz social, e sua 

realização, em verdade, exige expressivos recursos financeiros.150  Nas palavras de 

Nabais: “a menos que tais direitos e liberdades não passem de promessas piedosas, a sua 

realização e sua protecção (dos clássicos direitos e liberdades) pelas autoridades públicas 

exigem avultados recursos financeiros”151. 

 

 

                                                
145Ibidem, p. 16. 
146 Ibidem, p. 151. 
147 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. III, p. 112. 
148Rightsare costly because remedies are costly. Enforcement is expensive, specially uniform and fair 
enforcement; and legal rights are hollow to the extent that they remain unenforced. Formulated differently, 
almost every right implies a correlative duty, and duties are taken seriously only when dereliction is punished 
by the public power drawing on the public purse. (HOLMES, Sthephen Holmes. SUSTEIN, Cass R., The Cost 
of Rights: why liberty depends on Taxes. New York: W. W. Norton & Co., 1999, p. 43). 
149 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. III,p. 114. 
150 NABAIS, Casalta. Por um Estado…, Vol. III, p. 113. 
151 Idem. 
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os custos dos clássicos direitos e liberdades se materializam em despesas do estado com a sua 

realização e protecção, ou seja, em despesas com os serviços públicos adstritos basicamente à 

produção de bens públicos em sentido estrito. Despesas essas que, não obstante aproveitarem 

aos cidadãos na razão directa das possibilidades de exercício desses direitos e liberdades, 

porque não se concretizam em custos individualizáveis junto de cada titular, mas em custos 

gerais ligados à sua realização e protecção têm ficado na penumbra ou mesmo no 

esquecimento.152 

 

O caráter “paternalista” deste modelo de Estado, cumulado com o discurso da 

“escassez” de recursos e retração econômica – tornou-o inviável, inoperante e ineficiente, 

excessivamente burocrático, sobretudo quanto à prestação de serviços públicos, à 

execução de obras de infraestrutura e ao atendimento das demandas sociais. 

Conforme Ricardo Lobo Torres, “sem a contrapartida da entrada de ingressos 

compatíveis com o volume de encargos e, não raro, com o seu custeio pela incidência 

exageradamente progressiva de impostos”153,o Estado Social Fiscal quase entra em 

colapso, não mais tendo como proporcionar e financiar o bem-estar social conforme 

originalmente concebido. 

 

1.3 ESTADO FISCAL SOCIAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O modelo de Estado Social Democrático de Direito emerge da busca da sociedade 

a uma maior participação na decisão dos rumos que este estava tomando. Esta 

participação popular é justamente o que destacadamente diferencia o Estado Social de 

Direito154 do Estado Social Democrático de Direito. 

São três, portanto, os três elementos básicos para a conformação deste modelo 

estatal: Estado de direito, Estado Social e democracia. 

Nas palavras de Canotilho, trata-se de “uma ordem de domínio legitimada pelo 

povo”155. E, completa o autor, “a legitimidade do domínio político e a legitimação do 

                                                
152 Ibidem. 114 
153 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado..., vol. I, p. p. 540. 
154 “A Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha Franquista, o Portugal salazarista foram ‘Estados 
sociais’. Da mesma forma, Estado Social foi a Inglaterra de Churchill e Attlee; os Estados Unidos, em parte, 
desde Roosevelt; a França, com a Quarta República, principalmente; e o Brasil, desde a Revolução de 
1930.” (BONAVIDES, Paulo. Do Estado..., p. 184). 
155 GOMES DE CANOTILHO, Joaquim José. Estado..., p. 10. 
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exercício do poder radicam na soberania popular [...] e na vontade popular”156. Esta ideia 

se mostra essencial quando se trata da questão tributária. 

Há que se destacar que o elemento democrático, que legitima ao fim a atividade 

Estatal, porém, não quer significar apenasa participação da sociedade no poder, mas, sim, 

forma de controle do Governo pelos próprios governados. 

É o que reconhece Jorge Novais: 

 

Para que o qualificativo “social” aposto ao Estado não seja mero “afã teórico” não basta a 

intervenção organizada e sistemática do Estado na economia, a procura do bem-estar, a 

institucionalização dos grupos de interesses ou mesmo o reconhecimento jurídico e a 

consagração constitucional dos direitos sociais; é ainda imprescindível a manutenção ou 

aprofundamento de um quadro político de via democrática que reconheça ao cidadão um 

estatuto de participante e não apenas, como diz Garcia-Pelayo, de mero recipiente da 

intervenção “social” do Estado.157 

 

Esta percepção é bastante sensível à compreensão do fenômeno tributário justo, na 

esfera objetiva do que se espera ser o Estado Fiscal contemporâneo, haja vista que dos 

atos de governo é a tributação – ressalvado o lobby das grandes corporações (como se 

percebe no modelo neoliberal) –, a que efetivamente tem a menor participação popular 

tanto no que concerne à criação do tributo158, quanto no que tange à sua destinação.. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados buscaram dar maior relevância 

aos direitos fundamentais e à própria ordem econômica – que precisava ser 

restabelecida,dispondo em suas respectivas Constituições um maior âmbito de proteção. É 

o que se vê na Constituição francesa, de 1946 e na alemã, com a Lei Fundamental de 

Bonn, de 1949. 

Os direitos, não apenas aqueles sociais, mas os tido como fundamentais do 

homem, de mote individual, ganham relevo. 

Evidencia-se, pois, um modelo interventivo, com fundamento constitucional, no qual 

se busca o controle da atividade (da intervenção) legislativa e executiva, vez que é a 

                                                
156 Ibidem, p. 11. 
157 NOVAIS, Jorge. Contributo para uma teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 2006, p. 191. 
158 Inclui-se, aqui, majoração, minoração, fiscalização, cobrança, enfim, todos os atos inerentes à tributação. 
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norma constitucional que deve pautar as ações governamentais, não o oposto. Não mais 

cabe, assim, aos governantes determinarem a seu livre arbítrio s ações do Estado159. 

Restringe-se, pois, o poder de tributar do Estado, sem, porém, retirar-lhe o dever de 

tributar. Emerge-se o que alguns doutrinadores, como Ricardo Lobo Torres, usou nominar 

Estado Democrático Fiscal160. 

Trata-se, portanto, de um modelo de Estado Fiscal, com fim de garantir a 

arrecadação para seu financiamento por meio da tributação, porém claramente limitado 

pelo ordenamento jurídico-tributário constitucional, sobre as receitas da economia 

produtiva161. 

Essa é, como aponta Lobo Torres, a grande característica do Estado Democrático 

Fiscal: “concilia o Estado Social, podado em seus aspectos de insensibilidade para a 

questão financeira, com as novas exigências para a garantia dos direitos fundamentais e 

sociais”162.  

O Estado se volta à política enquanto à sociedade, à atividade econômica, 

evidenciando-se, com destaque, a separação entre Estado e Sociedade163, evidenciando-

se uma tensão entre a responsabilidade e o assistencialismo, a concorrência e a 

seguridade social.164 

Mostra-se, portanto, o Estado Democrático Fiscal como verdadeiro princípio 

estruturante do Estado Democrático Social de Direito (constitucional), vez que este, “vive 

de tributos, que constituem o preço da liberdade, são cobrados de acordo com os 

princípios de justiça e de segurança e se distribuem segundo as escolhas orçamentárias 

fundadas em ponderação de princípios constitucionais”165. 

Assim, pode-se afirmar, acompanhando entendimento de Ricardo Lobo Torres, que 

o Estado fiscal contemporâneo é aquele constituído tributária, financeira e 

                                                
159 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma nova crítica do Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 13-49 
160 A vinculação entre o Direito Tributário e os Direitos Fundamentais [...] se consolida a partir da 
conscientização de que a tributação existe como forma de realização da justiça social, a fim de que se 
alcance o propósito estabelecido no Texto Constitucional de uma vida digna a todos (GRUPENMACHER, 
Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In FISCHER, Octávio Campos. (coord.) Tributos e 
Direitos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004. p. 9). 
161 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. I, p. 29. 
162 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado..., vol. I, p. 543. 
163 Idem. 
164 Ibidem, p. 545. 
165 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado..., vol. I, p. 547. 
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orçamentariamente pela Constituição Financeira166, “com o controle de gastos públicos, o 

redirecionamento de despesas vinculadas às políticas sociais e certa regulação do social e 

do econômico”167. 

Significa que o tributo não mais deve ser considerado como uma mera relação de 

poder, pela qual o Estado exige e a sociedade se sujeita em razão desta relação. Em 

outras palavras, em razão, sobretudo, deste caráter democrático, o tributo não pode ser 

visto nem como um poder do Estado nem como um sacrifício para o cidadão. Em verdade, 

a tributação deve ser entendida como meio indispensável para o estabelecimento de uma 

vida com e próspera para todos os membros da sociedade.168 

É dentro desta lógica que emerge, vinculada à cidadania e à solidariedade fiscal, a 

idéia do dever fundamental de pagar tributos, bem como do direito fundamental a pagar o 

tributo justo (correlato do dever do Estado em cobrar tributos). 

 

1.4 ESTADO FISCAL E ATIVIDADE ECONÔMICA – PREMISSA DE LIBERDADE 

Em que pese se possa evidenciar o caráter de Estado Fiscal tanto no Estado Liberal 

quanto no Estado Social (de Direito), é correto afirmar que sua evocação sempre se dá 

como forma de garantir a liberdade econômica, com o claro objetivo de limitar (mais ou 

menos) a atuação e a intervenção estatal169. 

É o que se pode extrair da lição de Ernst Forsthoff, como narra Juan Manuel 

BarqueroEstevan: 

 

Haceyaalgunosaños, enuntrabajo que puedetenerseya por unclásicoenla literatura sobre el 

Estado social, Ernst Forsthoffafirmaba que el Estado fiscal o impositicoconsituyeel vinculo 

indispensable de unión entre losprincipios de Estado de Derecho y de Estado social, porque 

sólo a través de lasposibilidades de injerenciadel Estado impositivo 

puedegarantizarseeldesarrollodel Estado bajo una estrictaobservancia, al propriotiempo, de las 

formas del Estado de Derecho y, concretamente, delrespetodelDerecho de propriedad.170 

 

                                                
166 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado..., vol. I, p. 521. 
167 Ibidem, p. 545. 
168 NABAIS, José Casalta. O dever..., p. 185 
169 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 194. 
170 FORSTHOFF, Ernst.Begriff und Wasen des sozialenRechtsstaates, emWDStRL 12 (1954), 8 (31 
ss.).Apud ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. Op. Cit., p. 31. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

115 

O Estado Fiscal, portanto, deve ser entendido como um estado de liberdade, 

porquanto se caracteriza por uma necessária separação entre a atividade estatal e a 

econômica.171 

Conforme Casalta Nabais, “a ‘estatualidade fiscal’ significa uma separação 

fundamental entre estado e economia e a conseqüente sustentação financeira daquele 

através de sua participação nas receitas da economia produtiva pela via do imposto”172. 

Não se trata, porém, de uma relação como a estabelecida no Estado Liberal, em 

que se evidenciava uma separação completa, integral, entre o Estado e a sociedade.173 A 

não intervenção direta do Estado na atividade econômica não quer (e não pode) significar 

a não atual estatal para a garantia e o respeito aos direitos individuais e sociais.  

Na acepção contemporânea, ou seja, no Estado Democrático Social de Direito, com 

fundamento Constitucional, “o estado fiscal não está impedido de se assumir como um 

estado econômico positivo”174. 

Em verdade, como afirma Casalta Nabais, “o princípio da liberdade económica 

implica o princípio da autorresponsabilidade ou primazia da satisfação privada das 

necessidades econômicas, ancorada no respeito pelo estado fiscal dos diversos direitos e 

liberdades de natureza econômicas175”.176 

Implica dizer que a ordem jurídica econômica garanta uma livre e equitativa 

economia de mercado (ou privada), em que o processo econômico recaia primariamente à 

livre iniciativa individual, e que o Estado limite-se ao desempenho de tarefas econômicas 

supletivas ou subsidiárias, isto é, aquelas que somente ele pode desempenhar, ou, ainda, 

que possa desempenhar melhor. 

Pode-se incluir neste rol de atribuições diretas do Estado, aquelas atividades que 

são essenciais ao pleno desenvolvimento de sua população, como o caso da educação, 

saúde e cultura. 

                                                
171 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. I, p. 29. 
172 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 198. 
173 Idem. Por um Estado..., vol. I, p. 29. 
174 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 194. 
175 “Como o direito de propriedade e as liberdades profissionais e de trabalho, de iniciativa económica, de 
estabelecimento ou “residência” e de associação económica, etc.” (NABAIS, José Casalta. Por um 
Estado..., vol. I, p. 57). 
176 Idem. 
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Nesta acepção, portanto, a liberdade econômica exige que se permita a livre 

iniciativa econômica, tanto dos indivíduos quanto de suas organizações177, 

consubstanciada na autonomia privada, regulando, assim, suas ações e formulando regras 

para suas condutas178. 

A autonomia privada, como ensina Heleno Tôrres, “é exercício de poder de criar 

normas negociais, com autonomia da vontade suficiente para criteriosa seleção das 

condições e conteúdos, a título de liberdade contratual”179.  

Assim, conclui o autor, “a autonomia privada consiste exatamente neste poder de 

decidir, criando, por atos de fala, de enunciação, diretivos para a ação em face de outrem, 

com sentido deôntico e força vinculante”.180 

Como ressalta Diogo Leite de Campos, “a actividade das pessoas orienta-se por 

formas jurídicas livremente criadas e dispostas por si, ao obrigo do princípio da autonomia 

privada ou liberdade negocial”, que, no âmbito do indivíduo “é expressão da sua liberdade 

auto-criadora; no plano econômico, é também consequência da propriedade181 e da sua 

livre disponibilidade”182. 

A economia, pelas características que lhes são próprias, pauta-se pela busca do 

lucro, o qual “não têm de ser o maior possível nem tem necessariamente de se verificar 

todos os anos econômicos, pois que ao empresário, para manter a viabilidade da sua 

empresa, é indispensável apenas que, ao menos a longo prazo, os ganhos compensem as 

perdas”183. 

Este sistema econômico orientado para o lucro, conforme Casalta Nabais, 

“apresenta-se muito mais produtivo do que o estado, já que a separação estado/economia 

lhe assegura a possibilidade de desencadear sua própria produtividade”.184 

Em princípio, quanto maior a economia, maior será a arrecadação do Estado.185 

                                                
177 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. I, p. 55. 
178 TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, Simulação e Elusão 
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 203, p. 115. 
179 Ibidem. 114. 
180 Ibidem. 115. 
181 “A propriedade privada, no seu duplo aspecto de titularidade da propriedade e da sua disponibilidade, é 
uma condição da existência da liberdade humana” (LEITE DE CAMPOS, Diogo. O Sistema Tributário no 
Estado dos Cidadãos. Coimbra: Almedina, 2006, p. 56). 
182 Ibidem. 
183 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 196. 
184 Ibidem, p. 197 
185 MARTINS, Marcelo Guerra. Op. Cit. p. 221. 
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A liberdade do exercício da atividade econômica, porém, não pode ser confundida 

com uma libertinagem econômica. 

Não há que se olvidar, porém, que ao Estado, que deve garantir o bem estar do 

cidadão, bem como a satisfação de seus direitos fundamentais, cabe, nos termos da 

Constituição, regular o exercício da autonomia privada, impondo pressupostos formais e 

materiais186 que devem ser atendidos pelos particulares quando da realização de negócios 

jurídicos187.  

Deve o Estado, pois, como elenca Casalta Nabais: 

 

(i) controlar e corrigir o próprio processo da actividade econômica, de modo a que o mesmo não 

ponha em perigo outras actividades (daí a acção do estado traduzida na inspecção empresarial, 

na proteção do ambiente, etc.) ou (ii) fomente desenvolvimentos culturalvelmente indesejáveis 

(daí a acção estadual de planeamento e ordenamento do território, de protecção do património 

cultural, etc.) e, por outro, de (iii) corrigir os resultados da repartição dos rendimentos e 

patrimónios decorrentes do processo económico, quando os mesmos sejam indenfensáveis do 

ponto de vista da justiça.188 

 

O Estado se pauta pelo interesse geral ou comunitário da realização da justiça189. 

Portanto, neste contexto, tem o deverde gerar e manter os pressupostos materiais que são 

indispensáveis ao pleno exercício dos direitos econômicos, culturais e sociais.190 Assim, 

vê-se que a separação do Estado e da economia permite uma otimização no controle 

estadual no que tange a sua efetividade e sua eficácia, pois possibilita que os interesses 

não econômicos, ou seja, os interesses gerais sejam considerados e protegidos191. 

Os limites e a legitimidade desta intervenção estatal encontram balizamento na 

Constituição e nos valores nela consagrados192. Decorre disso, conforme destaca Heleno 

Tôrres “não ser possível ao Estado criar limites estranhos ao quanto lhe compete na 

                                                
186 “Formais, quanto aos elementos definidores da validade, e materiais, quanto ao conteúdo, cuja 
intervenção estatal somente se poderá justifica em nome da realização de interesses gerais, de função social 
dos contratos ou de regulação da ordem econômica” (TÔRRES, Heleno. Op. Cit., p. 126). 
187 TÔRRES, Heleno. Op. Cit., p. 125/126. 
188 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 197. 
189 Ibidem, p. 196. 
190 DINIZ, Marcio Augusto de Vasconcelos. Estado Social e Princípio da Solidariedade. In Revista de 
Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória: nº 3, jul/dez, 2008. Disponível em: < 
http://www.fdv.br/publicacoes/periodicos/revistadireitosegarantiasfundamentais/n3/2.pdf>. Acesso em: 19 
ago. 2012, p. 07. 
191 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 198. 
192 TÔRRES, Heleno. Op. Cit., p. 126. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

118 

regulação da autonomia privada, os quais somente podem ser praticados sobre aqueles 

interesses que afetam aspectos coletivos e com a finalidade de garantir os princípios 

constitucionais maiores”193. 

No âmbito dos tributos, Ricardo Lobo Torres afirma que com o surgimento, ou 

melhor, com o aperfeiçoamento do Estado Fiscal de Direito, que centraliza a fiscalidade 

(arrecadação), torna-se primordial a relação entre liberdade e tributos: “o tributo nasce no 

espaço aberto pela autolimitação da liberdade e constitui o preço da liberdade, mas por ela 

se limita e pode chegar a oprimi-la, se o não contiver a legalidade”.194 

No âmbito dos tributos, em verdade, a repercussão da aplicação deste princípio (da 

liberdade econômica) significa a garantia, pelo Estado, da conformação econômica das 

relações travadas pelos contribuintes, de modo que possam realizar livremente, porém 

balizados pelo ordenamento jurídico, de um planejamento tributário (taxplan), no âmbito do 

exercício de sua autonomia privada195, com o objetivo de evitar a tributação 

(taxavoidance). 

É o que Diogo Campos de Leite nomina “prevenção fiscal”. Aos indivíduos, no 

âmbito de suas escolhas econômicas e pessoais, é legitimo “prevenirem impostos mais 

pesados por se escolherem condutas ou situações jurídicas menos tributadas”196. 

É neste sentido que se legitima – dentro, é claro, do limite da legalidade197 – o 

planejamento tributário. Conforme Diogo Campos, “nas sociedades comerciais os actos de 

gestão devem, para ser rentáveis e eficazes, obter todas as vantagens fiscais possíveis. A 

gestão fiscal é parte inseparável da gestão”198. 

