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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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O DIREITO-GARANTIA FUNDAMENTAL À TUTELA JURISDICIONAL 

EFETIVA NA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL E O CASO PROBLEMÁTICA 

DA SENTENÇA SEM EFICÁCIA IMEDIATA OPE LEGIS QUE TUTELA 

DIREITO EM RISCO DE DANO OU PERECIMENTO 

 

 

Shana Serrão Fensterseifer1 

 

 

INTRODUÇÃO 

No presente ensaio, busca-se apresentar noções introdutórias ao estudo dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional com o intuito de fornecer ao leitor uma 

base sólida para ingressar, posteriormente, no exame específico do direito-garantia 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Neste contexto, o presente estudo tem por 

objetivo precípuo demonstrar que é possível resolver o problema da sentença sem eficácia 

imediata outorgante de direito em risco de dano ou perecimento à luz do direito-garantia 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, e assim, a partir da aplicação da técnica 

antecipatória como instrumento apto a viabilizar a eficácia imediata ope judicis a esta 

categoria de sentença. 

Este cenário jurídico-processual problemático constitui tema de inquestionável 

importância, pois versa sobre uma categoria de sentença para a qual o sistema processual 

civil vigente omite-se em conferir tratamento protetivo, na medida em que não a inclui no 

rol taxativo das sentenças com eficácia imediata (incisos do art. 520), em que pese lá 

merecesse estar inserida como a sentença que “tutela direito em iminente risco de dano ou 

perecimento”. 

Desta feita, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, mormente considerando as 

limitações e objetivo precípuo deste artigo, os tópicos seguintes se destinarão a abordar 

em linhas gerais e introdutórias a concepção de direitos fundamentais consagrada na 

                                                
1
 Mestranda em Direito, na área de concentração da Teoria Geral da Jurisdição e Processo, do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Senso em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS. 
Pesquisadora voluntária integrante dos Grupos de Estudo e Pesquisa de Jurisdição, Instrumentalidade e 
Efetividade do Processo e de Direito do Consumidor da PUCRS. Advogada. Porto Alegre/RS, Brasil. 
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Constituição Federal de 1988, notadamente do direito-garantia à tutela jurisdicional efetiva, 

para, então, chegar ao ponto cerne deste estudo, que consiste em investigar como 

viabilizar a efetividade da sentença que não possui eficácia imediata por força da lei, mas 

que, entretanto, dela necessita por tutelar direito em risco de dano ou perecimento, e que, 

portanto, sequer pode aguardar o prazo de interposição do recurso cabível para ser 

satisfeito e entregue ao seu titular. 

1. A CONCEPÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL PÁTRIA 

Para compreender os direitos fundamentais a partir da Constituição Federal de 1988 

é preciso ter como foco de análise as seguintes premissas: (i) a fundamentalidade é 

característica intrínseca à noção de direitos fundamentais2 e elemento qualificativo que 

atribui a estes especial relevância na ordem constitucional3, (ii) os direitos fundamentais 

caracterizam-se como tais não só a partir da sua fundamentalidade formal, mas também a 

partir da sua fundamentalidade material e, por derradeiro, (iii) tais direitos se revelam no 

mundo jurídico sob duas perspectivas: objetiva, na condição de normas objetivas, e 

subjetiva, na condição de posições jurídico-subjetivas.  

Nesta linha, fica fácil visualizar que não há melhor didática para compreendê-los na 

perspectiva constitucional pátria do que aquela que parte da análise da sua 

fundamentalidade formal e material, e das suas dimensões objetiva e subjetiva.  

 

1.1. A FUNDAMENTALIDADE FORMAL E MATERIAL  

A fundamentalidade formal dos direitos fundamentais está diretamente associada ao 

sistema constitucional positivo, ou seja, à ideia de que estes direitos são reconhecidos 

como tais por estarem positivados na Constituição escrita. Esta fundamentalidade, 

portanto, pode ser evidenciada a partir dos seguintes aspectos: (i) por fazerem parte da 

Constituição escrita e encontrarem-se topograficamente situados no ápice de todo o 

ordenamento jurídico, aos direitos fundamentais atribui-se a natureza de direitos 

supralegais; (ii) por serem consagrados através de normas constitucionais estão 

                                                
2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 74. 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em torno da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). A 
constituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2000, p. 108. 
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submetidos aos limites formais e materiais impostos ao poder constituinte reformador, de 

modo que estão inseridos no rol das cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, §4º, IV , 

CF) 4; e por fim, (iii) constituem normas autoaplicáveis e que vinculam de forma imediata o 

Poder Público e os entes privados (art. 5º, §1º, CF).5   

Por sua vez, para caracterizar um direito fundamental a partir da sua 

fundamentalidade material é preciso analisar o seu conteúdo, de modo a verificar se este 

contém: “decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo 

especial, porém, no que diz com a posição nestes ocupada pela pessoa humana.” A 

fundamentalidade material decorre, portanto, da circunstância de os direitos fundamentais 

integrarem a Constituição material, ou seja, integrarem a parte substancial da Lei 

Suprema. 6 Assim, é justamente esta noção de fundamentalidade material que permite, 

através da norma do art. 5º, §2º, que outros direitos, ainda que não expressamente 

positivados na Constituição, ou ao menos, não inseridos no rol do Título II “Dos direitos e 

garantias fundamentais”, mas integrantes do texto constitucional, sejam reconhecidos 

como direitos fundamentais, desde que, obviamente, sejam materialmente fundamentais. 

Na Constituição Federal de 1988, portanto, os direitos fundamentais encontram-se 

positivados no Título II, dos arts. 5º a 17, denominado “Dos direitos e garantias 

fundamentais”. Contudo, como já referido, a identificação destes direitos no sistema 

constitucional positivo não para por aí, pois considerando que os direitos fundamentais 

caracterizam-se como tais não só a partir da sua fundamentalidade formal, mas também a 

partir da sua fundamentalidade material, a ordem constitucional não os restringe apenas 

àqueles positivados expressamente em seu texto, e especificamente no seu Título II, 

porquanto o seu art. 5º, §2º, estabelece um sistema constitucional aberto à 

fundamentalidade material, ao dispor que: “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”  

 

                                                
4  Em que pese seja passível de debate a questão atinente aos limites desta proteção outorgada pelo 

Constituinte consubstanciada na inserção dos direitos fundamentais no rol das cláusulas pétreas limitativas 
do Poder Constituinte Reformador (art. 60, §4º, IV, CF). Sobre esta questão ver: SARLET, Ingo Wolfgang. 
A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 421-442. 

5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 74-75. 

6 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 75. 
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1.2. A DUPLA PERSPECTIVA: SUBJETIVA E OBJETIVA 

Os direitos fundamentais, entretanto, não se caracterizam apenas pela 

fundamentalidade formal e material que apresentam, mas também pela forma sob a qual 

se expressam na ordem jurídica, ou seja, pelas perspectivas objetiva7 (na condição de 

normas objetivas) e subjetiva (na condição de direitos subjetivos) pelas quais se revelam 

no mundo jurídico.  

Conforme demonstrar-se-á, esta dupla perspectiva dos direitos fundamentais, 

reconhecida de forma unânime pela doutrina8 nacional e estrangeira, geralmente, e não 

obrigatoriamente, convive numa mesma norma consagradora, o que demonstra a 

circunstância de serem tais perspectivas complementares e não excludentes entre si. 