Como afirma Casalta Nabais: 

 

Tanto os indivíduos como as empresas podem, designadamente, verter a sua acção econômica 

em actos jurídicos e actos não jurídicos de acordo com a sua autonomia privada, guiando-se 

mesmo por critérios de elisão aos impostos (taxavoidance) ou de aforro fiscal, desde que, por 

uma tal via, não se violem as leis fiscais, nem se abuse da (liberdade de) configuração jurídica 

                                                
193 Ibidem, p. 126/127. 
194 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Vol III. Os 
Direitos Humanos e a Tributação. Imunidades e Isonomia. 3. ed.Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 3. 
195 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. I, p. 55/56. 
196 LEITE DE CAMPOS. Op. Cit., p. 57. 
197 “Há […] situações em que o legislador ou os tribunais têm entendido que se ‘abusa’ do ‘direito’ de realizar 
a prevenção fiscal, da própria liberdade negocial, utilizando esta com fins contrários a seu fim e ao seu valor 
social.” (LEITE DE CAMPOS, Diogo. Op. Cit., p. 57). 
198 Idem. 
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dos factos tributários, provocando evasão fiscal ou fuga aos impostos através de puras 

manobras ou disfarces jurídicos da realidade económica (taxevasion).199 

 

Deste modo, o contribuinte é livre para dirigir sua atividade econômica. O combate à 

elisão fiscal não pode, assim, significar uma restrição à liberdade de realização de 

planejamento tributário pelo contribuinte200.  

Tendo o Estado Fiscal interesse nas receitas decorrentes da atividade econômica 

não pode, a pretexto de suas tarefas de controle e correção ou mesmo qualquer outro 

título, afetar inteiramente a produtividade da economia, mediante estabelecimento de 

condições desiguais, imposição de elevadas cargas tributárias.201 

Como alerta Diogo Leite de Campos: “a sociedade civil, para não ser absorvida 

insensivelmente pelo Estado, deve guardar para si, colectiva e individualmente, a maior 

parte do P.I.B. (Produto Interno Bruto, ou seja a produção de riqueza do Estado)”202. 

Nas palavras de Casalta Nabais: “um estado que, através de regula(menta)cão 

exacerbada ou de impostos exagerados, estorve, paralise ou destrua a produtividade da 

economia, destrói-se como estado fiscal”203. Isto porque, “ao minar a sua base, mina, ao 

fim e ao cabo, automaticamente a sua própria capacidade financeira”204. 

Assim, no âmbito tributário, a liberdade econômica de atuação pode ser exercida 

desde que, por uma tal via, não se viole a lei tributária (tampouco, evidentemente, as 

disposições constitucionais), nem se abuse da configuração jurídica dos fatos tributários, 

provocando evasão fiscal ou fuga aos impostos através de puras manobras ou disfarces 

jurídicos da realidade econômica. 

 

2.5 A PREMISSA DA LIBERDADE ECONÔMICA E A EXPERIÊNCIATRIBUTÁRIA 

NEOLIBERALISMO. 

Dentro da lógica do Estado Social Democrático de Direito, como resposta à “crise 

do Estado do Bem Estar Social”205, a partir do fim dos anos 70, início dos 80, desenvolve-

                                                
199 NABAIS, José Casalta. Por um Estado..., vol. II, p. 108/109. 
200 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento..., p. 10. 
201 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 198. 
202 LEITE DE CAMPOS, Diogo. Op. Cit., p. 57. 
203 NABAIS, José Casalta. O Dever..., p. 198. 
204 Idem. 
205 “Las reformas administrativas de losañosochentatuvieronsuorigenenlas dificuldades que de años atrás 
enfrentabamlas diversas formas de Estados sociales para sostenerelcrecimiento económico de sus 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

120 

se, com base nas idéias de Milton Friedmann, “assentada na confiança absoluta do 

mercado livre e no mecanismo dos preços”206, o que se usou nominar neoliberalismo, com 

a adoção das políticas teorizadas no Consenso de Washington, como nova política 

econômico-social. 

Friedmann parte de uma premissa (liberal) de que as políticas que busquem a 

realizar justiça social distributiva sempre acarretam em um atentado contra a liberdade 

individual207. O neoliberalismo, como afirma Avelãs Nunes: 

 

exclui da esfera da responsabilidade do estado questões atinentes à justiça social, negando, por 

isso, toda a legitimidade das políticas de redistribuição do rendimento, orientandas para o 

objectivo de reduzir as desigualdades de riqueza e de rendimento, na busca de mais equidade, 

de mais justiça social, de mais igualdade entre as pessoas. 

 

O discurso dos neoliberais defendia que o setor público, ou seja, o Estado, devido a 

seu “tamanho” e estrutura excessivamente burocrática, era o grande responsável pela 

crise, pelos privilégios às classes mais ricas, assim como pela ineficiência. Defendeu-se, 

assim, um retorno a um Estado mínimo, porém com uma liberdade distinta daquela 

defendia pelos liberais clássicos, pois, agora, seria “gerenciada” pelo Estado. 

Toma-se o Estado Fiscal em sua plenitude inicial. 

Neste novo modelo, ao Estado, de certo modo afastando-se da concepção original 

do bem estar social, sob a égide da Constituição e da “estatualidade aberta”208, buscando 

uma feição mínima, cumpria, apenas, gerenciar e regular a prestação dos serviços 

públicos por particulares. 

A intervenção do Estado deve ser, segundo os neoliberais pontual e em setores 

específicos. 

Evidencia-se uma série de reformas, marcada, sobretudo, uma onda mundial de 

privatização e desestatização, o que foi repetido no Brasil durante os governos de 

Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. 

                                                                                                                                                             
sociedades y elbien-estar y seguridad social de sus ciudadanos” (VILLANUEVA, Luis F. Aguilar. 
Gobernanza y gestión pública. México: FCE, 2006, p. 137). 
206 NUNES, António José Avelãs. Op. Cit., p. 592. 
207 Ibidem, p. 602. 
208 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado..., vol. I, p. 520. 
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Entre as bandeiras defendidas pelos neoliberais, reverberada no Consenso de 

Washington, destacavam-se políticas de redução (até mesmo isenções totais, alíquotas 

zero) de impostos para, principalmente, grandes corporações, empresas e, porque não 

dizer, fortunas, como forma de “atrair investimentos”, sob o discurso da necessidade de 

incremento na geração de empregos. 

O fenômeno da globalização, potencializado pela doutrina neoliberal, e a (suposta) 

política de atração, fixação e manutenção das empresas multinacionais, também sob a 

suposta tese da geração de empregos, também contribuiu para este movimento de 

redução da carga tributária para estas corporações.209 

Este procedimento, aliás, abrindo um parêntese na discussão, em que pese o tema 

será melhor tratado adiante neste estudo, é verificado até o dia de hoje com constantes e 

frequentes reduções da carga tributária incidência sobre a indústria automobilística e de 

eletrodomésticos. Ao lado (quiçá com primazia) do argumento da geração de empregos, 

tem-se, agora, o discurso da necessidade de manutenção de empregos (além do suposto 

fomento econômico), frente a crise mundial deflagrada entre o final de 2007 e o início de 

2008. 

O que se viu, porém, ao invés da geração efetiva (e permanente) de empregos foi 

tão somente o aumento da lucratividade destes grandes grupos econômicos. 

Em todos os países da OCDE, Organização para Economia, Cooperação e 

Desenvolvimento210, conforme relatório anual da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)211, de 2012, os impostos se fizeram mais 

regressivos: os ricos pagam menos, os pobres pagam mais.212 

O resultado evidenciado, conforme exposto no referido relatório, pois em cheque a 

doutrina defendida pelos propagadores do neoliberalismo (que o corte da carga tributária – 

e a ausência da participação direta do Estado na atividade economia – aumentariam a 

eficiência, permitindo maior investimento, propiciando maior distribuição de riqueza).213 

Aconteceu (e acontece) justamente o oposto. 

                                                
209Idem. 
210Organisation for Economic Co-operation and Development. 
211United Nations Conference on Trade and Development. 
212 UNCTAD, 2012, Trade and Development Report: Policies for Inclusive and Balanced Growth. Nova Iorque 
e Genebra <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2012_en.pdf>, acesso em 13/07/2013. 
213 Idem. 
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A diminuição da carga tributária concedida aos mais ricos e às grandes empresas, 

com a consequente – e inevitável – queda de arrecadação, reduziu a capacidade de gasto 

do próprio Estado, assim como da população mais pobre em geral.214 

No Brasil, verifica-se que tal custo é basicamente sustentado pelas pequenas 

empresas e, sobretudo, em razão da primazia da tributação sobre o consumo em 

detrimento da sobre a renda, pela classe média, o que acarreta no incremento do nível 

(sufocante) de endividamento. 

Com aumento da demanda, encarece-se o crédito, diminuindo-se, ainda mais, o 

poder de compra. Há, consequentemente, em razão da diminuição da procura, uma 

detração da atividade econômica e industrial. Reduz-se a produção, o que, em tese, 

acarretaria em desemprego. Para evitar este cenário, o governo atende ao empresariado e 

aplica nova redução de carga. 

É um verdadeiro ciclo vicioso, evidenciado nos dias atuais. 

 

 CONCLUSÃO 

Como se pode constatar no breve relato histórico e das “fases” do Estado fiscal, há 

uma intrínseca, complexa e necessária relação entre a opção de arrecadação estatal por 

meio da tributação e a realização da atividade econômica. 

Em momento de intervenção total do estado, como no momento socialista, 

vislumbra-se a ausência do Estado Fiscal, ou seja, o Estado busca a arrecadação para o 

atendimento de suas finalidades através da própria exploração da atividade econômica e 

de seus bem dominiais. 

De outro turno, porém, em momentos de ampla liberalidade da atividade econômica, 

quando o Estado tem sua arrecadação destacadamente advinda da tributação, verifica-se 

uma maior resistência, sob o discurso da plena liberdade e autonomia da vontade 

(evidenciados tanto no liberalismo clássico quanto no neoliberalismo), em pagar tributos. 

É preciso Ricardo Lobo Torres ao afirmar: “o relacionamento entre liberdade e 

tributo é dramático, por se afirmar sob o signo da bipolaridade: o tributo é a garantia da 

liberdade e, ao mesmo tempo, possui extraordinária aptidão para destruí-la”.215 

                                                
214 Idem. 
215 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012, p. 10. 
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Não é correto afirmar, porém, que o Estado Fiscal é identificado (como 

originalmente desenvolveu Schumpeter) tão somente com o Estado Liberal. O Estado 

Fiscal, em seu processo de formação, desenvolveu-se tanto no modelo liberal clássico – 

em que pretendia um Estado mínimo e uma tributação limitada, tão pequena quanto 

possível –, quanto no social (de direito) – direcionado por preocupações a cerca do 

funcionamento global da economia e da sociedade, vislumbrando-se uma tributação mais 

ampla, para o custeio da estrutura estatal necessária à intervenção.216 

Ficou evidente, que, independentemente de seu tamanho e de suas atribuições a 

melhor e mais completa (embora não perfeita) forma para seu financiamento se dá através 

da arrecadação de impostos. 

Desta feita, em tese, cumpre ao Estado fiscal, na esfera econômica, o fomento e a 

regulamentação da atividade econômica, deixando-a a carga dos particulares. 

Reconhecendo, inclusive, dentro dos limites da legalidade, aos particulares à legitimidade 

de gestão tributária, para a busca de adequação e mesmo redução da carga que lhes é 

imposta.  

A experiência recente, neoliberal, porém, demonstra o risco de que o discurso de 

que o crescimento econômico, baseado em um sistema de liberdade, financiado, 

destacadamente, por incentivos fiscais (imunidades, isenções e alíquota zero), por si só, 

pode representar uma solução para o saneamento dos problemas sociais – “garantia” de 

maior emprego, de maior poder de compra, mostrou-se falacioso. 

A “redução” da carga tributária, em geral, foi absorvida pelo empresariado (aqui se 

está referindo, sobretudo a grandes corporações e grandes fortunas) na forma de lucro, 

subvertendo, completamente, a lógica, como visto, de como foi erigido o Estado Fiscal. 
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OS CONTORNOS DO DIREITO À PRIVACIDADE NOS SISTEMAS JURÍDICOS 

NORTE-AMERICANO E EUROPEU 

 

 

Rodrigo Goulart Aguiar217 

 

 

INTRODUÇÃO 

A temática relativa à privacidade é assunto recorrente no plano acadêmico e 

profissional nos dias de hoje. Muito disso se deve ao desenvolvimento de novas 

tecnologias da informação.  

Nesse contexto, muitos pesquisadores repousam seus estudos na busca de novas 

maneiras de lidar com os avanços promovidos pela tecnologia, notadamente com a 

expansão em nível global da Internet. 

A proposta deste artigo, porém, é mais singela, uma vez que não busca soluções, 

mas, sim, possibilitar ao leitor tomar conhecimento acerca da conformação do direito à 

privacidade sob a ótica das ordens legais norte-americana e europeia. Para fins de 

pesquisa, no âmbito europeu, o estudo se restringe aos sistemas jurídicos português e 

espanhol.  

A relevância da pesquisa se deve ao fato de que antes de produzir novos 

conhecimentos é necessário ter prévio conhecimento do campo em análise. Em solo 

nacional, há muita produção sobre a temática abordada, todavia, a própria legislação não 

é clara e a jurisprudência é oscilante. Logo, imprescindível um estudo no Direito 

Comparado.  

A escolha pelos modelos norte-americano e europeu de tutela da privacidade foi 

motivada pela natureza, grau de evolução e notadamente pelas diferenças em 

                                                
217  Graduado em Direito pelo Centro Universitário Metodista do IPA. Especialista em Direito do Estado 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Mestrando em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), na condição de bolsista da Pro-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação (Setor Inovação-Tecnopuc). Membro do NEDF - Núcleo de Estudos em Direitos 
Fundamentais, do Grupo de Estudos Proteção de Dados e o Estado Democrático de Direito e do Grupo 
Integridade Ética na Publicação Científica e Propriedade Intelectual. Advogado. E-mail: rgapoa@gmail.com. 
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comparação com o modelo brasileiro, o que por si só já é uma razão válida para o deslinde 

da proposta. 

A metodologia empregada na confecção do artigo resta pautada na revisão 

bibliográfica e na análise jurisprudencial Ademais, cumpre salientar que o estudo detém 

caráter elucidativo, a servir como base para pesquisas vindouras. 

Sendo assim, em face da premência do tema em comento, bem como pelos 

possíveis acréscimos ao meio acadêmico e profissional, dá-se seguimento a proposta 

deste artigo.   

 

1. O SURGIMENTO DA PRIVACY NORTE-AMERICANA  

A linha inicial acerca da privacy norte-americana encontra sua base em uma citação 

do magistrado Thomas Cooley, no ano de 1888, onde foi referida a existência na 

jurisprudência dos Estados Unidos da América - EUA de um right to be let alone, isto é, de 

um direito a ser deixado só.218 

A todo modo, a tutela da privacidade ganhou notório relevo nos EUA a partir do 

elementar artigo The Right to Privacy219, da lavra de Samuel D. Warren e Louis D. 

Brandeis, publicada no ano de 1890.220  

Quanto aos motivos que ensejaram a elaboração do artigo, tem-se como um dos 

elementos a sistemática assiduidade da família de Warren nos noticiários locais, tendo 

sido a gota d’água a minuciosa descrição do casamento da sua filha.221 Há registros de 

que Warren reagiu contra as insurgências dos jornais de Boston, em especial o Saturday 

Evening Gazette, o qual vinha constantemente noticiando detalhes das reuniões sociais 

promovidas pelos Warren e notadamente a festa de casamento da sua filha.222 

De qualquer sorte, o fato comum é que Warren rebelou-se contra as atitudes da 

imprensa que insistiam em tornar públicas determinadas situações da sua vida. Com o 

                                                
218  CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la; MAÑAS, José Luis Piñar. El derecho a la autodeterminación 
informativa. Madrid: Fundación Coloquio Europeo, 2009. p. 82.  
219  WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The right to privacy. Harward Law Review. Vol. IV. n. 5. 
December 15, 1890. Disponível em: 
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html. Acesso em 20 de 
março de 2013. 
220  LIMBERGER, Têmis. O direito à intimidade na era da informática: a necessidade de proteção 
dos dados pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 55. 
221  DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
p. 135. 
222  CASTRO, Catarina Sarmento e. Direito da informática, privacidade e dados pessoais. Coimbra: 
Almedina, 2005. p. 17-8. 
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auxílio de Brandeis, passaram a verificar se no common law223 haveria alguma solução 

jurídica capaz de proteger a privacidade. 

O extrato do estudo, que teve por base a análise de precedentes da Corte 

Americana, foi a verificação da existência de um direito geral à privacidade. A abordagem 

partiu da conjunção privacy-property, onde a violação ocorria nos casos em que um 

estranho intervinha no círculo privado de outrem, ou seja, quando houvesse efetiva 

intromissão física. Posteriormente, vincularam a privacidade a uma noção de liberdade, 

indicando de tal modo a inviolabilidade da personalidade humana.224 

O empenho dos juristas logrou êxito ao alterar as bases jurídicas sobre as quais 

repousavam as defesas dos direitos da personalidade – em específico o right to privacy –, 

posto que migraram a fundamentação da defesa de tais direitos do ideal de propriedade 

para o da dignidade do homem e da inviolabilidade da personalidade humana, revelando-

se, assim, um direito de natureza aberta e fundamental.225 

Em síntese, a originalidade do artigo pode ser compreendida por intermédio de três 

fatores fundantes, quais sejam: a) o motivo para a sua elaboração nasce de um novo fato 

social oriundo do surgimento das novas tecnologias de informação (jornais e fotografias); 

b) a privacidade passa a ser vista como um direito de natureza pessoal, desvinculada do 

direito de propriedade; c) em específico à sistemática jurídica dos EUA, o artigo serve 

como supedâneo doutrinário determinante para que, décadas após, a privacidade viesse a 

se tornar um direito constitucionalmente amparado.226   

  

1.1. A TUTELA DA PRIVACY NOS ÂMBITOS JURISPRUDENCIAL E 

LEGISLATIVO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

De início, importa dizer que o direito à privacidade não é reconhecido 

expressamente pela Constituição norte-americana. Entretanto, nos limites da Primeira, 

                                                
223  Common law é o sistema jurídico implementado nos EUA. Nesse contexto, em linhas gerais, para um 
jurista norte-americano o direito é compreendido essencialmente como um direito jurisprudencial. As regras 
legislativas, por sua vez, são vistas com ressalvas, porquanto passam a ser de fato assimiladas a partir do 
momento em que forem interpretadas e aplicadas em determinado caso pelos tribunais, oportunidade em 
que tem-se um precedente. (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução 
Hermínio A. Carvalho. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 459).   
224  LIMBERGER, 2007, p. 55-7. 
225  MARTÍNEZ, Ricard Martínez. Uma aproximación crítica a La autodeterminación informativa. 
Madrid: Thomson Civitas, 2004, p. 68. 
226  DONEDA, 2006, p.139. 
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Quarta, Quinta e Décima Quarta Emendas, a jurisprudência reconhece implicitamente 

conexões com o tema.227 

A jurisprudência dos EUA é rica em cases paradigmáticos acerca da privacy. Um 

destes ocorreu em 1905, oportunidade em que a Georgia Supreme Court julgou o caso 

Pavesich v. New England Life Insurance Co.228 

Em 1928, no julgamento do caso Olmstead v. United States a Suprema Corte norte-

americana teve a oportunidade de reconhecer o direito à privacidade em âmbito 

constitucional. O caso dizia respeito à licitude das interceptações, mediante "grampos" 

telefônicos, instalados nas linhas dos mercadores de bebidas alcoólicas. A ordem provinha 

do Governo Federal, muito embora sem prévia autorização judicial. Há época, a Corte, por 

diferença mínima de votos, entendeu que a Quarta Emenda tutelava invasões não 

autorizadas na propriedade alheia, bem como, pelo fato de que nenhum agente federal 

havia violado propriedade alheia, consequentemente a referida Emenda não se aplicaria 

ao caso. Tendo sido voto vencido, Brandeis - então juiz da Supreme Court -, em seu 

dissent, considerou que as tecnologias de investigação da época deveriam consideradas, 

sendo papel da Corte preservar o sentido da emenda de modo que fossem abarcados 

tanto o direito de propriedade quanto a tutela do indivíduo em si.229   

De qualquer sorte, foi a partir do julgamento do caso Griswold v. Connecticut230 que 

o tema relativo à privacidade ganhou contornos constitucionais. No procedente, a Suprema 

Corte Americana, no ano de 1965, fez constar, de forma expressa, que o direito à 

privacidade estaria implicitamente contemplado na Constituição dos EUA.231 Acerca do 

julgado, registra-se que os magistrados reputaram como sendo inconstitucional a lei do 

estado de Connecticut que proibia o uso e distribuição de contraceptivos sob a alegação 

de que a sua implementação redundaria em invasão intolerável da intimidade do casal, 

naquilo que ficou conhecido como marital privacy.232  

                                                
227   DONEDA, 2006, p. 261-306 
228  Na oportunidade Poalo Pavesich ajuizou ação contra o New England Life Insurance Co. por conta da 
empresa ter utilizado sua fotografia em uma campanha publicitária publicada em um jornal. No decreto 
decisório, a Corte condenou o fotógrafo e a empresa por terem feito uso da imagem do demandante sem o 
seu prévio consentimento. Impera dizer que a decisão foi a primeira a referir categoricamente a imposição de 
indenização fundada na violação do right to privacy. (CASTRO, 2005, p. 18-9) 
229 U.S. SUPREME COURT. Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928). Disponível em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.html. Acesso em 10 de novembro de 2012, às 14h. 
230 U.S. SUPREME COURT. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). Disponível em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/381/479/case.html. Acesso em 12 de novembro de 2012, às 12h. 
231   LIMBERGER, 2007, p. 57. 
232 U.S. SUPREME COURT. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). Disponível em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/381/479/case.html. Acesso em 12 de novembro de 2012, às 12h. 
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Em 1973, o caso Roe v. Wade233, versou acerca da possibilidade do aborto 

voluntário.234 A Suprema Corte reconheceu um right to privacy amplo o suficiente para 

englobar a opção de uma mulher interromper ou não a sua gravidez. Na oportunidade, foi 

aventada a ideia de fundamental-decision privacy, afastado a noção de privacidade dos 

conceitos próximos ao direito de propriedade e aproximando-se de um ideal de liberdade.  

No campo da Primeira Emenda, por sua vez, tem-se o debate entre a liberdade de 

expressão e a privacidade. Nesse aspecto, a referida norma cuida dos sentimentos e 

julgamentos privados, passando a tratar, posteriormente, em razão do desenvolvimento 

dos meios de comunicação, de um espaço de tranquilidade ou refúgio, sendo a 

privacidade um limite à liberdade de expressão. Um precedente de destaque fundado no 

âmbito da Primeira Emenda é o caso Martin v. City of Struthers235, julgado em 1943. No 

feito a postulante batia de porta em porta na casa de estranhos distribuindo folhetos 

informativos a respeito de uma reunião religiosa promovida por seguidores da seita 

Testemunhas de Jeová. O fato foi que ela restou condenada pela corte local ao 

pagamento de determinada quantia em dinheiro por violar certa lei municipal que proibia a 

distribuição de quaisquer folhetos, circulares ou anúncios realizados na residência dos 

moradores das cidade. A Suprema Corte norte-americana, por sua vez, reverteu a decisão 

corroborando a existência e manutenção do right to privacy no interior das casas dos 

cidadãos, contudo, em outro ponto, visualizou que a Primeira Emenda garantia tanto o 

direito de distribuir informações quanto o direito de recebê-las, razão pela qual julgou que 

não deveria prevalecer a lei municipal.236 

Nos contornos da Quarta Emenda, não há negar que o right to privacy mais se 

aproxima-se da proteção de dados, porquanto assegura as informações pessoais do 

indivíduos contra apreensões arbitrárias.237 De qualquer sorte, o entendimento exposto no 

julgamento do caso Olmstead vigorou por quase 40, até que em 1967 foi superada pelo 

caso Katz v. United States238. No ponto, a questão tratava do aproveitamento de 

interceptações telefônicas procedidas por agentes federais como base probatória. O salto 

evolutivo restou justificada pelo fato de que a maioria dos juízes entenderam que a 
                                                
233 U.S. SUPREME COURT. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Disponível em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/case.html. Acesso em 11 de novembro de 2012, às 7h. 
234   BRANCO, 2010, p. 471-472. 
235 U.S. SUPREME COURT. Martin v. City of Struthers, 319 U.S. 141 (1943). Disponível em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/319/141/case.html. Acesso em 10 de novembro de 2012, às 20h. 
236   DONEDA, 2006, p. 285.  
237   MARTÍNEZ, 2004, p. 121. O autor recita como precedente a tratar da privacidade sob o enfoque da 
Quarta Emenda o caso Irvine v. California (MARTINEZ, 2004, p. 121). 
238 U.S. SUPREME COURT. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). Disponível em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/389/347/case.html. Acesso em 10 de novembro de 2012, às 15h. 
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comunicação telefônica deveria ser tutelada, não propriamente por ser um ambiente 

passível de proteção, mas, sim, porque a Quarta Emenda prestava-se a tutelar pessoas e 

não lugares. A decisão, nesse sentido, foi ao encontro do dissent apresentado por 

Brandeis no caso Olmstead. Ainda, em sua concurrent opinion – hipótese em que um juiz 

concorda com a decisão majoritária,  contudo sem a mesma argumentação, podendo, na 

oportunidade, registrar suas considerações e/ou divergências –, o Juiz Harlan adotou um 

teste para que se reconhecesse a violação da indigitada Emenda, onde deveria ser 

verificado se no caso haveria uma razoável expectativa de privacidade. O teste, 

posteriormente, restou padronizado pela Corte, sendo compreendida uma razoável 

expectativa de privacidade naqueles caso em que determinada pessoa: a) tivesse 

manifestado uma expectativa subjetiva de privacidade e b) que tal expectativa fosse vista 

pela sociedade como razoável.239 

Ainda no perímetro da Quarta Emenda, recentemente a Supreme Court foi a instada 

a enfrentar o caso United States v. Jones240 oportunidade em que - em brevíssima síntese 

- foi instalado, por agentes federais, em descompasso com os ditames do mandado 

judicial, um dispositivo GPS na carenagem do veículo de um suspeito de tráfico de 

entorpecentes. Preso e acusado com base nas evidências obtidas pela dispositivo, o réu 

teve seu recuso julgado procedente pela Suprema Corte norte-americana, tendo sido 

firmado o entendimento de que na hipótese teria havida violação da propriedade alheia, 

em ofensa à Quarta Emenda. A riqueza da decisão, por sua vez, consta dos argumentos 

empregados pelos Justices, onde, em resumo, foi posto em cheque a causa de decidir 

fundada na regra do trespass, bem como no Katz test nos casos em que estivessem 

envolvidas novas tecnologias. Alguns juízes, inclusive, apontaram na direção de repassar 

ao Congresso a responsabilidade sobre o desenvolvimento do conteúdo da Quarta 

Emenda, o que por si só se revela como uma mudança de paradigma no plano da 

jurisprudência dos EUA. 

No âmbito  legislativo, tem-se que a primeira legislação norte-americana a tratar da 

privacidade foi uma lei do estado de New York. A indigitada norma foi fruto de uma decisão 

do tribunal nova-iorquino que, em 1902, rechaçou o reconhecimento da vida privada no 

common law. O caso tratava do uso da imagem de uma mulher em uma campanha 

publicitária sem o seu consentimento. Há época a decisão foi duramente criticada, 

                                                
239   DONEDA, 2006, p. 280-2. 
240  U.S. SUPRME COURT. United States v. Jones, 565 US __, 132 S.Ct. 945 (2012). Disponível em:         
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1259. Acesso em 20 de maio de 2013. 
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acarretando no ano seguinte a promulgação da primeira lei norte-americana sobre o tema.  

Adiante, outros estados tais quais Virginia e Utah elaboraram normas semelhantes. O 

conteúdo das normas dizia respeito ao caso de misappropriation - uso de nome ou 

imagem de determinada pessoa com finalidade comercial sem o seu consentimento.241  

Na década de 1970, em face dos avanços tecnológicos, a privacy norte-americana 

passou a aproximar-se da temática dos dados pessoais. Nesse sentido, em 1974, adveio a 

primeira lei a reconhecer explicitamente a existência do right to privacy na Consituição 

norte-americana. O Privacy Act242, por seu turno, voltava-se ao cuidado dos dados 

pessoais armazenados pelas agências federais limitando suas atuações estritamente à 

finalidade pela qual tomou posse dos referidos dados. Assim, caso tais agências 

almejassem utilizar as informações pessoais para fins distintos seria necessário prévia 

autorização judicial ou a consentimento expresso nesse sentido do titular dessas 

informações. Do Privacy Act, portanto, extrai-se prerrogativas como a possibilidade de 

acesso e retificação das informações constantes nos bancos de dados das agências 

federais, garantindo que os indivíduos pudessem ajuizar ações em caso de 

descumprimento de algum dos preceitos das normas, tendo como  medidas impositivas a 

possibilidade de sanções pecuniárias.243 

Antes disso, em 1967, adveio o o Freedom of Informatino Act - FOIA244, o qual 

recebeu inúmeras emendas com o passar dos anos, notadamente em 1974 como uma 

resposta legislativa ao escândalo do caso Watergate. Em 1986, foi promulgado o Freedom 

of Information Refrom Act, tendo como escopo finalidades de segurança pública. Em 1996, 

o Congresso trouxe à tona o Freedom of Information Act Ammendments, o qual já passou 

a tratar de tecnologias de comunicação em rede. Após esta data, o FOIA ainda sofreu 

outras alterações em seu conteúdo, dentro as quais merece destaque a reforma 

promovida no ano de 2001.245  

Inúmeras outras normas vinculadas à privacidade foram editadas em solo norte-

americano, contudo versavam sobre setores bem mais específicos, muitas deles ligados 

ao âmbito financeiro ou das comunicações eletrônicas impulsionados pelos avanços da 

Internet. 

                                                
241   MARTÍNEZ, 2004, p. 104. 
242 U.S. THE PRIVACY ACT OF 1974 5 U.S.C. § 552a. Disponível em: 
http://www.justice.gov/opcl/privstat.htm. Acesso em: 15 de dezembro de 2012, às 10h. 
243   MARTÍNEZ, 2004, p. 135. 
244   UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. The Freedom of Information Act (FOIA). Disponível em: 
http://www.foia.gov/. Acesso em: 21 de novembro de 2012, às 18h. 
245   DONEDA, 2006, p. 296-7. 
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Nesse sentido, merece destaque o Fair Credit Reporting Act, de 1970, o qual 

cuidava das informações econômico-financeiras dos indivíduos, delimitando casos em que 

o agente do sistema bancário poderia realizar informes pessoais sobre a situação 

creditícia dos seus clientes. Ainda no âmbito fianceiro, adveio, em 1978, o Financial 

Privacy Act, que igualmente se prestava a tutelar as informações bancárias dos seus 

clientes especificando em que hipóteses e condições tais informações poderiam ser 

repassadas para as agências federais. Por fim, 1999, nessa conjuntura, consta o Financial 

Modernization Services Act. A norma tinha como destinatário não só instituições bancárias, 

mas, também demais instituições que disponibilizasse aos consumidores serviços que 

englobassem atividades econômicas. Quanto ao conteúdo, uma das novidades foi a 

política de proteção de dados assim como a cláusula opt-out, conferindo aos 

consumidores a possibilidade de determinar o que suas informações pessoais não fossem 

repassadas a terceiros. Igualmente, em 1999, fora instituído o Gramm  Bliley Act, o qual 

proibia que instituições financeiras transferissem dados dos seus clientes para terceiros de 

fora do seu grupo empresarial sem ter antes oportunizado que o titular das informações se 

manifestasse acerca do ato.246 

No limite das comunicações eletrônicas, algumas normas merecem destaque, 

dentre elas a Cable Communications Policy Act, promulgado em 1984. A norma foi a 

primogênita no setor a delimitar que as companhias que ofereciam os serviços 

informassem seus clientes de como iria utilizar, durante quanto tempo seria armazenada, 

as garantias de acesso aos seus titulares, bem como as formas com que os mesmos 

poderiam opor-se à captação, tratamento e revelação das indigitadas informações. Ainda, 

tinha a norma como vetor a premissa do consentimento. Em 1986, importa destacar a 

Eletronic Communications Privacy Act, cujo objetivo visava estabelecer bases normativas 

no cuidado da privacidade dos indivíduos em caso de interceptações de comunicações 

orais e eletrônicas, bem como o as consequências do uso ilícito das mesmas. Em 2002, 

entretanto, a norma foi atualizada pela Pen/trap Statute e pela Wiretap Statute , cujo 

advento já trazia consigo as implicações decorrentes do atentado de 11 de setembro. 

Nesse sentido, a norma facilitava serviços de segurança e inteligência das agências norte-

americana. Junto às atualizações do Eletronic Communications Privacy Act, surgiu o USA 

Patriot Act, que surgiu como resposta política à comoção nacional consequência do 

                                                
246   DONEDA, 2006, p. 293-305. Cabe destacar que o autor faz referência à importância dada à privacidade 
pela Constituição Californiana, que além de tratar da matéria em seu primeiro artigo figura como Estado 
incipiente na criação de uma agência específica para a proteção da privacidade (The Office of Privacy 
Protection) (DONEDA, 2006, p. 293-305). 
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atentado às Torres Gêmeas. A norma tinha o objetivo de promover três alterações bem 

definidas: a) reformas as normas processuais no intuito de flexibilizar a atuação do Estado 

na luta contra o terrorismo; b) a norma acresceu tipos penais sob alegação de segurança 

nacional; e c) adaptou a linguagem jurídicas novas realidades trazidas pelos avanços 

tecnológicos. O USA Patriot Act, contudo, não foi poupado no âmbito das críticas. A 

American Civil Liberies Union - ACLU, assinalou que a abrangência da norma estaria 

reduzindo os direitos de liberdade democrática dos cidadãos norte-americanos.247 O 

embate, severamente discutido nos Estados Unidos da América discute o conflito entre 

privacidade e segurança nacional. Muitas questões poderiam ser trazidas nesse sentido, 

porém, em face a proposta do estudo, optou-se apenas por elencar a questão sem das 

adentrar-se em suas premissas nucleares. 

Conforme dito anteriormente, a disciplina do right to privacy é fragmentada em solo 

norte-americano, sendo regulado por diversos institutos voltados a setores muito 

específicos. Dentre elas, a fim de elucidar o exposto, traz-se a Telephone Consumer 

Protection Act, de 1991. A norma restou, em alguns pontos, complementada pela 

Telecommunications Act, de 1996. Em 1988, já havia tratamento da privacy no âmbito do 

Diver's Privacy Protection Act. No mesmo ano, foi promulgado o Video Privacy Protection 

Act. Em 1998, tem-se, ainda o Children's Online Privacy Act. Dois anos antes, cabe referir 

a Health Insurance Portability and Accountability Act, que estabeleceu regras de 

tratamento de dados pessoais para os serviços sanitários. 

Sob essa conjuntura, o trato acerca da privacy em solo norte-americano, aos olhos 

de um jurista de raiz romano-germânica, pode ser visto como um sistema um tanto 

complexo. De início, tem-se que no common law a supremacia subsume-se ao rule of law, 

tal como disse o Prof. Cezar Saldanha: "o poder mais importante, em matéria de direito, é 

o Judiciário; a fonte primária do direito, o precedente".248 De tal forma, por ser a matéria 

respeitante à privacidade um sistema basicamente empírico, marcado fortemente por 

disputas políticas travadas por lobistas, tem-se o paradoxo no qual os cidadãos 

americanos podem deter maior expectativa de privacidade em face da sua lista de filmes 

alugados em uma video-locadora do que propriamente a respeito do seu histórico 

clínico.249  

                                                
247   MARTÍNEZ, 2004, p. 135. 
248  SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. A supremacia do Direito no Estado Democrático e seus modelos 
básicos. Porto Alegre, 2002, p. 182-3.   
249   DONEDA, 2006, p. 297-398. 
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Em tempos atuais, insta salientar que a privacidade é tema candente em solo norte-

americano, sobretudo por conta das repercussões negativas havidas das revelações e 

declarações de apoio proferidas pelo Presidente dos EUA, Barack Obama, ao combate ao 

terrorismo mediante programas de espionagem e vigilância na Internet e nas 

comunicações telefônicas, encabeçados pela Agência de Segurança Nacional. Inclusive, 

ante a relevância do assunto, já há diálogo entre o governo e as lideranças do Conselho 

de Supervisão da Privacidade e das Liberdades Civis.250 

Ante todo o exposto, procurou-se neste tópico abordar sucintamente o trato do 

direito à privacidade no ordenamento jurídico norte-americano, perpassando pelo vital 

artigo dos juristas Warren e Brandeis que representou de fato uma mudança de paradigma 

a respeito da matéria, perpassando pela evolução histórica da jurisprudência e do âmbito 

legislativo acerca do tema. 

 

2. A PRIVACIDADE NO CONTEXTO EUROPEU  

Na Europa, o entendimento acerca da privacidade é distinto da concepção norte-

americana. O modelo europeu encontra sua máxima disposição na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, assim como estrutura-se em torno de Diretivas amplas 

e detalhadas que posteriormente são transportadas para a legislação pátria dos estados-

membros integrantes da União Européia. 

Convém salientar que os direitos da família romano-germânica caracterizam-se pela 

busca de um ordenamento jurídico perfeitamente lógico. Logo, a noção de codificação 

exerce um papel de extrema importância, visto que denota a estrutura da ordem jurídica. 

Ao contrário do common law, neste sistema não compete ao Judiciário assumir, de certa 

forma, o papel do legislador, pois compreendem que a função da regra não é comportar 

todas as soluções dos casos práticos levados à juízo, mas, sim, disponibilizar ao intérprete 

os meios para a solução. Diante disso, o papel do jurista nessa composição resume-se 

basicamente em saber conformar os fatos à norma aplicável.251-252 

                                                
250 O GLOBO. Obama convoca conselho para discutir abusos a privacidade. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/mundo/obama-convoca-conselho-para-discutir-abusos-privacidade-8766723. Acesso 
em 22 de junho de 2013. 
 
251    DAVID, 2002. p. 102 e 172. 
252   Após a Segunda Guerra Mundial foram criados diversos organismos com o objetivo de estreitar as 
barreiras comerciais e econômicas dos países europeus, assim como reconstruir o continente a partir de 
ideais democráticos onde fossem respeitados os direitos humanos. Dentre eles, merece destaque o 
Conselho da Europa, instituído em 1949. (MARTINEZ, 2004, p. 155-156). Passado quase meio século, em 
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Propriamente em razão das particularidades dos direitos erigidos das raízes 

romano-germânicas - onde a fonte primária do direito resta consubstanciada à lei - aliado à 

concepção e implemento do direito comunitário, deduz-se do sistema jurídico europeu uma 

sistemática diferenciada, fortemente vinculada à consagração positiva dos direitos 

advindos em decorrência do avanço social. E, nesse contexto, é que a privacidade até 

então limitada ao direito à vida privada, a partir do considerável aumento de informações 

coletadas por instituições públicas e privadas, desmembrou-se e passou a tratar em um 

direito apartado os dados pessoais. Assim, o gênero privacidade passou a ser visto sob 

duas espécies, onde de um lado consta o direito à vida privada e do outro a proteção dos 

dados pessoais, conforme no curso deste artigo será evidenciado. 