Trata-se, portanto, de tema de inquestionável relevância não só para a compreensão do 

grau de importância dos direitos fundamentais na estrutura do Estado Constitucional, mas 

também das funções por estes exercidas, o que justifica a destinação deste tópico para um 

breve tratamento desta matéria. 

Neste sentido, o que importa esclarecer é que os direitos fundamentais devem ser 

compreendidos não apenas do ponto de vista do indivíduo como posições jurídicas que 

implicam uma faculdade ou poder de que estes são titulares (dimensão subjetiva), mas 

também, e inclusive, do ponto de vista da comunidade, como valores ou fins consagrados 

em uma dada ordem jurídica e social (dimensão objetiva).9 

Com efeito, a norma que consagra direito fundamental sempre expressa algum 

valor ou fim da ordem jurídica a que se refere, ainda que não seja passível de 

subjetivação, isto é, ainda que não implique em algum direito subjetivo outorgado ao 

indivíduo e passível de afirmação por este perante o Estado e a sociedade. Afirma-se, 

assim, que estas normas consagradoras expressam valores, ou seja, direitos 

fundamentais objetivos, que irradiam seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e 

                                                
7 Importante destacar que, inobstante o reconhecimento de uma perspectiva objetiva dos direitos 

fundamentais em todas as dogmáticas constitucionais contemporâneas, no direito pátrio esta perspectiva 
objetiva ainda não foi profundamente explorada, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, resultando, 
deste modo, em tímida, mas crescente aplicação. Sobre o tema: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 
direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. 
Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 141-142. 

8 Ver, por todos, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, 
p. 142; ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 
1976. 3a. ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 114. 

9 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 
ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 115. 
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servem, especialmente, para nortear o exercício da atividade jurisdicional, legislativa e 

executiva do Estado.10 

Contudo, tal como ensina Vieira de Andrade, a perspectiva objetiva dos direitos 

fundamentais não se resume apenas a este aspecto da norma consagradora de direito 

fundamental expressar valores ou interesses humanos afirmados como bases objetivas da 

ordem jurídica e social, pois tal perspectiva ainda é compreendida como uma estrutura 

irradiadora de efeitos jurídicos, na medida em que, na condição de complemento e 

suplemento da perspectiva subjetiva, intensifica a imperatividade dos direitos subjetivos e 

amplia a sua influência sobre todo o ordenamento jurídico, bem como sobre a vida em 

sociedade.11 

Cumpre destacar neste contexto que dentre as consequências que emanam da 

perspectiva objetiva dos direitos fundamentais apresenta especial relevo a que estabelece 

ao Estado um dever de proteção dos direitos fundamentais, exercido, dentre outras 

formas, mediante a edição de normas protetivas. Contudo, importa esclarecer que tais 

consequências não se resumem apenas a esta, porquanto o direito fundamental em sua 

dimensão objetiva, ao afirmar valores, também repercute na vida social e política, bem 

como nas relações estabelecidas entre indivíduo-Estado (eficácia vertical) e entre 

particulares (eficácia horizontal).12 

Em suma, esta visualização dos direitos fundamentais sob as perspectivas subjetiva 

e objetiva tem por objetivo precípuo demonstrar que as normas consagradoras destes 

direitos além de poderem referir a um direito subjetivo, também expressam valores 

consagrados na ordem jurídica objetiva. 

 

1.3. AS EFICÁCIAS HORIZONTAL E VERTICAL  

Não obstante a inquestionável relevância das noções de fundamentalidade formal e 

material e das perspectivas objetiva e subjetiva para a compreensão dos direitos 

fundamentais na Constituição Federal de 1988, não há como compreendê-los em 

plenitude sem antes passar pelo exame da noção da sua eficácia. Em síntese, a incidência 

                                                
10 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 131.  
11 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 

ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 115. 
12 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 131. 
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dos direitos fundamentais em sua perspectiva objetiva e subjetiva nas relações 

estabelecidas entre o Poder Púbico e os particulares constitui o que se denomina eficácia 

vertical, ao passo que a incidência dos mesmos nas relações entre indivíduos iguais entre 

si caracteriza a designada eficácia horizontal dos direitos fundamentais.  

Deste modo, seja nas relações entre o Poder Público e os particulares, seja nas 

relações entre entes privados, além da incidência das normas de direitos fundamentais na 

condição de valores objetivos (dimensão objetiva), estas também incidem como 

outorgantes de direitos subjetivos (dimensão subjetiva), autorizando ao particular afirmar 

seu direito em relação ao Estado (eficácia vertical) ou, se for o caso, em relação a outro 

particular (eficácia horizontal), consideradas, porém, nesta última hipótese, as 

particularidades do caso concreto, bem como eventual colisão de direitos.13 

Como pode se depreender, a eficácia vertical se consubstancia na vinculação dos 

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo aos direitos fundamentais no exercício de suas 

funções estatais. Por outro lado, a eficácia horizontal, consiste na vinculação dos sujeitos 

privados aos direitos fundamentais nas relações estabelecidas entre si.  

Quanto à primeira, não há dúvidas de que a eficácia dos direitos fundamentais 

opera-se de modo imediato. Contudo, no que concerne à segunda, há intenso debate 

doutrinário sobre a questão, defendendo-se, de um lado, a aplicabilidade imediata dos 

preceitos constitucionais consagradores de direitos fundamentais no âmbito das relações 

privadas, e de outro, a aplicabilidade mediata destes direitos nesta seara mediante a 

regulação legislativa do direito privado.14 

Compreendendo que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais opera-se de 

forma mediata, afirma-se que os preceitos constitucionais consagradores destes direitos 

só vinculariam os particulares por meio de normas e princípios regentes das relações 

privadas, ou seja, vinculariam prima facie o legislador, e apenas mediatamente os 

particulares através de regras de direito privado15. Além desse efeito prima facie vinculante 

do legislador, os direitos fundamentais, na qualidade de princípios norteadores da ordem 

                                                
13 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 132. 
14ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 

ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 250-251. 
15CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7a. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000, p. 448. 
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jurídica (dimensão objetiva), também vinculariam e orientariam o julgador na interpretação 

e aplicação das normas de direito civil. 16 

Em contrapartida, entendendo que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

opera-se de forma imediata, sustenta-se que os direitos fundamentais incidem diretamente 

nas relações privadas, tanto naquelas em que há manifesta desigualdade entre os 

particulares, como, inclusive, naquelas em que há equilíbrio entre estes. Sob esta 

perspectiva, portanto, é prescindível a interferência do legislador para o fim de vincular os 

particulares aos direitos fundamentais mediante a edição de normas e princípios de direito 

privado, bem como a utilização de tais direitos como regras de interpretação normativa.17 

Contudo, como destaca Ingo Wolfgang Sarlet, o problema alusivo à eficácia 

horizontal está no fato de que nas relações entre entes privados há dois, ou mais, titulares 

de direitos fundamentais, impondo-se, assim, tanto a proteção dos respectivos direitos, 

quanto a necessidade de implementar-se restrições recíprocas quanto aos mesmos, 

resultando, portanto, em relação conflituosa, que de regra, inexiste na seara das relações 

estabelecidas entre particulares e o Poder Público, porquanto nestas, a princípio, apenas 

os primeiros são titulares de direitos fundamentais. Por essa razão, é impossível falar de 

uma vinculação imediata dos sujeitos privados tal como se dá nas relações entre estes e o 

Poder Público.18 

Como bem sintetiza Vieira de Andrade, a questão da aplicação dos direitos 

fundamentais à esfera das relações entre indivíduos iguais deve ser compreendida e 

resolvida a partir da ideia de adaptação e harmonização das normas consagradoras de 

direitos fundamentais, ou seja, a partir da ideia de conciliação desses valores 

fundamentais com a liberdade negocial e a autonomia privada do direito civil, uma vez que 

estas também são reconhecidas constitucionalmente.19  

                                                
16ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 

ed. Coimbra: Almedina, 2004, p.  251-252, 256.  
17Defendendo esta linha de raciocínio, ver por todos: SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito 

privado: algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). A constituição concretizada: construindo pontes com o público e o 
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 108; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
constitucional e teoria da Constituição. 7a. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 438. 

18SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em torno da 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). A 
constituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2000, p. 112. 

19ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 
ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 270. 
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Neste contexto, é importante ainda atentar que, havendo algum detentor de poder 

privado num dos polos da relação privada, faz-se necessária uma maior intervenção e 

controle por parte do Estado, ou seja, uma maior intensidade na vinculação dos sujeitos 

privados e, especialmente, uma maior proteção do particular mais frágil. Nestes casos em 

que há manifesta desigualdade entre os sujeitos privados, afirma Ingo Wolfgang Sarlet, 

que em razão da superioridade econômica de um deles, também há eficácia de natureza 

vertical, face ao que ter-se-á sempre uma vinculação direta dos entes privados aos direitos 

fundamentais. 20  

É o que se verifica facilmente no âmbito das relações de consumo, e que, portanto, 

justifica a elaboração do Código de Defesa do Consumidor para o fim de vincular mais 

intensamente os sujeitos privados participantes da relação ao direito fundamental de 

proteção do consumidor, tendo em vista a fragilidade deste perante o fornecedor, não 

obstante o direito fundamental à proteção do consumidor vincule diretamente os entes 

privados. 

Portanto, como pode se perceber, em última análise, o primeiro destinatário das 

normas de direitos fundamentais é sempre o Estado, que tem a obrigação em 

determinadas situações de direito substancial de editar normas para protegê-los perante 

os particulares. Deste modo, sempre que tais normas forem descumpridas nasce para o 

indivíduo por elas protegido o direito de fazer valê-las em face do particular que as 

descumpriu, tanto nos casos de lesão, quanto nos de mera ameaça de violação ao direito. 

Todavia, impende esclarecer que este dever do Estado de editar normas protetivas 

dos direitos fundamentais não deve induzir a errônea conclusão de que quando não 

houver esta lei protetiva os direitos fundamentais não vinculam o particular e, portanto, não 

possam ser imediatamente levados em consideração pelo juiz. Destarte, assim como 

vinculam o legislador, nestes casos vinculam com maior intensidade o juiz, pois este 

deverá atentar para a necessidade de harmonização entre o direito fundamental e o valor 

ou interesse constitucional contraposto, geralmente a autonomia privada.  

Nestes casos de ausência de lei regulando diretamente a relação privada, 

consoante destaca Vieira de Andrade, para conferir eficácia e efetividade aos direitos 

fundamentais, o juiz se socorrerá dos conceitos indeterminados do direito privado 

                                                
20SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em torno da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). A 
constituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2000, p. 128. 
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preenchendo-os com o auxílio dos valores constitucionais norteadores da ordem jurídica, 

ou ainda se for o caso, dos princípios gerais do direito, valendo-se, mais uma vez, da regra 

da harmonização sempre que houver interesse ou valor constitucionalmente relevante, 

geralmente a autonomia privada, em conflito com a eficácia absoluta de um direito 

fundamental.21 

 

1.4. A MULTIFUNCIONALIDADE E CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO  

Diante da análise da dupla perspectiva (objetiva e subjetiva) dos direitos 

fundamentais, é possível evidenciar que estes exercem várias e diversificadas funções na 

ordem jurídica, o que decorre tanto das consequências associadas à perspectiva jurídico-

objetiva, quanto da circunstância de existir um vasto catálogo de posições jurídico-

subjetivas que integra a designada perspectiva subjetiva.22  

Nesta linha, consoante demonstrar-se-á a seguir, os direitos fundamentais quando 

analisados sob a sua dupla perspectiva (objetiva e subjetiva) apresentam uma 

multiplicidade de funções que justifica a designação de direitos multifuncionais que lhes é 

atribuída pela doutrina. Frente a esta nota da multifuncionalidade que lhes é peculiar, a 

dogmática constitucional nacional e estrangeira costuma estudá-los a partir de uma 

classificação que leve em conta a sua função. 

Contudo, antes de adentrar na análise das principais classificações funcionais dos 

direitos fundamentais apresentadas pela doutrina nacional e alienígena, é pressuposto 

obrigatório para a adequada compreensão das mesmas referir, ainda que brevemente, à 

teoria dos quatro status de Georg Jellinek, na medida em que esta serviu de parâmetro 

para o desenvolvimento da grande maioria destas classificações, visto que é datada do 

final do século passado.  

Destarte, segundo a concepção original de Jellinek, o indivíduo, na medida em que 

vinculado a determinado Estado, encontra-se em uma posição relativamente a este 

caracterizada por quatro espécies de situações jurídicas (status), seja enquanto sujeito de 

deveres, seja enquanto sujeito de direitos. Sustenta, assim, que o status seria uma 
                                                
21ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 

ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 271-272. 
22SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 155-
156. 
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espécie de estado (uma situação) no qual se encontra o indivíduo e que qualificaria a sua 

relação com o Estado.23 

De acordo com o que Jellinek denominou status passivus (status subjectionis), o 

indivíduo consistiria em mero detentor de deveres, de tal modo que estaria subordinado 

aos poderes estatais. Sob este status, portanto, o Estado possui a competência de vincular 

o cidadão juridicamente mediante mandamentos e proibições. O status negativus, por sua 

vez, consiste na esfera individual de liberdade do cidadão imune ao poder de império do 

Estado. O terceiro status, por seu turno, é complementar ao segundo, denominando-se de 

status positivus (ou status civitatis), no qual o indivíduo consistiria em detentor do direito de 

utilizar-se das instituições estatais e de exigir do Estado determinadas prestações 

positivas. É neste status, portanto, que poderia se enquadrar os direitos a prestações 

estatais, e dentre estes, tanto os direitos sociais, quanto os direitos à proteção 

(normativos). O status activus, por fim, completa a teoria de Jellinek, remetendo às 

posições em que o cidadão passa a ser considerado titular de competências que lhe 

asseguram a possibilidade de participar ativamente da formação da vontade estatal, tal 

como, a título de exemplo, pelo direito de voto.24 

Todavia, ao longo do último século esta teoria foi submetida a algumas críticas e 

reparos por parte da dogmática constitucional justamente para adaptá-la às funções que 

hodiernamente são atribuídas aos direitos fundamentais.  

Nesta linha, a doutrina preconiza, por exemplo, uma necessária releitura do status 

negativus, no sentido de que a concepção de Jellinek de que as liberdades do indivíduo 

são exercidas apenas no âmbito da lei deve ser adaptada à concepção atual, porquanto 

não se concebe mais a sujeição das liberdades individuais à legislação infraconstitucional. 