De qualquer sorte, embora a UE tenha sido constituída em 1992, o tema relativo à 

privacidade remonta a um momento anterior. Em 1946, durante sessão do Conselho 

Econômico e Social das Noções Unidas, foi constituída a Comissão de Direitos Humanos, 

responsável pela elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem - DUDH, 

aprovada no ano de 1948. O art. 12253 do referido documento, elenca de forma expressa a 

proteção do direito à vida privada. A todo modo, importa frisar que a DUDH detém cunho 

norteador, isto é, sem força vinculante. Por essa razão é que em 1966 a Declaração foi 

complementada mediante a aprovação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

oportunidade em que foi atribuído ao Comitê de Direitos Humanos a competência para o 

trato de denúncias feitas pelos cidadãos em face dos Estados-Partes.254 

                                                                                                                                                             
1992, mediante o Tratado de Maastrich, foi criada a União Europeia, ocasião em que os Estados adeptos 
cederam parte da sua soberania para o assentamento de um direito comunitário. (DONEDA, 2006, p. 226). O 
direito comunitário, a todo modo, visa a integração dos seus Estados-Membros. A partir da sua instituição 
numerosas realizações foram possíveis, tais como, a troca de mercadorias e serviços e a livre associação de 
empresas de diversos países. Outro importante atributo diz respeito a sua colaboração na manutenção da 
paz, onde a solução dos possíveis conflitos se dá com base em normas jurídicas vinculantes. Assim, o direito 
comunitário caracteriza-se por conferir direitos e agregar obrigações aos Estados-Membros, às Instituições e 
aos cidadãos integrantes da Comunidade Europeia. Logo, em um possível embate entre a legislação interna 
de um determinado Estado-Membro em detrimento de determinada norma comunitária deve prevalecer esta 
última, conforme a jurisprudência inequívoca do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. 
(BORCHARDT, Klaus-Dieter. O ABC do direito comunitário. 5ª ed. Luxemburgo: serviço das Publicações 
Oficiais das Comunidades Europeias, 2000. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documention/02/txt_pt.pdf. Acesso em 24 de outubro de 2011, 
às 17h). 
253   Artigo 12. Ninguém será sujeito à interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em 
sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei 
contra tais interferências ou ataques. (UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Texto 
disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em 24 de outubro de 
2011, às 15h). 
254  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histótica dos direitos humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 237 e 291.                                                                                                           
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Na mesma linha da DUDH, a Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais, em 1950, abordou o tema no seu artigo 8º255, 

assim como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, nos limites do art. 17.256 

A Constituição Portuguesa, de 1976, trata da reserva da intimidade da vida privada 

no seu art. 26º, n. 1257. No ordenamento jurídico português, a privacidade representa um 

direito sobre as informações relativas à projeção vital da personalidade, englobando as 

esferas privada, pessoal e um direito à solidão.258 

Com maiores detalhes, Farinho leciona que o primeiro passo para compreensão do 

objeto da reserva da intimidade da vida privada é delimitar os campos da vida privada e da 

vida pública. Quanto a isso, em última análise, sugere a utilização de dois critérios, sendo 

eles, o local e a vontade, apreciados em caráter cumulativo e relativo. A noção de 

intimidade, nas palavras do autor, deve ser vista sob duas perspectivas, consubstanciadas 

nos elementos volitivo interno e valorativo externo. O primeiro condiz à forma como cada 

sujeito constroi o seu espaço íntimo, isto é, enfrenta-se a problemática do estilo de vida 

dos visados e da sua exposição pública; o segundo, de outra banda, opõe-se a ideia de 

vontade, posto que reside na maneira como a comunidade na qual inserida o indivíduo 

conforma a sua intimidade e suas manifestações. Assim, o limite operado neste elemento 

é o interesse público, entendido como um valor superior necessário para o 

desenvolvimento de determinada comunidade política. Finalmente, quanto à reserva, 

Farinho sustenta se tratar do extrato das proposições anteriores, condizente àquelas 

                                                
255  Artigo 8º. Direito ao respeito pela vida privada e familiar. 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da 
sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. (EUROPEAN COURT OF HUMAN 
RIGHTS. Convenção para proteção dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Texto 
disponível em: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-44B9-A163-
912EF12B8BA4/0/POR_CONV.pdf. Acesso em 24 de outubro de 2011, às 15h). 
256 BRASIL. Pacto internacional sobre direitos civis e políticos. Texto disponível em: 
http://www2.mre.gov.br/dai/m_592_1992.htm. Acesso em 24 de outubro de 2011, âs 15h. 
257  Artigo 26. Outros direitos pessoais. 1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de 
discriminação. (PORTUGAL. Constituição da república portuguesa. Assembleia da república, 1976. Texto 
disponível em: http://www.portugal.gov.pt/pt/Documentos/Portugal_Documentos/CRP_Revisao2005.pdf. 
Acesso em 25 de outubro de 2011, às 2h). 
258  CASTRO, Catarina Sarmento e. O direito à autodeterminação informativa e os novos desafios 
gerados pelo direito à liberdade e à segurança no pós 11 de Setembro. VIII Congresso Ibero-Americano 
de Direito Constitucional, Sevilha, Dez. de 2003. Texto disponível em: 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/CatarinaCastro.pdf. Acesso em 24 de outubro de 2011, às 16h.  
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circunstâncias mais íntimas da pessoa, impassíveis de disposição, respeitantes 

exclusivamente ao seu titular.259 

A Constituição Espanhola, de 1978, por sua vez, comporta o direito à intimidade no 

limites do seu art. 18.1260.261 

Sucede que até então, em solo europeu, tais normas versavam especificamente 

sobre questões respeitantes à privacidade. No início da década de 70, por seu turno, a 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa trouxe a Resolução n. 428. Nela, suscitou 

a necessidade de proteger a vida privada dos indivíduos com arrimo nas suas informações 

pessoais, notadamente em razão dos avanços tecnológicos promovidos pelos meios 

informáticos.262  

Nesse passo, depreende-se que com o advento do computador pessoal e o 

desenvolvimento da informática tornou-se possível armazenar e tratar uma infindável 

quantidade de informações pessoais dos indivíduos. Logo, instituições públicas e privadas 

enxergaram a possibilidade de coletar, armazenar, usar e divulgar os dados de terceiros, 

até então sem qualquer espécie de controle.263 Desde então, a temática da privacidade 

passou a ser estruturada em torno da informação.264 

Diante disso, verifica-se que o momento em que foi suscitada a proteção de dados 

pessoais é muito próximo ao da difusão dos meios eletrônicos, razão pela qual o direito à 

intimidade é vinculado a uma concepção pré-informática.265  

O objetivo da coleta de informações pessoais, a todo modo, nas palavras de 

Rodotà, diz respeito a dois objetivos básicos. O primeiro refere à aquisição de elementos 

suficientes para a elaboração de programas sociais, no tocante aos poderes públicos, e à 

                                                
259  FARINHO, 2006, p. 45-53. Quanto à reserva, muito embora o autor confira máxima proteção, ainda 
assim, aduz não ser possível falar de forma categórica em um espaço de segredo absoluto (FARINHO, 2006, 
p. 45-53). 
260  Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
(ESPANHA. Constitución española, 1978. Texto disponível em: 
http:/www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-
04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf. Acesso em 24 de outubro de 2011, à 1h). 
261  A Constituição Espanhola, de 1978, diferentemente das recomendações comunitárias, preferiu utilizar o 
termo intimidade em detrimento da expressão vida privada. 
262   CASTRO, 2003. 
263   RUARO, Regina Linden; Rodriguez, Daniel Piñero. O direito à proteção de dados pessoais na 
sociedade da informação, 2011. Texto disponível em: http://publique.rdc.puc-
rio.br/direito/media/8ruaro_rodriguez36.pdf. Acesso em 25 de outubro de 2011, às 3h. 
264   DONEDA, 2006, p. 203. 
265   RUARO; RODRIGUEZ, 2011. 
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produção de estratégias empresariais privadas; o segundo, por seu turno, visa o controle 

da população à gestão pública dominante ou aos comportamentos predominantes.266 

Diante desse novo fato social, surgiram os cadastros públicos e privados onde as 

informações passaram a ser tratadas e organizadas por computadores, de modo que a 

tutela da vida privada e familiar ganhou novos contornos, comportando a discussão a 

respeito dos dados pessoais. Em relação à matéria, a doutrina sintetiza sua evolução em 

três momentos. 

Em 1970, na Alemanha, foi promulgada a Land de Hesse, reconhecida pela rigidez 

na criação de cadastros públicos, cujo fim prestava-se a proteger os dados de caráter 

pessoal. Sua criação adveio da convicção de que os direitos e liberdades fundamentais 

encontravam-se sob ameaça em face da coleta ilimitada destes dados. A norma indigitada 

é considerada pioneira no trato da matéria. O seu âmbito de cobertura, entretanto, era 

restrito aos cadastros de titularidade pública. 267  

Na sequência, em 1977, ainda na Alemanha, nasce a correlata Lei Federal sobre 

proteção de dados pessoais. Sua base estrutural restava constrita ao processamento de 

dados por meio de um sistema informatizado, onde o foco da tutela já não mais era a vida 

privada, visto que havia migrado para os dados pessoais contidos nos bancos de dados 

públicos e privados.268 O instrumento de defesa desses dados se dava mediante a 

concessão de autorização para sua criação, a serem fiscalizados em momento ulterior por 

um órgão público. Com o passar do tempo, a todo modo, esse modelo passou a ser 

obsoleto, notadamente em vista da proliferação dos centros computacionais detentores de 

bancos de dados.269 

Num segundo momento, as normas protetivas deixaram de obstaculizar a coleta de 

informações pessoais, prestando-se a defender os direitos fundamentais. Nesse contexto, 

em solo europeu, merece destaque a Lei Francesa, de 1978. Sua grande contribuição foi a 

criação da Comissão Nacional para Proteção de Dados, cujo objetivo era o resguardo da 

informação pessoal em contrapartida ao interesse público e da circulação da informação. 

Outro importante avanço refere ao direito de oposição, pelo qual o cidadão detinha o poder 

para manifestar-se no sentido de não deixar que suas informações pessoais fossem objeto 

de tratamento quando armazenadas em cadastros privados. De cabal importância é o 

                                                
266 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Organização, seleção e 
apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 28-29. 
267   LIMBERGER, 2007, p. 86. 
268   LIMBERGER, 2007, p. 86. 
269   DONEDA, 2006, p. 206. 
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entendimento de que nesse modelo de norma o foco da tutela passou a ser a vida privada 

e os dados pessoais como uma liberdade negativa, passível de ser exercida pelo próprio 

cidadão.270-271 

O terceiro grande momento sobre o tema é fruto da Convenção 108 (Convenção 

para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de 

Caráter Pessoal), firmada em 1981, comumente conhecida como Convenção de 

Strasbourg, intitulada como o primeiro grande passo para a unificação da matéria dos 

dados pessoais em solo europeu. Nela, encontra-se um conjunto de medidas protetivas de 

onde podem ser extraídos os seguintes princípios: a) princípio da publicidade, de modo 

que o banco de dados seja conhecido e autorizado pelo ente público; b) princípio da 

exatidão, por meio do qual os dados armazenados devem seguir à risca sua originalidade 

e correção; c) princípio da finalidade, onde resta estabelecido que o respectivo banco de 

dados deve se prestar exatamente aos limites das razões da sua coleta; d) princípio do 

livre acesso, garantindo ao seu titular o conhecimento de suas informações armazenadas; 

e e) princípio da segurança física e lógica, cujo fim visa garantir que os dados 

resguardados não sejam extraviados, modificados ou transmitidos de maneira não 

autorizada.272 

A todo modo, um marco de extrema importância exsurgiu na Alemanha no ano de 

1983. O Tribunal  Constitucional Federal Alemão, ao se pronunciar acerca da Lei do Censo 

- a qual impunha a toda população que respondesse um amplo questionário com as mais 

diversas perguntas -, reconheceu ao indivíduo o direito proteger suas informações 

particulares, controlando o seu uso e divulgação.273  

Na argumentação sentencial, o TCFA reconheceu que o direito geral à 

personalidade consagrado na legislação pátria, advindo do valor supremo da dignidade da 

pessoa humana, reconhecia ao sujeito a capacidade de decidir o quanto desejava revelar 

informações sobre a sua vida. Destarte, a esse momento é conferido o nascimento do 

direito à autodeterminação informativa, que, posteriormente passou a ser implementado 

nas legislações europeias ulteriores.274-275 

                                                
270   LIMBERGER, 2007, p. 89-91. 
271   DONEDA, 2006, p. 210-1. 
272   DONEDA, 2006, p. 215-7. 
273   CASTRO, 2003. 
274   MARTÍNEZ, 2004, p. 239-241. 
275 No momento, procurou-se referir o momento histórico da consagração do direito à autodeterminação 
informativa, bem como em linhas gerais a sua definição. Gize-se, por oportuno, que a matéria será retomada 
com maior profundidade no decurso do presente estudo em tópico específico. 
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Mais recentemente, em solo europeu, sob a influência dos preceitos da 

autodeterminação informativa, a temática da privacidade encontra-se regulada pelas 

chamadas privacy directives. Tais Diretivas comunitárias são três, sendo elas: a) Diretiva 

95/46/CE, relativa à proteção das pessoas singulares no tratamento dos dados pessoais e 

à livre circulação desses dados; b) Diretiva 97/66/CE, referente à privacidade no âmbito 

das telecomunicações; e c) Diretiva 2002/53/CE, concernente ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade nos campos das comunicações eletrônicas.276 

Essas Diretivas, posteriormente, passaram a ser incorporadas pelo ordenamento 

jurídico interno de cada Estado-Membro integrante da UE. 

A todo modo, a título de exemplo, no plano jurídico espanhol, é uma tarefa difícil 

justificar a independência do direito à proteção de dados pessoais do direito à intimidade 

na ordem constitucional, notadamente em razão do texto não conceituar de forma clara os 

direitos consagrados. Essa questão, de qualquer sorte, fica a cargo da doutrina e 

principalmente da jurisprudência do Tribunal Constitucional.  

Em resposta a essa problemática, Martinez ensina que o art. 18.4277, que trata dos 

dados pessoais, não indica, em regra, uma manifestação subjetiva por parte do seu titular, 

visto que expressa uma ordem do legislador a limitar os usos da informática quando da 

coleta e tratamento de tais informações.278 Diante disso, tem-se que os dados pessoais 

necessitam de uma tutela dinâmica, de modo que a informação pessoal, de certa forma, 

desvincula-se da figura do seu titular, mas ainda assim, em razão do seu objeto ser um 

sujeito de direito, permanece sendo entendido como uma extensão da personalidade.279 

Em Portugal, a Constituição, no art. 35280, contempla de certa forma o direito à 

autodeterminação informativa que, consoante o entendimento assentado pela 

                                                
276   CASTRO, 2003. 
277  Artículo 18. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. (ESPANHA, 1978). 
278   MARTÍNEZ, 2004, passim. 
279   DONEDA, 2006, p. 157 e 168. 
280   Art. 35. (Utilização da informática). 1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados 
informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de 
conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 2. A lei define o conceito de dados pessoais, 
bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e 
garante a sua protecção, designadamente através de entidade administrativa independente. 3. A informática 
não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação 
partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do 
titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados 
estatísticos não individualmente identificáveis. 4.  É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo 
em casos excepcionais previstos na lei. 5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos 
cidadãos. 6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime 
aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de protecção de dados pessoais e de 
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jurisprudência alemã, confere a proteção da intimidade em face da utilização dos 

instrumentos informáticos.281  

Nesse contexto, os dados pessoais consistem nas informações que permitam 

identificar um indivíduo de maneira direta.282 Sendo assim, essas informações acabam por 

interligar a pessoa e a sociedade. Todavia, a perda do controle por parte do seu titular, 

converte-se, em verdade, na diminuição da própria liberdade.283 

Da noção de informações pessoais surgem os dados sensíveis, espécie em cujo 

teor constam informações ainda mais íntimas da pessoa, condizentes aos seus hábitos 

sexuais, saúde e religião.284 A informação recolhida ou simplesmente informação de base, 

em posse do ente coletor, público ou privado, passa por um tratamento realizado por meio 

de instrumentos informáticos, tornando-se informação-resultado, na qual são criados perfis 

individuais e coletivos da pessoa ou do grupo analisado.285 Desse modo, em posse das 

preferências, hábitos e tantas outras informações sobre o indivíduo, cresce a possibilidade 

de atentados que acarretem ofensa à igualdade em razão de condutas discriminatórias, 

em especial quando se trata dos dados sensíveis.286 

A todo modo, não há negar que a referência máxima acerca da matéria em questão 

é encontrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada 

solenemente pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu, bem como pela Comissão 

Europeia, no ano de 2000. 

Na Carta, já no seu Preâmbulo, constam como valores indivisíveis e universais a 

dignidade do ser humano, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Nesse contexto, no 

Capítulo II, referente às liberdades, consta uma importante divisão, porquanto no art. 7º287 

resta estabelecida a proteção da vida privada, enquanto que, autonomamente, no art. 8º288 

fica consignada a proteção dos dados de caráter pessoal. 

                                                                                                                                                             
outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional. 7. Os dados pessoais constantes de 
ficheiros manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei. 
(PORTUGAL, 1976). 
281   CASTRO, 2003. 
282   LIMBERGER, 2007, p. 60-2. 
283   DONEDA, 2006, p. 181. 
284   LIMBERGER, 2007, p. 60-2. 
285   DONEDA, 2006, p. 181. 
286   LIMBERGER, 2007, p. 60-2. 
287  Artigo 7º. Respeito pela vida privada e familiar. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida 
privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações. (PARLAMENTO EUROPEU. Carta dos 
direitos fundamentais da união europeia. Texto disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. Acesso em 24 de outubro de 2011, às 16h). 
288  Artigo 8º. Proteção de dados pessoais. 1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de 
carácter pessoal que lhes digam respeito. (PARLAMENTO EUROPEU. Carta dos direitos fundamentais da 
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Com extrema felicidade, Rodotà confere que da noção clássica de privacidade cuja 

sequência, em suma, apresentava-se na ordem: "pessoa-informação-sigilo", 

contemporaneamente, passou a ser vista sob o seguinte arranjo: "pessoa-informação-

circulação-controle". E continua ao referir quatro tendências à privacidade, sendo elas: 289 

1. do direito a ser deixado só ao direito de manter controle 

sobre as informações que me digam respeito; 

2. da privacidade ao direito à autodeterminação informativa; 

3. da privacidade à não-discriminação; 

4. do sigilo ao controle.  

Logo, no espaço onde imperam as normas da UE, tem-se que a proteção dos dados 

pessoais vincula-se hodiernamente à noção de personalidade, afigurando-se como uma 

expressão de liberdade e dignidade pessoais cujo fim é garantir que o seu titular não 

venha a se tornar um objeto de vigilância constante, sendo, em regra, livre para determinar 

as modalidades de construção da própria esfera privada.290 

Por essa razão, contemporaneamente, no ordenamento comunitário europeu, vida 

privada e dados pessoais são tidos como direitos distintos, muito embora intimamente 

relacionados. 

  

2.1. PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E A 

AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA COMO ELEMENTOS DE MANIFESTAÇÃO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A matéria relativa à privacidade, com o decorrer do tempo, passou a estruturar-se 

essencialmente em torno da informação. Sob forte influência do desenvolvimento 

tecnológico que proporcionou o acúmulo de dados das mais diversas ordens, conformando 

a sociedade de um modo peculiar, abriu-se novas fronteiras, onde a abdicação da infra-

estrutura informativa afigura-se improvável. Diante disso, nos últimos 40 anos, inúmeras 

manifestações doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais vêm sendo despendidas sobre o 

tema. 291   

                                                                                                                                                             
união europeia. Texto disponível em: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. Acesso em 24 
de outubro de 2011, às 16h). 
289   RODOTÀ, 2006, p. 93 e 97-8. 
290   RODOTÀ, 2006, p. 109. 
291   RUARO; RODRIGUEZ, 2011. 
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O gênero privacidade, visto a partir do enfoque informacional, deixou de expressar 

apenas uma manifestação individual, comportando igualmente a discussão no plano 

coletivo, em face de eventuais práticas discriminatórias. Em posse especialmente de 

informações econômicas dos sujeitos somadas aos requintados meios informáticos de 

tratamento destes dados, os entes público e privado tiveram a oportunidade de planejar e 

executar os seus programas, embasando, assim, decisões de relevância coletiva. Isso 

posto, surgiram novas concentrações de poder, ou simplesmente o reforço de poderes já 

existentes. Nessa razão de coisas, se fez necessário a imposição de limites, conferindo ao 

cidadão o controle acerca da coleta e uso das suas informações.292  

Diante disso, em 1983, o Tribunal Constitucional Federal Alemão - TCFA foi instado 

a se pronunciar acerca da (in)constitucionalidade da lei que instituía o Censo, aprovada 

um ano antes. A lei sujeitava o indivíduo a responder 160 perguntas que posteriormente 

seriam submetidas a tratamento informatizado, sendo possível o confrontamento e 

retificação dos dados contidos nos registros civis, além da transmissão das informações 

coletadas às entidades federais, desde que resguardada a identidade do seu titular. 

Ademais, havia previsão de multa às pessoas que não respondessem ao questionário 

além de favorecimento àquelas que os denunciassem.293   

Receosos com a abrangência da lei e impingidos pelo sentimento de insegurança 

generalizada em razão de que o governo pudesse se valer de todas as informações 

recolhidas, comissários de proteção de dados pessoais e entidades da sociedade civil 

organizada suscitaram os problemas do Censo nos termos propostos. O movimento fez 

com que o Tribunal Constitucional Alemão, em um primeiro momento, suspendesse 

provisoriamente a lei, julgando-a, posteriormente, inconstitucional.294  

Na essência do julgado, na tradução de Cachapuz, consta o seguinte excerto: 

 

Quem não pode divisar, com suficiente segurança, quais das informações que lhe tocam são 

conhecidas em determinados campos de seu entorno social, e quem não consegue estimar de 

algum modo o conhecimento de possíveis parceiros de comunicação, poderá ser 

substancialmente frenado em sua liberdade de planejar ou decidir segundo sua própria 

determinação. (...) Não seriam compatíveis com o direito à autodeterminação informativa uma 

                                                
292   RODOTÀ, 2008, p. 35-37. 
293   DONEDA, 2006, p. 192-3. 
294   DONEDA, 2006, p. 193-4. 
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organização social e uma organização jurídica que a possibilitasse, na qual cidadãos não mais 

pudessem saber quem, o que, quando e em qual circunstâncias se sabe a seu respeito.295  

 

Ademais, outros fundamentos do decreto decisório merecem destaque, porquanto 

compreendem algumas particularidades.  

De plano, o TCFA tomou por base dois dispositivos constitucionais, a saber, o 

caráter inviolável da dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da 

personalidade. A intimidade, entretanto, em momento algum fora o sustentáculo da 

decisão, visto que tal direito não estava positivado na legislação alemã. Em outro aspecto, 

plantou a ideia de autodeterminação no sentido individual, isto é, na liberdade do titular 

decidir, por ação ou omissão, em que medida terceiros teriam acesso a tais informações. 

Uma terceira razão, conduz a um novo campo de tutela dos direitos fundamentais oponível 

ao uso das tecnologias da informação e comunicação.296 Em suma, as razões do julgado 

foram as seguintes: a) o reconhecimento do desvio de finalidade na coleta dos dados 

pessoais; b) a superação da ideia de que a coleta de certos dados seriam desprezíveis à 

privacidade, em vista da possibilidade de conexões e tratamentos próprios da tecnologia 

da informação, donde restou assentado que não mais haveria informação irrelevante; c) 

que a partir dos instrumentos informáticos seria possível a elaboração de perfis pessoais, 

aos quais seus titulares não teriam controle; d) na sentença foi aclamada a expressão 

autodeterminação informativa, conferindo ao indivíduo a faculdade de decidir quando e em 

quais limites terceiros poderiam fazer uso dos seus dados.297 

Do exposto, tem-se como marco referencial da autodeterminação informativa a 

sentença promulgada pelo TCFA. O instituto, por sua vez, detém dois vieses, onde no 

primeiro, em uma acepção negativa, manifesta-se no sentido de não reconhecer a 

autodeterminação informativa como um novo direito, nem sequer como um direito 

fundamental à proteção de dados. Para os adeptos dessa corrente, trata-se de um direito 

estabelecido há décadas, simplesmente complementado pela jurisprudência.298  

De outra banda, a tese afirmativa, encampada por Pérez Luño e Pablo Lucas Murillo 

de la Cueva, reconhece o direito à autodeterminação informativa como uma construção 

jurisprudencial alemã equivalente à liberdade informática. Carlos Ruiz Miguel, aduz que a 

                                                
295  CACHAPUZ, Maria Cláudia. Intimidade e vida privada no novo Código Civil Brasileiro: uma leitura 
orientada no discurso jurídico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006. p. 249. 
296   MARTÍNEZ, 2004, p. 241-3. 
297   DONEDA, 2006, p. 193-4. 
298   LIMBERGER, 2007, p. 105-6. 
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decisão do TCFA edifica tal direito notadamente em razão da ausência na Constituição 

alemã de um direito à intimidade, propondo, inclusive, a denominação intimidade 

informática.299 

A todo modo, tomando por base o ordenamento constitucional espanhol, extrai-se 

que a autodeterminação informativa representa uma faculdade decorrente da limitação da 

informática pela intimidade, garantindo ao indivíduo um direito público de caráter subjetivo 

e objetivo, abarcando pretensões positivas, negativas ou ambas.300 Do julgado do TCFA 

abriu-se um novo campo de tutela dos direitos fundamentais oponíveis ao uso das 

tecnologias da informação, influenciando diretamente o disposto no art. 18.4, da 

Constituição da Espanha. Nesse contexto, o autor visualiza um direito fundamental de 

natureza dúplice, ao passo que mesmo sendo um direito, ainda assim carrega consigo o 

status de garantia. Insinua, ainda, que esse direito instrumental previsto pelo legislador 

representa um farol, cujo fim seria aclarar os caminhos a serem percorridos pelo 

constituinte derivado na busca da tutela dos direitos fundamentais em face dos avanços 

tecnológicos, em especial aqueles promovidos pela informática.301 

Sob a ótica do direito constitucional português, nos limites do art. 35, nas felizes 

palavras de Castro, a autodeterminação informativa assume o papel de um verdadeiro 

direito fundamental com conteúdo próprio. Nesse sentido, embora assuma um caráter 

instrumental afeiçoando-se como uma garantia da reserva da intimidade da vida privada, 

tem-se que este representa um verdadeiro direito de personalidade, onde o centro das 

atenções reside na possibilidade de conferir aos indivíduos o controle e utilização das 

informações que lhes respeitem em atenção às novas facetas avocadas pelas noções de 

personalidade.302 

 O TCFA, em verdade, ao citar a expressão autodeterminação informativa, atribuiu 

aos indivíduos o direito de decidirem por si próprios, quando e dentro de quais limites seus 

dados pessoais poderiam ser utilizados.303  

As lições de Cueva assemelham-se ao pronunciamento sentencial304, 

acrescentando que o direito consagrado atua na salvaguarda de outros direitos, tais quais, 

a dignidade, a liberdade e a identidade.305 

                                                
299   LIMBERGER, 2007, p. 105-6. 
300   LIMBERGER, 2007, p. 115. 
301   MARTÍNEZ, 2004, p. 238-239 e 347. 
302   CASTRO, 2003. 
303   DONEDA, 2006, p. 196. 
304   CUEVA; MAÑAS, 2009, p. 89. 
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Nos dias de hoje, a autodeterminação informativa detém vital importância no que 

toca à função é de garantir aos indivíduos os direitos de informação, acesso e controle 

sobre suas informações pessoais. Em sentido amplo, pode-se dizer que o instituto atua no 

livre desenvolvimento da personalidade dividindo-se em duas espécies de liberdades. 

Numa delas confere ao seu titular a liberdade de comportar-se, ou não, de certa maneira; 

noutra, a faculdade de estabelecer em quais situações e em que medida desejar publicizar 

tais informações.306 

No Direito Constitucional português, Castro dispõe importantes reflexões. Para a 

autora, a autodeterminação informativa subdivide-se em uma perspectiva subjetiva e outra 

objetiva. Na primeira, cuja manifestação revela-se sob um status negativo oponível ao 

Estado, atuando como um direito ligado à proteção intencional e efetiva da disponibilidade 

de um bem ou de espaço de autodeterminação individual, limitado apenas em casos 

excepcionais previstos na Constituição; na segunda, entretanto, representa um direito a 

ações prestacionais, cabendo ao Estado elaborar normas jurídicas em defesa da utilização 

dos dados de caráter pessoal, ou que institua para esse fim uma entidade administrativa 

independente. Ademais, ainda no contexto objetivo da autodeterminação, haveria espaço 

para um aspecto comunitário, externo ou horizontal, no qual a imposição feita ao Estado 

seria a adoção de medidas necessárias contra as ingerências de terceiros.307 

Sendo assim, até então, tem-se por incontroverso que a autodeterminação 

informativa representa um direito do indivíduo controlar o fluxo das informações lhes digam 

respeito, em defesa da sua liberdade, identidade e personalidade, sempre no cuidado à 

dignidade da pessoa humana. Contudo, remanesce uma dúvida: afinal, sendo 

intrinsecamente relacionadas as noções de privacidade308, dados pessoais e 

autodeterminação informativa, seriam estes de fato direitos distintos ou representariam 

perfis diversos do mesmo objeto? 

Em resposta ao questionamento, Doneda professa que a doutrina da 

autodeterminação informativa atua na promoção dos atuais sistemas de proteção de 

dados, que, por fim, em sentido lato, denotam a valorização do direito à privacidade.309 No 

decurso do seu estudo, o autor conclui que a terminologia "proteção de dados pessoais" 

                                                                                                                                                             
305   LIMBERGER, 2007, p. 104. 
306   LIMBERGER, 2007, p. 104. 
307   CASTRO, 2003. 
308  No contexto, leia-se privacidade em termos de gênero, comportando em suas espécies as expressões 
vida privada, intimidade, reserva da intimidade da vida privada, dentre outras até então apontadas no 
presente estudo. 
309   DONEDA, 2006, p. 198-9. 
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seria a mais apropriada, porquanto sob tal conformação restariam comportadas todas as 

demais expressões.310-311   

De qualquer forma, sopesadas as considerações supracitadas, no presente artigo, 

privacidade, dados pessoais e autodeterminação informativa, são tidos como institutos 

distintos, ainda que intimamente interconectados. O motivo para tanto é que o avanço 

histórico demonstra que não houve substituição dentre os termos no âmbito do modelo 

europeu, mas, sim, novas necessidades, interpretações e significados, de modo que todos 

remanescem hígidos na ordem jurídica, representando direitos facultados aos cidadãos.  

 

CONCLUSÕES 

Após a realização de toda a pesquisa, tem-se, por fim, as seguintes considerações: 

1. Consoante o exposto na primeira metade deste estudo, a tutela da privacy, em sua 

acepção jurídica, surge em solo norte-americano, no ano de 1890, fruto de produção 

doutrinária consubstanciada no artigo The Right to Privacy, da lavra dos juristas Warren e 

Brandeis. O artigo inovador toma por base as seguintes premissas: a) parte de um novo 

fato social oriundo do surgimento das novas tecnologias de informação (jornais e 

fotografias); b) enumera a privacidade como um direito de natureza pessoal, desvinculada 

do direito de propriedade; c) em específico à sistemática jurídica dos EUA, o artigo serve 

como supedâneo doutrinário determinante para que, décadas após, a privacidade viesse a 

se tornar um direito constitucionalmente amparado. Na atualidade, implicitamente, a 

privacy detém reconhecimento constitucional no âmbito da Primeira, Quarta, Quinta e 

Décima Quarta Emendas.  

2. Em solo norte-americano, não há uma definição a respeito do direito à privacidade, o 

qual resta modelado em larga medida no âmbito do case law¸ tratando de diversos pontos, 

dentre os quais destaca-se a temática referente aos dados pessoais. Entretanto, 

essencialmente após o atentado havido em 11 de setembro de 2001, políticas 

governamentais de controle e vigilância no combate ao terrorismo têm influenciado em 

grande escala os contornos de privacidade dos cidadãos norte-americanos. 

                                                
310   DONEDA, 2006, p. 199-200. 
311   Para Doneda, a disciplina da proteção de dados pessoais revela-se em um direito fundamental, 
englobando os temas relacionados ao direito à privacidade, tomando por base os poderes de 
autodeterminação informativa e a consideração dos direitos fundamentais envolvidos. Assim, seu objetivo 
harmoniza-se com uma disciplina abrangente das informações pessoais, reunindo consigo os instrumentos 
que propiciem o seu controle e circulação. (DONEDA, 2006, p. 403-410).  
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3. Embora seja notadamente jurisprudencial a conformação do direito à privacidade nos 

EUA, em tempos atuais, tem surgido inúmeras normas de âmbito legislativo a tratar do 

tema em campos bastante setorizados, tais como, o âmbito financeiro e das comunicações 

eletrônicas impulsionados pelos avanços da Internet. O exposto detém respaldo de parte 

dos Justices da Supreme Court, notadamente após o julgamento do caso United States v. 

Jones. 

4. Em solo europeu, a privacidade encontra sua máxima disposição na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, assim como estrutura-se em torno de Diretivas amplas 

e detalhadas que posteriormente são transportadas para a legislação pátria dos estados-

membros integrantes da União Européia. 

5. Em dado momento, em vista dos crescentes avanços tecnológicos, o tema respeitante 

aos dados pessoais extrapolou os limites do direito à intimidade, razão pela qual passou a 

ser visto como um direito fundamental autônomo. 

6. O Tribunal Constitucional Alemão, em decisão paradigmática, reconheceu a existência 

de um direito à autodeterminação informativa, representando um direito do indivíduo 

controlar o fluxo das informações lhes digam respeito, em defesa da sua liberdade, 

identidade e personalidade. 

7. Por fim, de todo o exposto, em solo europeu, privacidade, dados pessoais e 

autodeterminação informativa são direitos autônomos conferidos ao cidadão, em última 

análise, como elementos de tutela e promoção da dignidade da pessoa humana e livre 

desenvolvimento da personalidade.  
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BIOTECNOLOGIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: POR UMA 

RACIONALIDADE CONSEQUENCIAL 

 

 

 

 Ricardo Marchioro Hartmann312 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo em que vivemos mantém-se em continua transformação. O homem 

desvendou mistérios, realizou incontáveis descobertas, e segue quebrando todas as 

barreiras anteriormente tidas como intransponíveis, chegando a níveis de conhecimento 

intangíveis e de efeitos inimagináveis. Podendo falar-se em uma ampla modificação da 

realidade que se conhece. 

Neste rumo, há que se falar na existência da Biotecnologia enquanto novas técnicas 

no campo da biologia. Destas técnicas surgem uma série de interrogantes relativas aos 

direitos fundamentais – que podem hoje, ou no futuro, ser atingidos. Justamente aqui 

apresenta-se como relevante uma releitura da obra de ALEXY313 frente aos ensinamentos 

ofertados na obra NUDGE314. 

Buscando-se demonstrar a relevância do “racionalismo consequencial” para um 

estudo adequado da biotecnologia e sua relação para com os direitos fundamentais. 

Visando com o trabalho abrir-se um espaço para debates em campo rico de possíveis e 

danosos efeitos aos seres humanos.  

 

1 BIOTECNOLOGIA: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL E TERMINOLÓGICA 

A ficção virou realidade e ao Homem cada vez mais parece nada ser impossível. Os 

únicos limites apontados à ciência são os que ela própria encerra, decorrentes de 

                                                
312 Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Bolsista 

CAPES. Advogado. E-mail ricardo@fmbrs.com.br.  
313 ALEXY, Robert. Teoría de lós Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2002. 
314 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: o empurrão para a escolha certa. Tradução 

Marcelo Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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conhecimentos ainda não plenamente desenvolvidos e capacidades ainda não totalmente 

dominadas. Mas estes limites intrínsecos à ciência afinal são sempre provisórios e 

ultrapassáveis.315Como é possível observar-se da obra de BERNARDO, a medicina 

modificou-se nas últimas décadas mais do que nos últimos séculos, ocasionando uma 

extraordinária explosão cientifica e especialmente tecnológica, acabando por transformar 

sensivelmente a vida dos seres humanos, inclusive sua capacidade de adaptação a esta 

revolução encabeçada pela informática, pela robótica, pela telepática e pela 

biotecnologia.316 Restando que as situações vivenciadas pelos seres humanos nos últimos 

tempos foram gerando - e o continuam fazendo -, grandes desafios à reflexão ética. 

O homem, com as descobertas realizadas nas últimas décadas, acabou deparando-

se com situações como a possibilidade de clonagem de seres humanos; de desvio do 

processo de clonagem em sua fase pré-implantatória para a produção de células e tecidos 

com potencialidade terapêutica, isto só para mencionar-se algumas.317 Tais 

acontecimentos demonstram a velocidade e a que distância vão os conhecimentos 

científicos alcançados pelo homem, aclarando a existência de um sem fim de 

possibilidades para as diversas descobertas que são operadas diuturnamente. Como se 

percebe dia a dia pelas informações prestadas pela imprensa mundial, os avanços 

tecnológicos são contínuos e cada vez mais espantosos.318 Chega-se a um ponto onde a 

ciência é utilizada cada vez com maior intensidade sobre a vida dos seres humanos, 

ocasionando sensíveis transformações culturais, sociais, ideológicas, entre tantas outras. 

As maiores novidades no campo da ciência atualmente encontram-se na esfera da 

Biotecnologia, razão pela qual esta merece ser tratada com grande atenção. 

Ao adentrar-se nesta etapa do trabalho interessante observar a definição adotada 

por John Doyle e Gabrielle Persley, em estudo que levou o nome de Enablingthe Safe Use 

ofBiotechnology, ondebiotecnologia é qualquer técnica that uses living organisms, 

orpartofsuchorganisms, to makeormodifyproducts, to improve plantsoranimals, or to 

                                                
315 NOGUEIRA, João Rui Duarte Farias; LOUREIRO, Rui Pedro Cardoso; BATOCA SILVA, Ernestina.O 

homem, a ciência e a bioética, p. 19.  
316 BERNARDO, O. Perspectivas de bioética. In Acção Médica, Porto: Associação dos Médicos Católicos 

Portugueses, nº3, 1992, p. 33-40. 
317 NAVARRO, Adréya Mendes de Almeida Sherer.O Obscuro objeto do Poder: ética e direito na 

sociedade biotecnológica. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 2007, p. 2-4. 
318 NAVARRO, Adréya Mendes de Almeida Sherer.O Obscuro objeto do Poder: ética e direito na 

sociedade biotecnológica. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 2007, p. 4; MIGNON DE ALMEIDA, Aline. 
Bioética e direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. xvi; VIEIRA LIMA NETO, Francisco. A 
maternidade de substituição e o contrato de gestação por outrem. In Biodireito: ciência da vida, os 
novos desafios. CELESTE, Maria (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p120-149. 
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developmicroorganisms for especific use.319 Já para o professor Douglas Gabriel 

Domingues, da Universidade Federal do Pará, a biotecnologia é a aplicação dos princípios 

científicos e da engenharia ao processamento de materiais, através de genes biológicos, 

para prover bens e serviços, tendo sido esta definição publicada em sua obra “Privilégios 

de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia”.320 A autora Maria Garcia, ao tratar do 

tema, posiciona-se no sentido de ser a Biotecnologia “a aplicação dos princípios científicos 

e da engenharia ao processamento de materiais por meio de agentes biológicos, para 

promover bens e serviços”.321 Cabendo, ainda, observar-se o entendimento apresentado 

por Maria Helena Diniz, no sentido de que a Biotecnologia “é a ciência da engenharia 

genética que visa o uso de sistemas e organismos biológicos para aplicações medicinais, 

científicas, industriais, agrícolas e ambientais.”322 

Importando referir-se que, ao observar as definições e conceituações pretendidas 

por alguns autores, percebe-se que inexiste uma exatidão ou perfeita identidade entre 

seus posicionamentos. Ao realizar-se uma breve reflexão sobre esta situação, percebe-se 

que as dificuldades ultrapassam o mero campo da semântica, alcançando dificuldades 

decorrentes das repercussões advindas do estabelecimento de um conceito fixo e 

determinado do termo Biotecnologia.323 Em verdade, o termo Biotecnologia tem recebido 

diferentes contornos, até mesmo em função dos distintos interesses envolvidos na 

questão, especialmente em razão da existência de grandes grupos industriais diretamente 

ligados aos estudos e pesquisas em sede de novas técnicas biológicas. Reconhecendo-se 

                                                
319 Apud. VIEIRA LIMA NETO, Francisco, Responsabilidade civil das empresas de engenharia genética, 

Leme - São Paulo, Editora de Direito, 1997, p. 29-30. 
320 MIGNON DE ALMEIDA, Aline. Bioética e direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 14. 
321 GARCIA, Maria.Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. 

Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 44. 
322 DINIZ, Maria Helena. O estado a atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 364. 
323 SOUZA SILVA, J. de.A Biotecnologia e a economia política de sua definição. Brasília: Cad. Dif. Tecno. 

Brasília, 7 (1/3), 2003, p. 100: “A literatura existente indica que com a emergência e o desenvolvimento 
da Biotecnologia moderna nasce a possibilidade de uma “bio-revolução”, que afetará em diferentes 
graus todas as atividades humanas já a partir do início do próximo século, e a palavra biotecnologia 
simboliza todo o poder científico tecnológico capaz de influenciar a natureza e a direção dessa 
revolução. No mundo inteiro a Biotecnologia foi elevada ao topo das prioridades nacionais da maioria 
dos governos; portanto, a dificuldade de um consenso não é acidental.”. Em outra passagem na mesma 
página o autor já citado menciona que: “(...) Interessantemente, mesmo os especialistas não chegaram 
a uma definição consensual de biotecnologia. E se “experts” dentro e fora da comunidade cientifica não 
foram capazes de chegar a um acordo sobre a melhor definição para biotecnologia, como poderia a 
sociedade apreender seus significados apenas consultando o número crescente de definições na 
literatura existente? E embora muitos tentem dar cunho de neutralidade às suas definições, da 
perspectiva deste autor não existem definições neutras. A impossibilidade de uma definição consensual 
da biotecnologia está associada à complexidade da conciliação de interesses divergentes e até mesmo 
conflitantes em uma única definição. E se a simples tarefa de definir biotecnologia vem produzindo 
confusão  e discordância, tornando possível interpretações também conflitantes, então as chances são 
de que a tarefa de estabelecer suas possibilidades e implicações tem sido e será muito mais difícil e 
controvertida.”  
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que a conceituação do termo em questão, em grande medida, ainda não foi operada de 

forma concreta, ao menos não em caráter universal - possivelmente em razão da corrida 

capitalista a ela diretamente relacionada. Apesar de não concordar-se com a observada 

instabilidade, ou nebulosidade, a respeito do conceito de Biotecnologia, acredita-se ser 

inadequada a realização de um conceito fixista, uma vez que, assim como as novas 

tecnologias vão surgindo ou se modificando, aquele deve manter-se aberto, no intuito de 

seguir adequado a realidade.  

Nesta oportunidade, mesmo acreditando-se na impossibilidade de elaboração de 

um conceito rígido e fechado do termo Biotecnologia, acredita-se seja necessária a 

realização do estabelecimento de seus contornos, eis que uma completa indefinição 

acabaria prejudicando o entendimento do debate ora proposto, bem como a disseminação 

do mesmo. Desta feita, passa-se a ensaiar uma delimitação conceitual de Biotecnologia, 

da forma mais abrangente possível, bem como permeável às novas tecnologias que 

surgem a cada instante. Assim, entende-se a Biotecnologia como o emprego, em amplas 

dimensões, dos avanços científicos e tecnológicos resultantes de pesquisas no âmbito da 

biologia. Sendo de grande relevância referendar que o próprio termo Biotecnologia, em 

sua primaria acepção, implica no entendimento desta como se tratando da utilização de 

organismos vivos – mesmo que na condição de células e moléculas – para a produção 

racionalizada de produtos, bens e serviços. Quando fala-se em produtos, bens e serviços, 

se está fazendo referência as mais atuais utilizações da ciência para estudo e 

desenvolvimento de remédios, tratamentos de doenças genéticas, novos processos 

alimentícios mais eficientes, melhor rendimento e qualidade na produção agropecuária, 

soluções energéticas, tratamentos de detritos tóxicos, dentre um sem fim de 

possibilidades.  

Mesmo que se tenha optado por realizar um ensaio de conceituação aberto e não-

rígido do tema Biotecnologia, depara-se com a necessidade de aclarara toma de posição, 

no sentido de que esta é parte integrante da Bioética. Em realidade, diversamente do 

posicionamento adotado por alguns autores, acredita-se que todo o debate em torno de 

questões pertinentes à Biotecnologia está inserto em um debate bioético. Os autores que 

assumem posição diversa, ou seja, de que a Biotecnologia não faria parte da Bioética, 

defendem uma delimitação mais apertada daquela, ou seja, como sendo referente, 

exclusivamente, à vidas biologicamente ditas inferiores acreditando-se neste ponto residir 
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à incompatibilidade.324 Quando fala-se de uma incompatibilidade, é feito porque acredita-

se na impossibilidade de defender-se um entendimento restritivo no sentido de que a 

Biotecnologia deveria ser vista como utilização de técnicas cientificas apenas em plantas e 

animais, devendo sim, ser considerada a sua aplicação sobre os seres vivos em sentido 

lato sensu, ou seja, abrangendo seres humanos, animais, vegetais, microorganismos 

vivos, entre outros. Repisa-se, nesta oportunidade, como anteriormente aclarado, que 

entende-se não haver justificativa suficiente, quanto menos necessidade racional, para tal 

sorte de limitação do alcance da ciência denominada de Biotecnologia. Defende-se, assim, 

que a Bioética enquanto ciência voltada a tratar da vida, mesmo que se pretendesse 

restringir o debate à vida humana, não poderia olvidar dos demais organismos biológicos 

vivos existentes no planeta terra, uma vez que sua existência, saúde, ou extermínio, pode 

afetar direta ou indiretamente a subsistência da espécie humana, que notadamente, está 

inserta em um ecossistema. Restando o entendimento de que a Biotecnologia, em se 

tratando de aplicação de técnicas cientificas sobre organismos vivos – sendo que a 

entendida como um conceito amplo e abrangente, abarcando desde técnicas científicas 

utilizadas sobre microorganismos vivos, até tratos como o da clonagem humana, deve ser 

vista sempre como inserta na ciência denominada Bioética. 

Sendo que, exatamente por ser a Biotecnologia inserta no âmbito da Bioética, como 

acima apontado, deve-se entendê-la como uma ciência multidisciplinar, possuindo relação 

para com diversas áreas de conhecimento. Em verdade, a Biotecnologia integra questões 

no âmbito da Biologia, Engenharia, Matemática, Física, Química, entre outras, sem jamais 

olvidar-se que por estar diretamente relacionada para com a Bioética, acaba por envolver 

outras tantas, como a Filosofia, a Sociologia, o Direito, e assim por diante. Assim, depara-

se com a invariável conclusão de que, exatamente por sua intima relação para com a 

Bioética, a Biotecnologia apresenta múltiplas similitudes para com os contornos daquela. 

No entanto, apesar da intima relação que acredita-se existir entre estas disciplinas, 

percebe-se que nos dias de hoje, em muitas oportunidades, apesar das tentativas de 

contornos humanísticos relativos à Bioética, uma cientificidade extrema quanto depara-se 

com questões biotecnológicas. 

Chegando-se a coisificação do homem, percebida cotidianamente ao observar-se 

nos meios de comunicação os galopantes avanços da tecnologia, inclusive em termos de 

                                                
324 No sentido de a Biotecnologia abarcar apenas vidas biologicamente tidas como inferiores, tem-se o 

estudo de BLÁZQUEZ, Niceto.Bioética: La ciencia de la Vida.Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2000, p. 143. 
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modificação genética de seres humanos, bem como de clonação. Quando se fala em 

coisificação, se está fazendo referência a situações como as enfrentadas pelo 

desenvolvimento de tecnologias visando, por exemplo, uma “reposição de peças” tal como 

as eventualmente pretendidas pelos estudos de clonagem humana, bem como pelo 

desenvolvimento de técnicas de manipulação das denominadas células-tronco. Aqui se 

deixa uma interrogante, que possui estreita relação para com o objeto do presente estudo: 

como devem ser vistas as novas tecnologias no âmbito da biologia frente à vida dos seres 

humanos e seus direitos fundamentais? 

 

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.1 BREVE DELIMITAÇÃO CONCEITUAL E TERMINOLÓGICA 

Ao pretender-se realizar um estudo demonstrando a proximidade da Biotecnologia 

para com os direitos fundamentais, invariavelmente deve-se demonstrar a opção 

conceitual e terminológica refrente a estes últimos. Importante referir-se que, no presente 

trabalho, adota-se o entendimento de que os direitos fundamentais são aqueles previstos 

em um texto constitucional de determinado Estado325, diferenciando-se substancialmente 

dos denominados Direitos Humanos326 (cabendo referir-se que alguns textos 

constitucionais, podendo ter-se como exemplo o brasileiro, assim como em algumas 

situações a doutrina, usam os termos indistintamente327). Cabendo referir-se que a eleição 

aqui operada ultrapassa o mero debate semântico, eis que, como eloquentemente 

aclarado por Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos fundamentais são “direitos dos seres 

humanos reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de um 

determinado Estado”328, enquanto que, o termo direitos humanos “guardaria relação com 

os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 

reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 

determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para 

                                                
325 Posiçãoadotada por autores como ARNAU, J.A.M.Los límites de los derechos fundamentales en el 

derecho constitucional español. págs. 21-32. 
326 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004, p. 
327 Importante esclarecer que o presente estudo não tem a intenção de dissecar as confusões 

terminológicas que giram em torno dos direitos fundamentais, no entanto, para visualizar o equívoco da 
utilização indistinta e indiscriminada de diversos termos para tratar-se de direitos fundamentais, importa 
a leitura das obras de G. Peces-Barba, Curso de DerechosFundamentales. Teoria general,p. 19-34; 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 33-66. 

328 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004,I. W. Sarlet, Op. cit.,p. 36-37. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

159 

todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)”329. 

A Constituição Federal brasileira, despendeu grande atenção ao trato dos ditos 

direitos fundamentais, operando uma ampliação do respectivo catálogo (assim como 

deixando uma abertura para novos direitos fundamentais no art. 5º, § 2º, da CF)330. 

Devendo-se atentar para o fato de que, no atual contexto constitucional, esses direitos vão 

além da simples “função limitativa do poder (que ademais não é comum a todos os 

direitos)”331, consistindo em “critérios de legitimação do poder estatal”332. Enquanto 

constitucionalmente previstos – sem que se pretenda desconsiderar a abertura material 

para novos direitos – no texto constitucional, evidente que são “elementos da ordem 

jurídica objetiva”333. 

 

2.2 OS VIESES (NUDGE) E A OBRA “TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS” 

O cérebro humano é fantástico. Não sendo a toa que cada vez mais estudos são 

realizados sobre seu funcionamento, especialmente os vinculados ao comportamento 

social, a dependência química, e a toma de decisões. Podendo-se citar como uma obra de 

referência sobre “toma de decisões” a intitulada NUDGE334. Aludida obra realiza uma 

adequada observação do funcionamento do cérebro humano, explicitando cada um de 

seus sistemas: um automático (rápido, instintivo) e outro reflexivo (intencional, consciente). 

Ademais, o estudo elaborado por THALER e SUNSTEIN realiza um detalhado trato dos 

denominados “vieses” e “erros grosseiros” a que o pensamento está submetido. 

Os autores tratam de “vieses” como o da ancoragem; da disponibilidade; da 

representatividade; da confiança excessiva; do status quo; do enquadramento; entre 

                                                
329 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004, p. 37. 
330 “(...) a citada norma traduz o entendimento de que, para além do conceito formal de Constituição (e de 

direitos fundamentais), há um conceito material, no sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, 
por sua substância, pertencem ao corpo fundamental da Constituição de um Estado, mesmo não 
constando no catálogo.” In SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. 
atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p.91. 

331 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p.69. 

332 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p.69. 

333 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p.70. 

334 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: o empurrão para a escolha certa. Tradução 
Marcelo Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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outros.335Aqui reside aspecto intrínseco ao ser humano, qual seja a toma de decisões, por 

mais que se acreditem racionais, estão submetidas aos ditos “vieses” e aos “erros 

grosseiros”. Entendendo-se que a adequada compreensão dos “vieses” pode auxiliar na 

prevenção de erros nas decisões a influenciar o futuro. Significando dizer que os estudos 

nesta área merecem permear o campo do Direito, com o fim de aprimorar a toma de 

decisões, permitindo um “cálculo de consequência de longo prazo”. 

Ao observar-se a obra “Teoria dos direitos fundamentais” percebe-se uma ausência 

de atenção aos “vieses”, optando o autor por deixar de operar um controle de 

racionalidade daqueles. Importando referir-se que ALEXY considera que para chegar-se a 

uma decisão correta em um caso concreto deve-se “ponderar”, mas em se tratando este 

um exercício de racionalidade, como se pode deixar de levar em consideração os “vieses” 

e os denominados “erros grosseiros”? Como ter certeza da qualidade das decisões 

racionais sem que sejam observados os mecanismos arraigados a forma de pensar do ser 

humano? 

Chegando-se ao entendimento de que a obra de ALEXY – sem que se pretenda 

desconsiderar seus méritos, que são muitos -, merece ser estudada desde a compreensão 

dos “vieses” descritos por THALER e SUNSTEIN. Permitindo-se, assim, uma visão mais 

ampla e racional dos direitos fundamentais, voltada a toma de decisões preocupadas com 

o futuro (desde uma racionalidade consequencial, e não de um mero 

consequencialismo336). 

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E BIOTECNOLOGIA: RELEVÂNCIA DE UMA 

“RACIONALIDADE CONSEQUENCIAL”. 

 

Sustentabilidade, como valor e como principio de estatura constitucional, exige lucidez ativa, isto 

é, não cair em falácias e armadilhas argumentativas, no processo de tomada da decisão e na 

avaliação de riscos. Apenas a mudança de paradigma, liberta de enganos e fraudes, como o 

consequente abandono da insaciabilidade patológica, é que se anuncia, num crescendo, capaz 

                                                
335 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: o empurrão para a escolha certa. Tradução 

Marcelo Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
336 “Consequencialismo é um termo filosófico que começou por ser usado para um teoria acerca da 

responsabilidade, mas é agora habitualmente usado para uma teoria acerca do correcto e do incorrecto. 
O termo foi criado por Elizabeth Anscombe em “Modern Moral Philosophy”, 1958, para defender a tese 
de que um agente é responsável tanto pelas consequências intencionais de um acto, como pelas não 
intencionais quando previstas”. Inhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Consequencialismo. 
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de garantir o primado, não propriamente das regras ou rules, mas do bloco de princípios e 

direitos fundamentais , na condição de diretrizes vinculantes do resiliente desenvolvimento.337 

 

Ao observar-se as possibilidades no campo da biotecnologia (clonação, modificação 

genética, eugenia), percebe-se a sua relação para com os direitos fundamentais, eis que 

podem afetar a realidade do planeta como um todo - e do ser humano. Objetivando o 

presente estudo esclarecer que no campo da biotecnologia deve-se observar os possíveis 

futuros efeitos.338 

Atente-se que o trato dos direitos fundamentais, normalmente, deixa de ater-se aos 

futuros resultados da aplicação de uma nova tecnologia, preocupando-se essencialmente 

com a eventual colisão de direitos em casos concretos e imediatos. Tal situação, como 

antes referido, ocorre na obra de ALEXY, dentre tantos outros autores. 

No entanto, acredita-se que a observação dos “vieses” – descritos na obra NUDGE 

– apresente-se como fundamental para uma adequada interpretação das obras de direitos 

fundamentais, exatamente para que seja viável uma análise racional-consequencial – 

observando os efeitos futuros e incertos a que as decisões submetem o ser humano e seu 

ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se com o presente que, para um adequado estudo dos direitos 

fundamentais – especialmente para fins de um estudo de biotecnologia e seus efeitos 

sobre a realidade do ser humano – faz-se imprescindível uma releitura dos textos sobre o 

tema, desde uma perspectiva dos “vieses” descritos na obra NUDGE. 

Permitindo-se, mediante a aludida releitura do discurso sobre direitos fundamentais, 

desde a percepção dos erros a que o pensamento dos seres humanos está atrelado,para 

fins de buscar-se uma efetiva análise racional de longo prazo dos assuntos envolvidos. Ou 

seja, um estudo de direitos fundamentais (especialmente atrelado ao campo da 

biotecnologia, cujos efeitos futuros são por vezes incertos e possivelmente danosos para a 

coletividade), desde uma perspectiva racional-consequencial. 

                                                
337 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 135-136. 
338 O professor JUAREZ realiza em seus estudos um trato detalhado sobre falácias e armadilhas  racionais 

que merecem ser observadas na análise dos direitos fundamentais, visando a denominada 
sustentabilidade. In FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 



COLETÂNEA C 

162 

REFERÊNCIAS 

ALEXY, Robert. Teoría de lós DerechosFundamentales. Madri: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2002. 

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 

Coimbra: LivrariaAlmedina, 1987. 

ARNAU, J.A.M.Los límites de los derechos fundamentales en el derecho constitucional español. 

Madrid: Ediciones, 1998. 

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo, e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito 

constitucional no Brasil). In: SARMENTO, Daniel Antonio de Moraes (Org.); SOUZA NETO, Cláudio Pereira 

(Org.). A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

BLÁZQUEZ, Niceto.Bioética: La ciencia de la Vida.Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2000. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 14. ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. 

DINIZ, Maria Helena. O estado a atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2011. 

FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

____. Sustentabilidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

GARCIA, Maria.Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. 

Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

MIGNON DE ALMEIDA, Aline. Bioética e direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 

NAVARRO, Adréya Mendes de Almeida Sherer.O Obscuro objeto do Poder: ética e direito na sociedade 

biotecnológica. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 2007. 

NOGUEIRA, João Rui Duarte Farias; LOUREIRO, Rui Pedro Cardoso; BATOCA SILVA, Ernestina.O 

homem, a ciência e a bioética. Disponível em http://www.ipv.pt/millenium/Millenium30/2.pdf. Acessado em 

15 de maio de 2013. 

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, Curso de DerechosFundamentales: teoria general. Madrid: 

Eudema, 1991. 

___. Derechos fundamentales, 4.ed., Madrid: Universidad de Madrid, Faculdad de Derecho, Seccion de 

Publicaciones, 1986. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004. 

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 

SOUZA SILVA, J. de.A Biotecnologia e a economia política de sua definição. Brasília: Cad. Dif. Tecno. 

Brasília, 7 (1/3), 2003. 

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: o empurrão para a escolha certa. Tradução Marcelo 

Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

VIEIRA LIMA NETO, Francisco. A maternidade de substituição e o contrato de gestação por outrem. In 

Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. CELESTE, Maria (org.). São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2001.  

 



COLETÂNEA C 

163 

DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO MULTICULTURAL 

E A CLASSIFICAÇÃO DE INDIVÍDUOS 

 

 

Maria Cristina Cereser Pezzella339 

Silvano Ghisi340 

 

 

INTRODUÇÃO 

A compreensão e eficácia dos direitos humanos fundamentais são preocupações 

candentes na Sociedade da Informação que, pelo domínio das informações e dados sobre 

os indivíduos, e correlata aplicação em técnicas e tecnologias, tem repercutido em 

sensíveis mudanças comportamentais e sociais. 

Nessa linha, esse estudo visa a examinar as mudanças, em torno dos direitos 

humanos, provocadas a partir do domínio de informações que permitem o descobrimento e 

controle de aspectos importantes e bastante específicos da constituição da vida e das 

relações humanas, especialmente no que concerne às técnicas e tecnologias inerentes 

aos campos da genética, medicina, informática e comunicações. 

Os processos comunicativos e suas tecnologias encurtam distâncias, estreitam 

contatos, classificam pessoas, as igualam e distinguem, e isso reflete na conformação e no 

tratamento dos direitos humanos. 