Assim, o status negativus deve significar a liberdade do indivíduo de quaisquer 

intervenções inconstitucionais, o que significa dizer que, este direito também vincula o 

legislador. Outrossim, o status activus de Jellinek foi ampliado pela dogmática para nele 

também incluir o status activus processualis proposto por Peter Häberle, o qual refere à 

dimensão procedimental e organizacional dos direitos fundamentais. Do mesmo modo, 

também fora ampliado o status positivus para nele inserir o status positivus socialis, como 

                                                
23SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 156-
157. 

24SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 156-
157, 159.  
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reflexo do reconhecimento dos direitos sociais, econômicos e culturais25, reconhecidos 

como direitos de segunda dimensão e de natureza prestacional.  

Não obstante as críticas e reparos sofridos, o que importa destacar é que a teoria 

dos quatro status de Jellinek manteve-se viva, sólida e atual ao longo deste último século 

mediante um contínuo processo de reavaliação efetuada pela dogmática constitucional 

com base nas circunstâncias atuais, permanecendo, assim, extremamente importante para 

a classificação funcional dos direitos fundamentais. 

Fixada a base teórica das propostas classificatórias, importa referir que dentre as 

principais classificações funcionais encontradas na doutrina constitucional estrangeira 

estão a de José Joaquim Gomes Canotilho e Robert Alexy, e na doutrina nacional a de 

Ingo Wolfgang Sarlet, razão pela qual são escolhidas neste artigo para servirem de base 

para o desenvolvimento do tema da classificação funcional dos direitos fundamentais. 

Conforme demonstrar-se-á a seguir, o que todas têm em comum é o fato de dividirem os 

direitos fundamentais em dois grandes grupos: os direitos de defesa e os direitos a 

prestações. 

Antes de ingressar na análise das propostas de classificação, entretanto, é 

importante referir que nem sempre houve esta divisão funcional dos direitos fundamentais 

na dogmática constitucional, visto que na época do constitucionalismo de matriz liberal-

burguesa tais direitos se resumiam aos direitos de defesa, ou seja, ao direito de o 

particular impedir a interferência do Poder Público em sua esfera jurídica, são os 

designados direitos fundamentais de primeira dimensão. Contudo, no século XX, 

especialmente nas Constituições do segundo pós-guerra, ganha relevo, ao lado dos 

direitos de defesa, o grande grupo dos direitos a prestações, denominados de direitos 

fundamentais de segunda dimensão, os quais nascem vinculados às novas funções do 

Estado perante a sociedade26, de modo que, é justamente esta categoria de direitos 

fundamentais prestacionais que desperta maior divergência doutrinária no que refere às 

propostas de classificações funcionais, justificando, deste modo, um tratamento especial 

neste artigo. 

                                                
25SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 158-
159.  

26SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 46-47. 
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Começando por Canotilho, na sua classificação funcional, além de dividir os direitos 

fundamentais em dois grandes grupos: direitos de defesa e direitos a prestações, 

subdivide estes últimos em outros dois subgrupos: em direitos de acesso e utilização de 

prestações do Estado e em direitos à participação na organização e procedimento, o 

primeiro subgrupo, por sua vez, é subdividido ainda em direito originário a prestações e em 

direito derivados a prestações. Segundo o autor, existem direitos originários quando: “(1) a 

partir da garantia constitucional de certos direitos; (2) se reconhece, simultaneamente, o 

dever do Estado na criação de pressupostos materiais indispensáveis ao exercício efetivo 

desses direitos; (3) e a faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações 

constitutivas desses direitos. Exs.: (i) a partir do direito ao trabalho pode derivar-se o dever 

do Estado na criação de postos de trabalho e a pretensão dos cidadãos a um posto de 

trabalho?”27 

Ao explicitar a categoria de direito derivados a prestações, Canotilho ensina que ao 

passo que o Estado vai cumprindo e implementando as suas obrigações de assegurar 

prestações existenciais aos cidadãos, surge instantaneamente a estes o direito de igual 

acesso, obtenção e utilização de todas as instituições públicas criadas pelo Poder Público, 

tendo-se assim, a título de exemplo, igual acesso às instituições de ensino, aos serviços 

de saúde, à utilização das vias e transportes públicos, ao Judiciário, sem deixar de lado, 

ainda, o direito de igual participação nas prestações destes serviços públicos, ou seja, 

direito a igual participação às prestações de saúde, escolares, de reforma e invalidez, de 

tutela jurisdicional, dentre outras tantas mais.28 

Por outro lado, leciona Canotilho que os direitos a prestações também devem ser 

compreendidos como direitos à participação na organização e procedimento, pois tanto a 

realização dos direitos sociais, econômicos e culturais, quanto a concretização das 

liberdades e garantias, necessitam da predisposição de esquemas organizativos e 

procedimentos funcionalmente adequados. Nesta linha, por exemplo, no âmbito de ordem 

constitucional positiva lusitana, a existência de um Serviço Nacional de Saúde constitui 

garantia de realização do direito à saúde. Reconhece-se sob esta perspectiva, portanto, 

que o acesso aos bens sociais pressupõe obrigatoriamente a preexistência de instituições, 

                                                
27CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 

2002 p. 408, 477-478. 
28CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 

2002, p.478-479. 
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esquemas organizatórios e procedimentos que disponibilizem o suporte logístico, 

institucional e material garantidor da dinamização dos direitos sociais.29 

Prosseguindo nas propostas de classificação funcional dos direitos fundamentais, 

Robert Alexy, por sua vez, além de dividir os direitos fundamentais em dois grandes 

grupos: direitos de defesa e direitos a prestações, subdivide ainda este último grupo em 

direitos a prestações em sentido amplo e em direitos a prestações em sentido estrito. 

Enquanto estes últimos referem aos direitos às prestações fáticas (de cunho social), os 

primeiros concernem às prestações normativas, as quais apresentam ainda outra 

subdivisão: direitos à proteção e direitos à organização e ao procedimento. Em síntese, 

Alexy ensina que os direitos a prestações não devem se restringir a direitos prestacionais 

de cunho fático, mas devem integrar também direitos prestacionais de cunho normativo, ou 

seja, além de criarem o dever do Estado de implementar pressupostos materiais 

indispensáveis ao exercício efetivo dos direitos sociais e de efetivamente prestá-los aos 

cidadãos, devem criar também o compromisso do Poder Público de promover proteção 

aos direitos fundamentais mediante a edição de normas protetivas das mais diversas 

naturezas, tais como normas de direito penal, bem como normas de organização e 

procedimento.30  

Na mesma linha da proposta de Alexy, Ingo Wolfgang Sarlet propõe na dogmática 

constitucional pátria, além da divisão funcional dos direitos fundamentais em dois grandes 

grupos: direitos de defesa e direitos a prestações, a subdivisão dos direitos a prestações 

(de natureza fática e jurídica) em outros dois subgrupos: em direitos a prestações em 

sentido estrito, ou seja, direitos a prestações materiais sociais; e em direitos a prestações 

em sentido amplo, a saber, direitos de proteção e direitos à participação na organização e 

procedimento.31 

Assim como nas outras classificações, Ingo Wolfgang Sarlet ensina que o indivíduo 

não possui apenas o direito de impedir a interferência do Poder Público em sua esfera 

jurídica (direito a uma abstenção), mas também, e inclusive, o direito de exigir deste 

prestações positivas (direito a um agir), seja de natureza social (fática) ou jurídica 

(protetiva) ou ainda, de prestações voltadas a viabilizar a participação dos cidadãos na 

                                                
29CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 

2002, p. 482-483. 
30ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2a. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 202-203, 442. 
31SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 167. 
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organização mediante a criação de procedimento adequado para tanto. Portanto, ao passo 

que os direitos de defesa, correspondentes ao status negativus na teoria de Jellinek, 

implicam, em princípio, uma posição de respeito e abstenção por parte do Estado, por 

outro lado, os direitos a prestações, correspondentes, de um modo geral, ao status 

positivus de Jellinek (ressalvadas os avanços registrados ao longo do tempo), implicam 

uma postura positiva do Estado, na medida em que este se encontra obrigado a fornecer 

aos cidadãos prestações de natureza jurídica e material (fática).32 

 

2. O DIREITO-GARANTIA FUNDAMENTAL À TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA 

2.1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PROCESSO CIVIL: O CONTEÚDO 

PROCESSUAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Como consequência do advento do constitucionalismo contemporâneo, a força 

normativa da Constituição Federal passa a se estender sobre todo o ordenamento jurídico, 

conduzindo a uma necessidade cada vez maior de se valorizar e estudar a sua relação 

com todas as tradicionais áreas do direito, incluindo dentre estas, a ciência processual. 

Passam, então, a surgir no cenário jurídico mundial garantias e direitos proclamados 

tanto em sede constitucional, quanto internacional, os quais se destacam dos demais 

direitos e garantias consagrados pela legislação infraconstitucional justamente por 

possuírem um status de positivação diferenciado na ordem jurídica.33  

Consoante destaca Mauro Cappelletti, este fenômeno não é estranho ao processo 

civil. Por milênios, uma série de princípios básicos se desenvolveram para representar os 

direitos fundamentais dos litigantes frente ao juiz, adversário e terceiros ao processo. Tais 

princípios incluem os antigos princípios do (a) direito exclusivo da parte para iniciar uma 

ação e determinar o seu conteúdo (“nemo judex sine actore”, “ne eat judex ultra petita et 

allegata a partibus”), (b) direito a imparcialidade judicial (“nemo judex in re sua”), e direito 

de defesa (“audiatur et altera pars”). Outros princípios têm uma história um pouco mais 

recente, como a garantia da independência do judiciário em relação ao executivo; outros 

ainda, como o direito a um juiz natural ou legal (isto é, um juiz predeterminado pela lei), e a 
                                                
32SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 184-
185. 

33CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative 
Constitutional, International, and Social Trends. Stanford Law Review. 
Vol. 25, n. 5, May, 1973, p. 651-715. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1227903>. Acesso em: 17 
out. 2013, p. 652. 
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garantia de um processo aberto e público, pode ser considerada uma conquista, ou uma 

aspiração, dos tempos modernos.34 

Especialmente após a segunda guerra mundial, este processo de positivação das 

garantias do processo na lei suprema assumiu dimensões universais como uma reação 

contra a abominável violação e abuso aos direitos humanos. Tal fenômeno foi significativo 

em países emergentes do pesadelo da ditadura e derrotados, como a Alemanha, Itália e 

Japão.35  

Segundo Mauro Cappelletti, este crescente processo de positivação dos direitos é 

um aspecto importante do que foi denominado "constitucionalismo moderno". Menos 

pronunciado, mas paralelo a isto, é outro fenômeno: “a internacionalização" de certas 

garantias e direitos similares. Do ponto de vista estrito da lei positiva, no entanto, observa 

o autor que este último fenômeno ainda não cresceu em grandes proporções. Embora um 

número crescente de documentos internacionais, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, e os pactos mais tarde editados para a sua implementação 

façam proclamar os direitos e garantias aplicáveis ao processo, esses textos ainda têm 

pouca relevância judicial, na medida em que até então não foram desenvolvidas 

ferramentas eficazes para a sua aplicação. Uma exceção notável a esta situação 

lamentável é a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950.36 

No que tange ao direito pátrio, a relação entre Constituição e processo se tornou 

mais nítida a partir da Constituição de 1988 em razão das múltiplas previsões destinadas 

ao direito processual. Consequência disto é que matérias antes definidas pela aplicação 

de normas infraconstitucionais, agora merecem ser analisadas à luz dos comandos 

constitucionais.37 

                                                
34CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative 

Constitutional, International, and Social Trends. Stanford Law Review. 
Vol. 25, n. 5, May, 1973, p. 651-715. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1227903>. Acesso em: 17 
out. 2013, p. 652. 

35CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative 
Constitutional, International, and Social Trends. Stanford Law Review. 
Vol. 25, n. 5, May, 1973, p. 651-715. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1227903>. Acesso em: 17 
out. 2013, p. 653. 

36CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative 
Constitutional, International, and Social Trends. Stanford Law Review. 
Vol. 25, n. 5, May, 1973, p. 651-715. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1227903>. Acesso em: 17 
out. 2013, p. 653-654. 

 
37PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 

Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 11. 
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O vínculo constituição-processo é nitidamente constatado na medida em que a 

Constituição Federal de 1988 outorga aos cidadãos direitos fundamentais aplicáveis ao 

processo. Tais direitos consistem basicamente em comandos constitucionais 

tradicionalmente chamados de garantias constitucional-processuais38.39 Significa dizer, são 

princípios voltados a proteger o jurisdicionado, os quais foram identificados pela dogmática 

constitucional ao longo do século XX, e gradativamente reconhecidos pelas Constituições 

sucessivamente promulgadas e aplicados pelas Cortes Superiores, estando 

hodiernamente consagrados formal e materialmente na Carta Magna de 1988.40 

Segundo Sérgio Gilberto Porto41 “os direitos fundamentais do jurisdicionado formam 

um verdadeiro modelo principiológico processual, de macro-compreensão do sistema, eis 

que representam primados constitucionais incidentes em todos os ramos processuais 

especializados.” Tais direitos consistem em autênticos comandos constitucionais que 

visam ordenar o processo, o que justifica a recorrente designação que lhes é atribuída pela 

doutrina de princípios constitucionais-processuais.42 

A Carta Magna traz, portanto, um vasto catálogo de direitos fundamentais do 

jurisdicionado. Além de direitos, contempla também instrumentos e disciplina temas 

concernentes ao exercício da jurisdição.43 Dentre estes instrumentos, pode-se citar alguns 

a título de exemplo, como o Habeas Corpus, o Habeas Data, o Mandado de Segurança 

individual e coletivo, o Mandado de Injunção, a Ação Popular e a Ação Civil Pública. Em 

matéria de jurisdição constitucional, são igualmente relevantes os mecanismos de 

                                                
38Cabe referir, neste sentido, que não obstante a distinção entre direitos e garantias, estas últimas ainda que 

apresentem função de natureza assecuratória, e assim, instrumental de proteção dos direitos materiais, são 
utilizadas também como direitos subjetivos, na medida em que outorgam ao seu titular posição subjetiva no 
sentido autorizá-lo a postular a garantia prevista no ordenamento legal em seu favor. Eis a razão da olha 
pelo uso da denominação direito-garantia neste trabalho. Neste sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 211; ANDRADE, José Carlos Vieira de. 
Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. ed. Coimbra: Almedina, 2004, 116.  