Assim, inicialmente delineia-se uma possível conceituação de direitos humanos e 

direitos fundamentais, tomando por bases as diversas declarações internacionais 

pretendidas universais sobre direitos humanos. Por conseguinte, enfocam-se os direitos 

                                                
339 Professora do Programa de Pesquisa e Extensão e Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina UNOESC. Coordenadora/Líder do Grupo de Pesquisas (CNPq) intitulado Direitos 
Fundamentais Civis: A Ampliação dos Direitos Subjetivos - sediado na UNOESC. Graduada em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS (1988). Mestre em Direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (1998). Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná 
UFPR (2002). Avaliadora do INEP/MEC e Supervisora do SESu/MEC. 
340 Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC 
(2013/2014). Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Francisco Beltrão (2005). Pós-Graduado em 
Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito de Francisco Beltrão (2007). Especialista em 
Direito pela Escola da Magistratura do Paraná (2008). Professor universitário da Faculdade de Direito de 
Francisco Beltrão. Advogado. 
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humanos diante da pluralidade cultural, o chamado multiculturalismo, e as dificuldades de 

esquadrinhar critérios universais e relativos àqueles direitos. Por fim, investigam-se as 

transformações sociais e relacionais provocadas pelo domínio da informação e, com ela, 

das técnicas e tecnologias, e então os reflexos e riscos à proteção de direitos humanos. 

 

1. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A compreensão do que sejam direitos humanos é cercada de apreensões, dúvidas 

e controvérsias, dada a fluidez e extensão que a categoria desafia. Além disso, a 

pretensão de que sejam reconhecidos, válidos e assegurados universalmente, em 

qualquer coletividade e ordenamento jurídico, atrai maiores dificuldades ao tema. Bobbio 

(2004, p. 18) cogita que a edição da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 

pela ONU pôs fim às dificuldades sobre a conceituação e categorização dos direitos 

humanos, pois uma vez ali reconhecidos pela maioria dos países, significa que existem 

boas razões para escolhê-los, e então a problemática se deslocaria para o plano da 

proteção dos direitos reconhecidos. 

Com efeito, a citada Declaração, ao intitular-se universal, tem a pretensão de 

reconhecer e assegurar direitos humanos a todos os homens habitantes do planeta, 

independentemente de barreiras culturais e geográficas. Do preâmbulo se extrai como 

uma das razões para sua feitura o compromisso dos Estados-Membros em desenvolver o 

respeito universal aos direitos humanos, ao passo que proclama como “o ideal comum a 

ser atingido por todos e todas as nações”. 

Nesse plano, os direitos humanos estariam estabelecidos nos 24 primeiros artigos 

da declaração em foco, porém se trata de um rol meramente exemplificativo, como adverte 

Baez (2010, p. 17). E para além da universalidade, na Declaração também se nota a 

indivisibilidade destes direitos, ao realizar a conjugação de direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais (PIOVESAN, 2010, p. 142). 

Todavia, em que pese seu intuito universal, constata-se que a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem de 1948 não é o único instrumento explícito tendente a regular 

direitos humanos. Com o mesmo desiderato tem-se a Declaração Islâmica Universal dos 

Direitos Humanos de 1981, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de 1986, 

a Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia de 2000, e a Carta Árabe de 

Direitos Humanos de 2004. 
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Estes instrumentos também buscam dar conta dos direitos humanos e se propõem 

universalizantes, e se levados a cotejo com a Declaração de 1948, encontrar-se-á 

inúmeras equivalências e mesmos interesses comuns enquadrados naquela categoria de 

direitos. Ilustra-se, por exemplo, que o direito à vida é acolhido em todas as declarações 

acima citadas. Na Declaração dos Direitos do Homem de 1948 está no artigo III; na 

Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos está no artigo I; na Carta Africana 

dos Direitos do Homem e dos Povos está no art. 4º; na Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Européia está no art. 2º; e na Carta Árabe de Direitos Humanos encontra-se no 

art. 5º. 

Entretanto, a presença de todos os direitos exemplificados na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem de 1948 não é uma constante nas outras declarações. Por 

exemplo, o direito à privacidade não consta da Carta Árabe de Direitos Humanos, 

enquanto nas demais tem presença expressa. Daí que a busca por encontrar os mesmos 

direitos, ou direitos equivalentes, em todas as declarações analisadas, desserve como 

instrumento para atestar o que lhes é comum de modo a torná-los direitos humanos. 

Necessário, portanto, identificar se existe um elemento comum nas citadas 

declarações que justifique os direitos humanos. E a toda evidência, a dignidade da pessoa 

humana fulgura como este elemento de justificação uníssona. 

Com efeito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 tem como 

premissa fundante o reconhecimento da “dignidade inerente a todos os membros da 

família humana”341 [grifou-se], reafirmando em seu artigo I que todas as pessoas nascem 

iguais em dignidade e direitos. 

A Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos define o papel dos direitos 

humanos no sentido de que “esses direitos têm por objetivo conferir honra e dignidade à 

humanidade, eliminando a exploração, a opressão e a injustiça”342 [grifou-se]. 

Na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos encontra-se que “a 

liberdade, a  igualdade, a justiça e a dignidade são objetivos essenciais para a realização 

das legítimas aspirações dos povos africanos”343 [grifou-se]. 

Já a Carta Árabe dos Direitos Humanos exprime a “fé da Nação Árabe na 

dignidade da pessoa humana, (...)”344 [grifou-se]. Por fim, a Carta dos Direitos 

                                                
341 Disponível em: <http://www.onu.org.br>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
342 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
343 Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
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Fundamentais da União Européia reverbera que “a União baseia-se nos valores 

indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da 

solidariedade”345 [grifou-se], consolidando em seu art. 1º que a dignidade do ser humano é 

inviolável e deve ser protegida e respeitada. 

Inescondível, enfim, que a dignidade da pessoa humana é o fundamento basilar dos 

direitos humanos. Necessário discernir, assim, no que consiste a dignidade da pessoa 

humana, ressaltando Baez (2010, p. 23) que a tarefa é árdua porque se trata de uma 

expressão prenhe de sentimentos. 

Tal nuança é fruto da percepção de que dignidade humana é difícil de conceituar, 

porém é certo que ela existe, e segundo Maurer (2008, p. 121-122), é dotada de diversos 

significados, fator que não lhe retira a força, mas ao revés revela a riqueza com que é 

construída e fundamentada. E ainda que sempre seja dotada de certo grau de 

indeterminação, o que inclusive possa ser uma de suas características mais marcantes, 

tanto não impede, tampouco prejudica, a utilização e aplicação de seu conteúdo. 

Sarlet (2008, p. 18-19) defende que a dignidade representa qualidade inerente à 

pessoa humana, dotada dos atributos de inalienabilidade e irrenunciabilidade, fazendo 

parte inata do ser humano, dela não podendo ser separado. Nessa via, a dignidade surge 

com o próprio ser humano, não podendo ser criada artificialmente, nem concedida ou 

retirada. 

Com Kant (2003, p. 66) apreende-se que a dignidade está em atribuir ao homem 

uma condição tal que impeça de ser igualado a uma coisa, de sorte que uma pessoa não 

está sujeita a outras leis que não àquelas que atribui a si mesma, fundadas num princípio 

de autonomia e virtude, ao passo que a coisa é carente desta liberdade. As coisas, 

portanto, têm um valor traduzido em preço e podem ser substituídas por outras, ao passo 

que pessoa tem um valor inato, inerente à sua humanidade, que é a dignidade, não 

podendo ser alvo de substituição. 

A dignidade humana, assim, pode ser representada pela autodeterminação e 

consciência para agir em sintonia com algumas leis que o próprio ser humano faz, 

traduzindo a acepção de que o homem não é um meio, mas sim o fim em si mesmo. E 

vista dessa forma, é extensível e comum a todo ser humano, contudo no plano concreto 

                                                                                                                                                             
344 Disponível em: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
345 Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
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por vezes se torna difícil divisar condutas ofensivas ou não a ela, em razão dos fatores 

culturais em que imergidos os indivíduos em vivência nas suas comunidades. 

Nesse passo, Baez (2010, p. 26) apresenta intrigante compreensão da dignidade da 

pessoa humana, conformada por uma dimensão básica e uma dimensão cultural. Na 

primeira estaria o direito de autodeterminação do ser humano segundo sua razão quanto a 

questões essenciais da própria existência. Na segunda estariam presentes valores de uma 

determinada moral cultural histórica e geográfica, adrede a representar “a especificação 

daquilo que se considera uma vida digna dentro de certa cultura” (BAEZ, 2010, p. 26). 

Esta visão bidimensional da dignidade da pessoa humana tem importante relevo 

diante das comunidades multiculturais com as quais se depara hodiernamente, e pode 

funcionar como catalizador do reconhecimento e efetivação de direitos humanos em meio 

às diferenças e igualdades entre os povos. 

E dos direitos humanos, fundados na dignidade da pessoa humana, resultam os 

direitos fundamentais, um núcleo firme de direitos eleitos pelos ordenamentos jurídicos de 

cada nação e amiúde dispostos em suas normas fundamentais. De acordo com Sarlet 

(2008, p. 31-32), os direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos e 

positivados na esfera constitucional de determinado Estado. As escolhas feitas por cada 

ordenamento jurídico no instante de internalizar direitos humanos, perpassam por um filtro 

dependente da dimensão cultural da dignidade, conferindo-lhes adornos especiais nestes 

sistemas. 

 

2. DIREITOS HUMANOS E MULTICULTURALISMO 

As declarações sobre direitos humanos carregam o anseio de serem universais, de 

que os postulados que emanam sejam válidos, aplicáveis e exigíveis por qualquer ser 

humano, independentemente de limites geográficos, sistemas jurídicos, e culturas. Esta 

proposição, própria dos universalistas, encontra embate com os defensores relativistas dos 

direitos humanos, ao entoarem que cada sociedade, em razão de suas crenças e 

princípios particulares, valorizará de forma distinta os direitos humanos. Esta influência 

cultural é pressentida no momento da positivação dos direitos humanos, quando passam à 

condição de direitos fundamentais, na medida em que o processo de escolha entre uns e 

outros é uma consequência da cultura de cada comunidade. 
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De acordo com Lucas (2010, p. 28), a positivação dos direitos humanos deixa oculta 

a razão entre a escolha de determinados direitos em detrimento de outros, mas, para além 

disso, também não permite ver porque sociedades diversas, até mesmo não ocidentais, 

em algum momento concordam na adoção de valores similares em seus instrumentos de 

direitos humanos. 

De fato, os direitos humanos contidos nas várias declarações e cartas políticas 

alhures analisadas despertam argúcia. Por exemplo, sobre qual a justificativa para o direito 

de liberdade estar presentes em todas elas, ao passo que o direito a privacidade não é 

adotado uniformemente. 

A presença dos mesmos direitos em todas as declarações de direitos humanos de 

variados povos reforça o ideal universalista de que possa existir um núcleo de direitos que 

seja atribuído a qualquer pessoa no mundo, em razão da qualidade que é comum a 

qualquer outra, isto é, de pertencer ao gênero humano, ou como prefere Bobbio (2004, p. 

17), pelo simples fato de ser homem. 

Por outro lado, a constatação de que para a validade dos direitos humanos nas 

fronteiras internas dos países é necessário que sejam positivados, e que esta positivação 

consiste em um processo de escolha, depara-se com a vertente relativista, pois a eleição 

entre um e outro direito é consequência direta dos valores e princípios de uma 

comunidade, de sua moral, e logo de sua cultura. 

Esta problemática decorre do multiculturalismo, explicado por Lucas (2010, p. 186-

187), quando se refere ao relativismo cultural como a necessidade de reconhecimento e 

proteção de diferentes culturas, admitindo identidades culturais portadoras de seus 

próprios direitos, em virtude de somente assim se permitir a identidades de seus 

integrantes. Já Frutos (1998, p. 65), entende o multiculturalismo com aquelas posturas 

teóricas que têm em comum o prestígio e valorização da realidade multicultural atual, ao 

passo que questionam a validade da ideia de direitos humanos embasada em um padrão 

cultural único: a proposta ocidental. As proposições do multuculturalismo tomam a 

dimensão cultural como a chave para a compreensão dos direitos humanos346. 

                                                
346 Tradução livre. Assim consta o original em espanhol: “Por tanto, por ‘multiculturalismo’ entidendo aquellas 
posturas teóricas que tienem em común la afirmación de la realidade multicultural actual y custionam la idea 
de derechos humanos construida desde desde um patrón cultural único (occidental), y que por tanto se 
centran em la dimensión cultural como clave para la comprensión y explicación del fenómeno de los 
derechos humanos”. 
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Com efeito, nasce nesta medida a ideia de proteção dos seus pares pelos 

indivíduos, ligados por vínculos culturais insertos em uma determinada comunidade, o que 

faz florescer as identidades, a exemplo do espírito de nacionalidade. 

A preocupação com os membros de um determinado grupo, que só podem ser 

assim reconhecidos diante da percepção de uma identidade que lhes é comum, revela 

laços de solidariedade e responsabilidade, expondo Sandel (2012, p. 187) que a 

preocupação com “os nossos” não representa tendência ao isolamento ou egoísmo 

coletivo, pois “as obrigações de solidariedade e sociedade apontam em duas direções, de 

dentro pra fora e de fora pra dentro”. Em relação aos demais do grupo tem-se 

responsabilidades relativas a comunidades em que se está inserido. Porém, com relação 

aos externos à comunidade, também podem surgir responsabilidades pelos atos ou 

dívidas morais da comunidade a que se pertence. 

Como continua Sandel (2012, p. 288), “o fato de pertencer a determinado grupo nos 

torna, de certa forma, responsáveis”. Isto é o que pode fornecer uma razão para a escolha 

que se faz entre os vários direitos humanos no processo de positivação para direitos 

fundamentais: a responsabilidade com aqueles do grupo a que se pertence justifica a 

positivação de direitos em detrimento de outros. 

Nesse plano, a superação das dificuldades entre povos, pelas barreiras culturais, 

perpassa pela admissão da pluralidade cultural, reclamando que se abandonem as 

vertentes puras do universalismo e relativismo inerente aos direitos humanos, esforçando-

se em um diálogo mútuo que permite a descoberta das outras culturas e da própria a partir 

deste contato, pois só se pode detectar uma identidade quando se reconhece outra de 

igual valor, mas externa. Entre o universalismo abstrato e o relativismo localizado e 

isolador, a interculturalidade antevê que os grupos sociais se reconheçam em suas 

diferenças e queiram a mútua compreensão e valorização, visando a romper as barreiras 

entre os povos (LUCAS, 2010, p. 251). 

Retome-se que a crítica de Frutos (1998, p. 65) acerca da apregoada validez 

universal dos direitos humanos está em que ali subjaz a pretensão de considerar superior 

uma cultura concreta, no mais das vezes refletida no etnocentrismo ocidental a justificar 

um imperialismo e colonialismo europeu-ocidental. 

Daí porque Lucas (2010, p. 254) defende que o fundamento universalista dos 

direitos humanos está em reconhecer que universalmente todos os homens são seres 

humanos, e que também universalmente estão situados em determinada cultura; o que os 
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difere é a cultura em que situados. Esta inferência é universal e essencial. Mas a partir da 

igualdade universal pela pertença ao gênero humano, evidencia-se também a diferença 

pela imersão em uma cultura quando é exercida a vivência, pois o homem só se 

reconhece imbuído de uma cultura se também reconhece que existe o outro culturalmente 

diferente, ainda que pertencente ao gênero humano. 

Diante do confronto com o multiculturalismo, os direitos humanos sustentam-se em 

razões humanas universais que, independentemente de igualdades e diferenças, 

assegurem a toda pessoa determinados direitos simplesmente pelo fato de ser pessoa, 

retornando à noção imprimida por Bobbio (1992, p. 17). Sandel (2012, p. 282-283) mostra 

que os dilemas decorrentes do multiculturalismo resultam do fato de que há evidente 

desigualdade entre as nações. Fosse a renda de todos os países equânime, e se todos os 

indivíduos  fossem cidadãos de todos os países, as responsabilidades e cuidados de uma 

comunidade em comparação a outra não seria um problema. Contudo, em um panorama 

mundial em que a característica marcante é a visível disparidade entre nações ricas e 

pobres, os reclamos das comunidades entram em choque com os anseios de igualdade. 

O fundamento universalista dos direitos humanos, portanto, não consiste em 

pretender que todos os direitos sejam estendidos a todos os seres humanos em qualquer 

tempo e lugar, mas sim reconhecimento de interesses comuns da humanidade, 

mostrando-se necessária uma busca pela igualdade naqueles pontos de contato que 

garantam o exercício de humanidade pelos indivíduos singularmente considerados, 

independentemente de tempo e espaço. Por outro lado, a diferença deve ser prevalente 

quando a universalidade homogeneizadora trouxer impactos mais negativos que a 

diferença, ao passo que os direitos humanos são recursos eficazes contra diferenças 

excludentes (LUCAS, 2010, p. 261-262). 

Nessa toada, o conhecimento humano e as tecnologias interligam o mundo, 

reduzem distâncias e relativizam a noção de tempo.  A esse modo, Baumann (2004, p. 38-

39) pondera sobre uma “modernidade líquida”, onde as relações humanas não são mais 

propriamente tangíveis, e a proximidade virtual torna as conexões humanais mais 

frequentes, mais banais, intensas e breves, e que somente assim se condensam em laços 

humanos. 

Particularidades locais, culturas de determinadas tribos, rituais excêntricos e outras 

manifestações próprias de determinadas culturas são transmitidas ao mundo e passam a 

ser avaliadas pelo outro diferente. Como reação à igualização imposta pelo fenômeno 
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globalizante, levanta-se a defesa das diferenças, em virtude de que a cultura de uma certa 

comunidade ao ser conhecida mundialmente, o que é facilitado pelas tecnologias de 

comunicação, provoca estranhamento e determina a delimitação, por outras comunidades, 

de suas particularidades (LUCAS, 2010, p. 176-179). 

Enfim, na denominada Sociedade da Informação, universalismo, relativismo e 

multiculturalismo, recebem novos influxos e reclamam novas perspectivas sobre os direitos 

humanos, sobretudo pelos efeitos das técnicas e tecnologias. 

 

3. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E OS DIREITOS HUMANOS 

Conhecimento e informação são bases fundantes das sociedades humanas 

contemporâneas, e a identificação e compreensão da Sociedade da Informação reclama 

análise da construção do conhecimento, sua moldagem em informação, e a 

resplandescência em técnicas e tecnologias. 

O intelecto humano, o espírito inventivo, e o trabalho, têm, cada qual, a seu modo, 

no decorrer de eras de transformação da humanidade, agido na conformação social 

através da produção de inovações, técnicas, ciências, teorias, tecnologias. Aliado ao 

desejo de pô-las sob domínio incontestável do homem, adquirem roupagem, na maioria 

das vezes, de adoração. Heiddeger (2003, p. 12) ensaia que “pretende-se dominar a 

técnica. Este querer dominar torna-se tanto mais urgente quanto mais a técnica ameaça 

escapar ao controle do homem”. 

Nesse sentir, da invenção da roda às tecnologias de informática e telemática, 

manipulação genética, pesquisas astronáuticas, e outras tantas façanhas do gênio 

humano, a sociedade tem sido exposta a constantes fenômenos que a deixam perplexa. 

Nesse passo, delineia-se a relevância da construção do conhecimento humano, tomado 

como o exercício do descobrimento. 

A propósito do conhecimento, Hessen (1999, p. 17) pondera que encabeça uma 

relação necessária entre sujeito e objeto. Nessa linha relacional, existem objetos reais e 

ideais, estando no conjunto dos primeiros aqueles dados pela experiência (externa ou 

interna) ou que são concluídos a partir dela, ao passo que os objeto ideais são aqueles 

meramente pensados, a exemplo das figuras geométricas. 

Nesse panorama, na relação entre sujeito e objeto há uma correlação recíproca 

entre ambos, e que apenas são o que são em virtude desta correlação, na medida em que 
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em si o objeto é o desconhecido, e somente ao interagir com o sujeito que busca conhecê-

lo é que se revela pela apreensão que o sujeito dele faz, justamente porque a função do 

objeto é ser apreensível. Logo, o sujeito determina o objeto (HESSEN, 1999, p. 18-19). 

O conhecimento é, portanto, o pressuposto da informação, e a cada nova 

descoberta científica, a cada revolucionário invento tecnológico, os valores e as 

possibilidades das sociedades são testados. A informação, que finda por ser o invólucro de 

um dado conhecimento humano acumulado, permite sua transmissão de um indivíduo a 

outro e, por isto, sua aplicação social. Lojkine (2002, p. 113), reportando-se a Laborit, 

explana que informação não é massa ou energia; é algo imaterial “que faz com que o todo 

não seja apenas a soma das partes”. De toda sorte, para a Sociedade da Informação 

importam somente as informações selecionadas, sejam de natureza econômica, política, 

científica ou ética (LOJKINE, 2002, p. 109).  