39Em sede de doutrina alienígena imperdível as lições de Mauro Cappelletti. O artigo elaborado pelo brilhante 
processualista almeja examinar os aspectos mais relevantes das garantias processuais, as quais ligam os 
direitos das partes à proteção judicial, ao acesso efetivo à proteção e ao tratamento judicial justo dos casos 
das partes. Ver em: CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: 
Comparative Constitutional, International, and Social Trends. Stanford Law Review. 

Vol. 25, n. 5, May, 1973, p. 651-715. Available by: <http://www.jstor.org/stable/1227903>. Acesso em: 17 out. 
2013. 

40PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 
Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 36. 

41PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 
Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 12. 

42NERY JÚNIOR, Nelson.  Princípios do processo civil na constituição federal.  8a ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 26. 

43PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 
Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 11-12. 
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fiscalização da constitucionalidade de atos e normas do Poder Público, tais como a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, dentre outros. 

No concernente ao conteúdo recursal, a Constituição Federal contempla o Recurso 

Ordinário e os recursos de natureza extraordinária, estes últimos representados pelo 

Recurso Especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, e o Recurso Extraordinário, 

dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Ademais, também disciplina matéria concernente à 

competência do STF (art. 102, CF), do STJ (art. 105, CF), dos Tribunais Regionais 

Federais (art. 109, CF) e da Justiça do Trabalho (art. 108, CF). Por derradeiro, rege a 

legitimidade para a propositura de ADIn e ADC (art.103, CF), bem como disciplina a 

atuação judicial do Ministério Público (art. 129, CF), da Defensoria Pública (art. 134, CF) e 

da Advocacia (art. 131 a 133, CF). 

Este é, portanto, o conteúdo processual da Constituição pátria vigente, composto 

por um conjunto de direitos concernentes ao processo e oferecidos aos cidadãos, os quais 

podem se revelar tanto na forma de direitos (posições jurídico-subjetivas do cidadão), 

quanto de instrumentos ou direito-meio (meios através dos quais se exerce judicialmente 

determinado direito), ou então, como regência de distribuição de funções ou atribuições, 

tudo instituído com base no intuito maior de concretizar a cultura democrática na 

sociedade atual.44 

Inegavelmente, o fenômeno da Constitucionalização do Direito atingiu a ciência 

processual. Neste sentido, o constitucionalismo contemporâneo representa não só a 

estruturação do Poder, mas também e, especialmente, a consagração dos direitos 

fundamentais, e com isso, altera o paradigma do direito processual até então vigente.45 Tal 

fenômeno representa o advento de uma nova dimensão do processo civil na 

contemporaneidade: a dimensão constitucional do direito processual civil.46 

Devido a constitucionalização do processo civil, a aplicação das normas 

processuais pelo operador passa a estar necessariamente vinculada à análise de sua 

constitucionalidade. Deste modo, pode-se afirmar que hodiernamente a compatibilização 

                                                
44PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 

Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 13. 
45PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 

Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 37.  
46SILVA, Jaqueline Mielke. Tutela de urgência: De Piero Calamandrei a Ovídio Araújo Baptista da Silva. 

Porto Alegre: Verbo Jurífico, 2009, p. 61. 
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dos anseios do jurisdicionado e da atuação do juiz em cada caso concreto se dará pela 

Constituição Federal. 

No atual sistema jurídico pátrio, como bem expõe Sérgio Gilberto Porto, a 

Constituição Federal é uma das fontes mais importantes do direito objetivo, especialmente 

do direito processual civil, na medida em que dela decorrem princípios que orientam o 

início, o desenvolvimento e o encerramento de cada relação processual. Assim, todo e 

qualquer processo instaurado submete-se ao juízo de adequação constitucional. Por essa 

razão, caso se verifique que algum princípio processual nela reconhecido foi violado, da 

mesma forma que nos demais ramos do direito, restará configurado o vício da 

inconstitucionalidade.47 

Deste modo, a Constituição Federal representa o texto normativo fundamental e 

pacificador de todo e qualquer conflito, seja ele social ou legislativo.  

Neste contexto constitucional-processual, a ordem constitucional unificadora de todo 

o ordenamento jurídico outorgou às partes certos direitos a serem exercidos durante o 

processo ou em razão dele, são eles: a publicidade dos atos processuais (arts. 5º, LIII e 

93, IX), a isonomia no tratamento das partes (art. 5º, caput), o devido processo legal (art. 

5º, LIV), a inafastabilidade da prestação jurisdicional à toda lesão ou ameaça a direito (art. 

5º, XXXV), a proibição da obtenção de prova por meio ilícito (art. 5º, LVI), a segurança 

jurídica decorrente da coisa julgada (art. 5º, XXXVI), a atuação do juiz e do promotor 

natural (art. 5º, LXXVIII), fora outros princípios que, embora não estejam formalmente 

previstos decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja da Constituição 

compreendida em um sentido material. 

Segundo Sérgio Gilberto Porto, a observância de tais comandos constitucionais pelo 

operador do direito tem por objetivo precípuo garantir aos jurisdicionados, através do 

exercício da jurisdição, a realização de um processo democrático, não arbitrário e apto a 

concretizar os fins buscados pelo Estado de Direito, pela sociedade e, especialmente, 

satisfazer as necessidades evidenciadas no direito material. No entanto, a concretização 

de cada um destes princípios é uma tarefa difícil a ser cumprida pelo magistrado 

pontualmente diante de cada relação processual.48 

Nada obstante a inquestionável relevância de cada um destes direitos fundamentais 

para o processo civil, considerando o objetivo precípuo deste estudo de investigar as 

                                                
47PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 

Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 37. 
48PORTO, Sérgio Gilberto. Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da 

Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 38-39. 
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técnicas jurisdicionais capazes de conferir efetividade à sentença sem eficácia imediata 

ope legis que tutela direito em risco de dano ou perecimento, o presente trabalho se 

dedicará a analisar especificamente o direito-garantia à efetividade da tutela jurisdicional.  

 

2.1.1. O Direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional efetiva e seus 

consectários 

Seguindo a linha doutrinária nacional capitaneada por Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero, adota-se no presente estudo o entendimento de que ao proibir a 

autotutela e afirmar no art. 5º, XXXV que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a Constituição pátria admite a existência de um 

direito-garantia49 fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.50  

É desta positivação no catálogo de direitos fundamentais do Título II da Constituição 

Federal que decorre, portanto, a fundamentalidade formal deste direito-garantia. Já a sua 

fundamentalidade material, consoante demonstrar-se-á ao longo desta seção, está 

totalmente associada à relevância da sua existência na estrutura do Estado Democrático 

Constitucional, a qual decorre não só da proibição da autotutela e  consequente assunção 

do monopólio da jurisdição pelo Estado, mas, da própria existência dos direitos 

substanciais e, portanto, da sua imprescindibilidade para a plena realização destes sempre 

que resultem lesados ou ameaçados de lesão.  

Com efeito, a fundamentalidade material deste direito-garantia pode ser resumida 

nas seguintes palavras de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Onde há um direito 

existe igualmente direito à sua realização51.”52 

                                                
49Cabe frisar, mais uma vez, que nada obstante a distinção entre direitos e garantias, estas últimas ainda que 

apresentem função de natureza assecuratória, e assim, instrumental de proteção dos direitos materiais, são 
utilizadas também como direitos subjetivos, na medida em que outorgam ao seu titular posição subjetiva no 
sentido autorizá-lo a postular a garantia prevista no ordenamento legal em seu favor. Eis a razão da 
denominação direito-garantia. Neste sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 211; ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na 
Constituição portuguesa de 1976. 3a. ed. Coimbra: Almedina, 2004, 116.  

50MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
711. 

 
51Esta leitura da fundamentalidade material do direito-garantia à tutela jurisdicional efetiva nada mais é do 

que uma releitura do direito de ação previsto no art. 75 do Código Civil de 1916, vide: “Art. 75. A todo o 
direito corresponde uma ação, que o assegura.” 

52MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
722. 
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A rigor, esta compreensão do art. 5º, XXXV da CF é a mais adequada aos próprios 

fundamentos do Estado Constitucional. Isso porque a força normativa do direito fica 

totalmente anulada quando esse carece de realização na prática, e deste modo, o direito à 

tutela jurisdicional deve ser compreendido não apenas como o direito que todos têm de 

acessar o Poder Judiciário para a tutela de seus direitos, mas, além disso, como o direito à 

adequada e efetiva proteção do direito material posto em juízo, do qual são devedores 

tanto o legislador quanto o juiz. É justamente por essa razão, que a teorização do direito 

fundamental à tutela efetiva proposta por Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero é 

escolhida para servir de base teórica neste trabalho. 

Nesta linha, diante da proibição da justiça de mão própria nada mais razoável e 

natural do que conferir ao Estado Constitucional o dever de prestar tutela jurisdicional 

idônea aos direitos, pois entender de modo diverso implica em tornar sem qualquer valor e 

efeito prático não só o direito à tutela jurisdicional (plano do direito processual), mas 

também o próprio direito material, ou seja, o direito à tutela do direito (plano do direito 

material). É por essa razão que o direito à tutela jurisdicional constitui direito à efetiva 

proteção jurídica.53 

Se por um lado a proibição da autotutela e a consequente assunção do monopólio 

da jurisdição pelo Estado atribuiu a este o dever de prestar tutela jurisdicional idônea e 

efetiva aos direitos, por outro, conferiu ao cidadão o direito de propor ação sempre que 

sofrer ameaça ou lesão a direito, e este direito nada mais é do que o instrumento pelo qual 

o indivíduo exerce o seu direito fundamental à tutela jurisdicional.  

O direito de ação, na dogmática contemporânea do processo civil, deixa de ser 

compreendido como mero direito à decisão de mérito para significar o direito ao 

provimento e aos meios executivos idôneos a conferir efetividade ao direito substancial 

nele reconhecido. Ou seja, na concepção contemporânea, o foco do direito de ação é 

deslocado do conceito para o resultado propiciado pelo seu exercício. Essa nova leitura do 

                                                
53MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
712. Neste mesmo sentido, na doutrina pátria: FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito 
constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 643; e na doutrina alienígena: ALEXY, Robert. 
Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2a. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 488. 
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direito de ação parte adequadamente do pressuposto de que o provimento de mérito só 

tem relevância e utilidade se o direito material nele reconhecido for realizado. 54 

Contudo, para compreender55 adequadamente o conceito e o âmbito de proteção do 

direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional, o mesmo deve ser examinado sob quatro 

perspectivas: (i) do acesso à justiça; (ii) da adequação; (iii) da efetividade e (iv) da 

tempestividade da tutela, as quais passam a ser objeto de análise a seguir. 

O acesso à justiça56 deve ser compreendido basicamente sob três aspectos: da 

amplitude da prestação jurisdicional, do momento em que pode ser proposta a ação e do 

custo financeiro do processo. Neste sentido, sem a pretensão de aprofundar o tema, mas 

apenas expô-lo em linhas gerais, o direito à tutela jurisdicional abarca uma amplitude de 

litígios que podem ser objetos de apreciação jurisdicional, a única espécie de litígio que é 

subtraída à tutela jurisdicional é a revisão do mérito de punições disciplinares militares (art. 

142, §2º, da CF). O direito à tutela jurisdicional pode ser exercido de forma imediata pela 

parte interessada mediante a propositura da ação, porquanto a tutela jurisdicional não é 

condicionada à prévia instância administrativa, bem como ao seu esgotamento, o único 

caso, entretanto, em que a Constituição exige este prévio esgotamento é o da justiça 

desportiva, regulada em lei (art. 217, §1º, CF). Não obstante se trate de um direito 

garantido a todos os cidadãos, o acesso à tutela jurisdicional não implica direito à litigância 

gratuita, porquanto a Constituição determina em seu art. 5º, LXXIV que o benefício da 

gratuidade judiciária é garantido apenas aos necessitados, na forma da lei (art. 3º, da Lei 

nº 1.060/1950).57 

Acerca do tema, Mauro Cappelletti já sustentava em 1973 que a tendência é 

diversificar órgãos e procedimentos judiciais, para torná-los instrumentos eficazes ao 

progresso social, ao invés de manter conservadorismo cego, libertando o magistrado do 

formalismo, caro, demorado e ideologicamente ultrapassado que tão frequentemente 

caracteriza os tribunais tradicionais e seus procedimentos. De fato, a tendência para a 
                                                
54MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 139. Também neste mesmo sentido se posiciona Mitidiero em recente obra escrita em co-autoria 
com Marinoni e Sarlet: MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais 
processuais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 712. 

55Neste sentido: MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 712. 

56Para aprofundar o tema, ninguém melhor do que Mauro Cappelleti. Ver em: CAPPELLETI, Mauro; GARTH, 
Bryan. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988.   

57MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
712-713. 
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diversificação provou ser uma condição sine qua non para a outra tendência, que converge 

para a judicialização.58 

Prosseguindo na análise, além de garantir o acesso à justiça, a tutela jurisdicional 

deve ser adequada59, efetiva60 e tempestiva à tutela dos direitos. 

Primeiramente, a tutela jurisdicional deve ser adequada à tutela dos direitos.61 

Significa dizer que o processo deve ser apto a promover a realização do direito material, 

ou ainda, em outras palavras, o meio deve ser adequado à realização do fim. Via de 

consequência, a adequação da tutela implica a necessidade de analisar o direito material 

em litígio, e com base nesta análise, estruturar o processo com técnicas processuais 

idôneas à situação de direito substancial posta em juízo.62 

Nesta linha, segundo Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, o direito-garantia 

fundamental à proteção jurisdicional adequada determina que o legislador estruture o 

processo mediante a previsão:  

 

[...] (i) de procedimentos com nível cognição apropriado à tutela do direito pretendida, (ii) de 

distribuição adequada do ônus da prova, inclusive com possibilidade de dinamização e inversão; 

(iii) de técnicas antecipatórias idôneas a distribuir isonomicamente o ônus do tempo no 

processo, seja em face da urgência, seja em face da evidência; (iv) de formas de tutela 

jurisdicional com executividade intrínseca; (v) de técnicas executivas idôneas; e (vi) de 

standards para valoração probatória pertinentes à natureza do direito material debatido em 

juízo. Contudo, assim como é dever do legislador estruturar o processo com todas estas 

técnicas a partir da necessidade de adequação da tutela jurisdicional, é dever do juiz adaptá-lo 

concretamente, com base na lei, a fim promover a tutela adequada dos direitos.”63 

 

                                                
58CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative 

Constitutional, International, and Social Trends. Stanford Law Review. 
Vol. 25, n. 5, May, 1973, p. 651-715. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1227903>. Acesso em: 17 
out. 2013, p. 687-688. 