Acúmulo e aplicação de informação resulta em tecnologias. Equivocado é crer, 

porém, em uma relação direta de causa e efeito entre tecnologia e sociedade, tanto que 

para Castels (2003, p. 43), a tecnologia não determina a formação social, nem mesmo 

uma sociedade em determinada época, assim com a sociedade não define o curso das 

transformações tecnológicas. 

Com efeito, uma miríade de fatores por vezes indeterminados podem influenciar nas 

descobertas científicas, nas inovações tecnológicas e nas aplicações sociais de 

determinada tecnologia. Nessa raia, o “dilema do determinismo tecnológico é, 

provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” 

(CASTELS, 2003, p. 43). 

O que se verifica é que, dialeticamente, a tecnologia incorpora a sociedade, e esta, 

por sua vez, faz uso das tecnologias. De uma certa maneira, não há que se falar em 

“impacto” das tecnologias sobre a sociedade, nem mesmos das hodiernas tecnologias de 

informática e comunicação, porque se assim ocorresse, imperioso seria considerar o 

ambiente social como um recipiente vazio, não reativo, despido de toda dinamicidade que 

lhe é da essência, que apenas suportasse as punções projetadas pelas tecnologias. De 

acordo com Lévy (2000, p. 21), a humanidade é constituída com tal tanto pelas técnicas 

imaginadas e integradas ao cotidiano humano, como também pelo uso intensivo destas 

ferramentas. 
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Assim, fala-se em sociedade informacional (CASTELS, 2003, p. 57-59) ou 

Sociedade da Informação (LÈVY, 2000, p. 22-25), mas desde logo é essencial fixar que a 

Sociedade da Informação não se reduz às tecnologias de informática e comunicação. 

Estas são elementos de grande relevância e responsáveis por significativas 

transformações, porém na definem nem determinam per si a sociedade contemporânea. 

Na Sociedade da Informação, como o próprio nome que lhe define, a informação é o 

pressuposto de existência e sustentação. O universo natural transmuda-se na informação 

sobre ele, na conservação do dado ou conceito resultante da inflexão do sujeito sobre o 

objeto cognoscível. As tecnologias, por sua vez, permitem conservar este conhecimento e 

empregá-lo na transformação do mundo e na geração e outros conhecimentos.  

De consequência, o ser humano consubstancia-se na informação daquilo que dele 

se faz, desaguando numa sociedade da classificação, segundo compõe Rodotà (2008, p. 

111-112). Tanto quanto as relações sociais pressupõem a informação para se moldarem, 

os indivíduos, na Sociedade da Informação, se organizam a partir daquilo que são em 

virtude das informações sobre sua condição humana e social. 

O que a informação provoca é a distinção e a igualação entre pessoas, sendo 

diferença e igualdade processos relacionais. Algo só é diferente se cotejado com outro, ao 

passo que algo só é igual se também comparado com outro e neste encontrar o que lhe é 

comum. Diferenças e igualdades levam à classificação. A sociedade da classificação, 

referida por Rodotà (2008, p. 114), tem por objetivo identificar comportamentos repetidos e 

fomentar sua replicação. O hábito, o padrão, a linearidade, passam a ser funções 

fundantes nesta conformação social, definido perfis de indivíduos, grupos, comunidades e 

identidades. 

Este panorama, da classificação dos seres humanos, leva os direitos humanos a 

novos horizontes sob os enfoques do universalismo e relativismo, pois o reconhecimento 

de “novos direitos” toma por base a seleção de indivíduos, ainda que compartilhem a 

mesma origem (o gênero humano) e a mesma condição inata (a dignidade). 

Somente a informação propicia que se distinga seres humanos, entre homens, 

mulheres, crianças, jovens, idosos, nacionais, e outros, pois é o conhecimento, essa 

premissa relacional entre um sujeito e um objeto, que permite criar estas categorias, a 

partir de informações previamente acumuladas. 

Aliás, é pela informação que se pode cogitar da criação e adoção de uma 

identidade, fator precioso na Sociedade da Informação, onde pairam fluxos de riqueza, 
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poder e imagens. De acordo com Castells (2003, p. 41), “a busca da identidade, coletiva 

ou individual, atribuída ou construída, torna-se a fonte básica de significado social. (...). 

Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas 

com base no que elas são ou acreditam que são”. 

Agir e tomar decisões a partir do que se acredita ser ou do que se é e exige o 

conhecimento de si, um processo intuitivo exposto por Hessen (1999, p. 113) no sentido 

de que a fórmula sobre o conhecimento do próprio eu é apresentada como demonstração 

de que a certeza da existência é atestada pela simples intuição de si mesmo, sem 

qualquer outra inferência ou investigação necessária. 

Em verdade, a classificação decorrente da informação faz com que o ser humano 

seja decomposto, passando a existir um ser material (biológico) e um ser imaterial 

(informacional). Nesse sentido, de acordo com Rodotà (2008, p. 125), “a unidade da 

pessoa partiu-se. Em seu lugar encontramos tantas ‘pessoas eletrônicas’, tantas pessoas 

criadas pelo mercado, quanto são os interesses que estimulam a coleta de informações”. 

A classificação humana, a partir das informações coletadas, leva à eleição de 

categorias de inserção dos indivíduos, do que defluem naturalmente direitos igualmente 

decompostos. Assim, tem-se o ser humano como ser biológico detentor do direito à vida; o 

ser humano como componente de uma coletividade, detentor do direito à liberdade, à 

igualdade; o ser humano como trabalhador, detentor do direito ao trabalho digno, e outros. 

Não fossem as classificações das informações coletadas sobre os seres humanos, 

seriam todos simplesmente seres humanos, “livres e iguais em dignidade e direitos” (art. I, 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948). Tomado o ser humano decomposto, 

a partir de informações que fornecem várias acepções a respeito do ser, igualmente 

desperta o intento de assegurar direitos humanos que contemplem cada uma destas 

realidades humanas e, se as informações permitem categorias de pessoas, haverá, 

também, direitos humanos atinentes a pessoas específicas, fazendo surgir microssistemas 

protetivos. 

A esse modo, tem-se direitos humanos especialíssimos e próprios das mulheres347, 

das crianças348, dos idosos349. A distribuição dos direitos humanos conforme a 

classificação humana atrai o problema da igualdade e das minorias, em razão da 

justificativa e legitimidade para, na diferença, conceber direitos a uns e não a outros. 
                                                
347 Cf., Declaração Sobre a Eliminação da Violência contra As Mulheres. 
348 Cf., Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959. 
349 Cf., Declaração Universal dos Direitos dos Idosos de 1948. 
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A Sociedade da Informação, em efeito, é o campo propício para a escolha de 

direitos humanos a ser assegurar aos indivíduos, atitude fundamentada em critérios 

culturais, segundo a linha proposta por Baez (2010, p. 25-26), pois só se faz escolhas a 

partir de critérios predefinidos, e estes critérios surgem da classificação e decomposição 

do ser humano em informações sobre ele próprio e as categorias em que alocado. Por 

exemplo, para que se prenuncie a igualdade entre homens e mulheres, como faz a 

Constituição Federal brasileira de 1988 (art. 5º, I) é preciso que se classifiquem seres 

humanos nas categorias “homem” e “mulher”, feito que só é alcançável por informações 

científicas e relacionais que permitam, distinguir um do outro. 

Nesse passo, a decomposição do ser humano entre seu material genético, sua 

energia vital, sua força de trabalho, seu intelecto, atrai preocupações com direitos 

humanos e os direitos fundamentais que possam assegurar cada uma dessas condições.  

A inferência chega a ser paradoxal, pois a distinção de seres humanos em categorias, os 

mesmo tempo em que dá vazão a processos discriminatórios, permite também maior 

eficácia dos direitos humanos na especificação, na medida em que cláusulas gerais e 

direitos demasiadamente abstratos e alargados pecam pela dificuldade de compreensão e 

sua eficácia. Basta ver, a propósito, toda a discussão em torno da expressão “direitos 

humanos” ou “direitos do homem” e as tentativas de melhor aquilatá-la (Bobbio, 2004, p. 

16-17). 

As diferenças e igualdades decorrentes da classificação dos indivíduos, que os 

reúnem e afastam em grupos, como a família, a escola, o trabalho, a cidade, o país, se 

reproduzem em nível macro, entre países, blocos e culturas, o que explica, por exemplo, a 

cultura ocidental e o contrapondo da cultura oriental. 

O enfrentamento do ser humano a partir de critérios informacionais, resulta nas 

identidades, unindo e separando indivíduos em razão de raça, religião, família, 

nacionalidade, e outros. De ato, é preciso um critério para dizer que determinado indivíduo 

é de uma raça ou de uma nacionalidade, e esta característica só é desvelada a partir de 

informações sobre este indivíduo submetido ao processo de classificação, identificando um 

perfil (Rodotà, 2008, p. 114-115) que o alcandora a uma entre várias categorias admitidas 

na Sociedade da Informação.  

Castels (2003, p. 57-58) acentua que identidade é “o processo pelo qual um ator 

social se reconhece e constrói significado com base em determinado atributo cultural ou 

conjunto de atributos, a ponto de excluir uma referência mais ampla a outras estruturas 
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sociais”. Lucas (2010, p. 173-174) reforça que as modalidades identitárias passam a ser 

fundamentadas em projetos específicos e necessidades particulares, provocando colisão 

de interesses e de valores num mesmo ambiente social. 

No cenário econômico, pode-se destacar as identidades dos consumidores e dos 

não-consumidores. No universo comunicacional e informático, as identidades dos 

conectados e dos não conectados. E a cada uma dessas categorias o esforço por 

reconhecer e estender direitos. Para os consumidores, a proteção contra a publicidade 

enganosa, a garantia da liberdade de escolha. Para os não-consumidores, o livre acesso. 

Para os conectados a segurança da privacidade e intimidade, para os não-conectados 

(excluídos) mecanismos e políticas de inclusão. 

Na Sociedade da Informação, ademais, são importantes as apreensões sobre o 

domínio da genética humana e suas aplicações, os procedimentos médico-científicos para 

prolongamento da vida, a proteção da privacidade, o direito de informação, etc., motivo 

pelo qual ganham destaques a tecnologias biológicas, informáticas e computacionais, a 

partir das quais as relações humanas, e o próprio ser humano, são redefinidos. 

Nesse plano, transcende-se da Sociedade da Informação à Sociedade da 

Classificação, alhures enfocada, desaguando na Sociedade do Controle, ou seja, o 

controle das informações e o consequente controle sobre a vivência humana, o que é 

propiciado por tecnologias e técnicas. Com efeito, a posse de informações sobre os 

indivíduos, sobre o gênero humano, dá novas conotações a direitos naturais como a vida, 

a integridade, a liberdade. 

Basta tencionar, nessa raia, que o direito à vida deixa de se restringir à proteção 

contra seu término. Estudos médicos e científicos permitiram perquirir sobre um critério 

técnico preciso acerca do início da vida350, e daí as infindáveis discussões sobre a 

proteção do nascituro, ou mesmo do projeto de nascituro quando em tela a proteção de 

embriões humanos produzidos em laboratório. Noutro extremo, técnicas médicas de 

prolongamento da vida deflagram acirradas contendas sobre a dignidade na morte, a 

exemplo da defesa ou repulsa à eutanásia. 

Assim é que Kloeppfer (2008, p. 163) aponta que podem ocorrer intervenções no 

direito fundamental à vida, e o Estado tem o dever de atuar para interceder contra elas. 

Notadamente que provocar a morte de um indivíduo é a maior ofensa ao direito à vida, 
                                                
350 É possível aferir ao menos cinco teorias científicas sobre o início da vida humana (MUTO, Eliza; 
NARLOCH, Leandro. Vida: o primeiro instante. Revista Superinteressante. São Paulo: Editora Abril, nov. de 
2005). 
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porém, além disso, os atos preparatórios à morte também o são, por ameaça iminente à 

interrupção da vida. É obrigação no Estado, nesse cenário, opor-se à suspensão da 

gravidez e a eliminação de embriões. 

Noutro passo, em tela o direito de liberdade e suas restrições, o domínio do 

armazenamento e recuperação de dados sobre as pessoas, permite vazão a normas 

jurídicas que modulam a aplicação de penas restritivas de liberdade, notadamente quanto 

em foco o instituto da reincidência351. Não fossem sistemas de registros de informações 

interligados, capazes de conservar informações pessoais352, se tornaria inviável a 

verificação da vida pregressa com efeitos importante à restrição da liberdade imposta pelo 

cometimento de um delito. 

Note-se que a norma jurídica que dimensiona o instituto da reincidência está 

construída sobre uma premissa, a base informacional sobre o passado pessoal daqueles 

que ao menos uma vez foram captados pelo sistema prisional estatal. A questão permite 

inferir que a pessoa tem maior ou menor restrição de sua liberdade em razão da 

classificação que dela é feita, ação possível unicamente por que se pode dominar 

informações a seu respeito, capacidade significativamente acentuada pela aplicação das 

tecnologias computacionais e comunicacionais. 

Noutra via, o direito à privacidade também é alvo de inquietação frente à coleta, 

organização, classificação, reprodução e disseminação de informações pessoais. De 

acordo com Rodotà (2008, p. 13), a atual conformação social tem despertado preocupação 

com a proteção destinada aos dados pessoais, na medida em que a privacidade tem 

vinculação direta com o direito de liberdade. A constante busca por segurança contra 

grandes ameaças tem levado a uma sociedade da vigilância, onde aparatos tecnológicos 

                                                
351 De acordo com Nucci (2008, p. 422), reincidência é “o cometimento de uma infração penal após já ter sido 
o agente condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior”. 
352 Como exemplo da importância da recuperação de informação pessoa para fins de reincidência, colhe-se o 
seguinte julgado: “ACÓRDAO APELAÇAO CRIMINAL P TRÁFICO E ASSOCIAÇAO - PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NEGATIVA DE INSTAURAÇAO DO INCIDENTE DE INSANIDADL - 
REJEITADA - MÉRITO - TRÁFICO E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇAO - 
IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE - VALOR 
PROBANTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APREENSAO DE MAIS DE TRÊS QUILOS 
DE COCAÍNA - ÂNIMO ASSOCIATIVO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO MATERIAL - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 
CERTIDAO CARTORÁRIA OU DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NEGATIVA DE 
INSTAURAÇAO DO INCIDENTE DE INSANIDADE: (...). 4. Não havendo nos autos certidão cartorária, ou 
qualquer documento com fé pública que demonstre possuírem os acusados condenação criminal 
pretérita ao crime perpetrado, deve ser desconsiderada a circunstância agravante da reincidência. 5. 
Recurso conhecido e improvido” (TJES – 2ª Câmara Criminal – ACR 24070048830 – Rel. José Luiz Barreto 
Vivas – j. 06.08.2008 –DJ 12.09.2008) [grifou-se]. 
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invasivos tornam-se cada vez mais utilizados sob o pretexto de proteger a coletividade. 

Nessa linha, princípios caros ao sistema de proteção aos dados pessoais, como aquele da 

finalidade do conhecimento destes dados e o outro da separação entre processamento 

público e privado, têm sido corroídos pela investida de autoridades e agentes privados 

com a justificativa de conferir segurança. 

A proteção de dados pessoais, porém, é uma conduta necessária nas vivências 

democráticas, e a privacidade merece receber atenção especial. Nesse passo, em um 

momento histórico em que os dados pessoais são facilmente circuláveis, a privacidade 

desloca-se da clássica fórmula353 do direito de estar só (de ser deixado em paz) para o 

direito de o próprio indivíduo controlar o uso e destinação das informações a seu respeito, 

isto porque os critérios de classificação dos dados pessoais devem ser pautados por um 

“máximo de opacidade às informações suscetíveis de originar práticas discriminatórias” 

(RODOTÀ, 2008, p. 35). 

 

CONCLUSÃO 

A definição do que sejam direitos humanos é acentuadamente controvertida, e 

várias declarações internacionais pretendem lançar bases de reconhecimento e proteção 

destes direitos. Todavia, nenhuma delas os conceitua e delimita. A ideal identificação 

acerca dos direitos humanos, separando-os do que não são, perpassa pela análise das 

declarações de direitos humanos mais importantes com o fito de encontrar nelas pontos de 

contato, aspirações comuns. 

Nessa ótica, o estudo aqui realizado analisou a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem de 1948, a Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos de 1981, a 

Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de 1986, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia de 2000, e a Carta Árabe de Direitos Humanos de 2004, 

e pode identificar uma premissa comum em todas, qual seja, a de que os direitos humanos 

ali aconchegados estão vinculados à dignidade da pessoa humana. 

Os direitos humanos, portanto, são aqueles aptos e tendentes a realizar a dignidade 

da pessoa humana, expressão carregada de sentimento, mas que representa a condição 

de autodeterminação do ser humano sem que possa ser reduzido à condição de objeto. 

                                                
353 A privacidade representa o direito de ser deixado em paz, formulada como o direito de estar só pelo 
magistrado norte-americano Thomas Cooley, em 1890 (DONEDA, 2000, p. 113). 
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Presente a dignidade da pessoa humana como fator sustentador dos direitos 

humanos, a discussão desenvolve-se entre duas grandes teorias justificadoras, a teoria 

universalista e a teoria relativista. Na primeira tem-se que os direitos humanos seriam 

unívocos em qualquer tempo e espaço, independentemente das condições culturais das 

comunidades em que imergidos os indivíduos. Na segunda, os direitos humanos seriam 

dependentes de fatores culturais, porque a vivência em comunidades e o surgimento de 

identidades são formas de realização da dignidade humana. Nesse contexto, o 

multiculturalismo com o reconhecimento de diferenças e igualdades, fornece elementos 

para se pensar em um fundamento universalista, não no sentido das teorias dos direitos 

humanos universais, mas no aspecto de que garanta os interesses comuns da 

humanidade. 

E a Sociedade da Informação, nesse passo, projeta os direitos humanos a uma 

nova perspectiva, na medida em que o domínio da informação, sua conservação, controle 

e aplicação, conferem importantes características à vivência humana. A par disso, o 

desenvolvimento de técnicas e tecnologias permite que se passe à Sociedade da 

Classificação, na qual dados pessoas e de grupos permitem igualações e distinções. 

Como mostrou o estudo, somente o apoderamento de informações sobre indivíduos e 

grupos, e sua classificação, permitiu pensar em categorias de seres humanos, a exemplo 

de homem, mulher, criança, idoso, consumidores, etc., e a partir desta classificação 

normas jurídicas foram criadas para estabelecer proteções ou restrições de direitos. 

Na Sociedade da Informação o ser humano é decomposto em dados sobre si, com 

relevantes repercussões nas áreas de genética, medicina, comunicações e informática. 

Assim, no panorama dos direitos humanos, a informação decomposta dá novos ares às 

discussões acerca da proteção à vida, agora refletindo sobre seu início e sobre técnicas de 

prolongamento, ou mesmo a assistência à morte (eutanásia). Em outra medida, restrições 

maiores ou menores ao direito de liberdade decorrem de informações guardadas a 

respeito das pessoas, como se viu na hipótese do instituto da reincidência próprio do 

Direito Penal. E ainda, no domínio de informações privadas, seus usos e finalidades, cuja 

proteção da privacidade não mais reflete um direito de ser deixado só, mas desloca-se 

para um comportamento ativo no sentido de intervir e atuar controlando o uso e aplicação 

das informações que dizem respeito ao próprio indivíduo. 

Enfim, a informação para os direitos humanos na sociedade multicultural é capaz de 

alargar o espectro protetivo e a eficácia quando deságua no reconhecimento de direitos 

mais específicos e com maior grau de precisão, porém tem seu lado perverso quando a 
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classificação sobre pessoas, separando-se em iguais e diferentes, permite que decisões 

sobre direitos humanos sejam tomadas não com base na identidade humana, mas em 

categoria formal em que inseridos os indivíduos. 
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