59Nesta linha também: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. Coimbra: Almedina, 2002p. 497-500. 

60MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
720-721. 

61Nesta linha também: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. Coimbra: Almedina, 2002p. 497-500. 

62MITIDIERO, Daniel. Processo e estado constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 92. 
 
63MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
714-715. 
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Além de adequada, a tutela jurisdicional deve ser efetiva, e essa imposição decorre 

dos próprios fundamentos do Estado Constitucional, na medida em que, como já dito, a 

força normativa do direito fica totalmente anulada quando esse carece de atuabilidade.  

A efetividade da tutela está diretamente associada ao resultado do processo. Neste 

sentido, consiste na necessidade de o resultado do processo corresponder o máximo 

possível ao direito material que se busca obter ou ver protegido, propiciando às partes, 

sempre que possível, a tutela específica, ou então, a tutela pelo resultado prático 

equivalente, e apenas quando estas não forem possíveis, a tutela pelo equivalente 

monetário. Partindo desta concepção, torna-se fácil compreender a necessidade de pensar 

todo o processo a partir do direito material com o fito de viabilizar a sua efetividade. Via de 

consequência, o direito à tutela efetiva exige a necessidade: “(i) de encarar o processo a 

partir do direito material – especialmente a partir da teoria da tutela dos direitos; e (ii) de 

viabilizar não só a tutela repressiva, mas também e fundamentalmente a tutela preventiva 

aos direitos.”64 

Diante deste contexto de análise, é preciso ter bem claro que a efetividade da tutela 

pode ser compreendida tanto em sentido amplo, como em sentido estrito. Quando se fala 

em direito à tutela jurisdicional efetiva em sentido estrito, refere-se ao direito fundamental 

do cidadão ao provimento e aos meios executivos adequados a conferir efetividade ao 

direito substancial. Todavia, compreendido em um sentido amplo, o direito-garantia 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva significa não apenas isso, mas também o direito à 

tutela jurisdicional preventiva e tempestiva, conforme demonstrar-se-á a seguir. 

O direito fundamental à tutela tempestiva, ou seja, à duração razoável do processo, 

como corolário do direito à tutela efetiva, é positivado expressamente no art. 5º, LXXVIII, 

CF, e apresenta, por sua vez, outros três corolários: o direito à tutela antecipatória; o 

direito às técnicas processuais voltadas a conferir celeridade ao processo e o direito ao 

uso racional do tempo pelas partes e pelo juiz.65  

Neste sentido, é importante observar que o direito à tutela tempestiva não se 

resume no corolário da técnica antecipatória, pois também abrange a ideia do uso racional 

do tempo pelas partes e pelo juiz.  

                                                
64MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
720-721. 

 
65MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 141-142. 
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Sob esta perspectiva, portanto, não é justo que o réu ultrapasse os limites da 

razoabilidade para exercer o seu direito de defesa, assim como não é justo que o juiz 

preste a tutela jurisdicional em tempo injustificável diante das circunstâncias de 

determinado caso concreto.66 

Destarte, partindo do pressuposto de que o direito à tutela tempestiva decorre do 

direito à efetividade da tutela, pode-se dizer que a técnica antecipatória, como corolário da 

tempestividade, em última análise, é instrumento de viabilização da efetividade da tutela e, 

portanto, direito-garantia fundamental do cidadão. Neste sentido também é o entendimento 

de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pois para os processualistas: “O direito à 

tutela antecipada decorre expressamente do direito à tutela jurisdicional adequada e 

efetiva e tem foro constitucional entre nós.”67 

O sistema processual pátrio prevê esta técnica diferenciada de tutela para três 

situações específicas de direito substancial: de risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao direito (273, I), de abuso de direito de defesa (273, II) e, por fim, de 

incontrovérsia de parcela da demanda (273, §6º).  

É consabido que a primeira hipótese está associada ao perigo de dano ao direito 

pela demora na prestação jurisdicional, ou seja, pela demora na entrega do bem da vida 

ao seu titular. Refere, assim, àquela situação em que o titular do direito não pode aguardar 

até o final do processo para recebê-lo sob pena do mesmo sofrer dano irreparável ou de 

difícil reparação, justificando deste modo a antecipação da entrega do bem da vida ao seu 

titular. 

Diferentemente, as duas outras hipóteses não estão associadas ao perigo de dano 

ao direito, mas sim, ao objetivo fundamental de conferir tratamento racional ao tempo do 

processo, ou seja, à necessidade de distribuir adequadamente às partes o ônus do tempo 

processual.  

Estes dois fundamentos da técnica antecipatória, portanto, partem da premissa de 

que o tempo constitui ônus e, deste modo, não pode ser visto como algo neutro ou 

indiferente às partes. Em outras palavras, não faz sentido submeter o autor a sofrer os 

efeitos da morosidade do processo quando há abuso de defesa praticado pelo réu ou 

                                                
66MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 142. 
67MARINONINI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang (Coord.). Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
717. 
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quando parcela da demanda é passível de ser definida no curso do processo. Neste 

sentido, se para o autor obter o direito a que almeja o fator tempo é imprescindível, é 

conclusão lógica que quanto mais rápido for o processo mais efetivo ele será. Face ao 

abuso do direito de defesa e da incontrovérsia de parcela da demanda justifica-se, 

portanto, que decisões de mérito sejam tomadas no curso do processo, ou seja, de forma 

antecipada.68 

Por derradeiro, não há como deixar de referir ao que ao proibir a autotutela e afirmar 

no art. 5º, XXXV que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”, a Constituição pátria admite a existência de um direito-garantia 

fundamental à tutela jurisdicional preventiva. 

De fato, há bem pouco atrás ainda se questionava sobre a existência do direito 

fundamental à tutela preventiva na ordem jurídica pátria, na medida em que até hoje tal 

direito não encontra abrigo expresso na legislação processual civil infraconstitucional. 

Hodiernamente, entretanto, frente a inserção da locução “ameaça a direito” na norma 

constitucional consagradora da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV) 

não restam mais dúvidas de que é garantido ao cidadão o direito fundamental à tutela 

jurisdicional capaz de impedir que o direito seja violado, ou seja, é indubitavelmente 

garantido na ordem constitucional nacional o direito à tutela preventiva. 

Nada obstante a inegável existência do direito à tutela preventiva na ordem 

constitucional através da inserção da locução “ameaça a direito” na redação do art. 5º, 

XXXV, CF, Luiz Guilherme Marinoni69 acertadamente observa que no âmbito da legislação 

infraconstitucional, na verdade, o direito à tutela inibitória não está previsto no plano do 

direito processual, onde muitos pressupõem que deveria estar, mas sim, no plano do 

direito material, na medida em que a tutela inibitória decorre da sanção que integra a 

própria norma que outorga os direitos ditos invioláveis, alguns, inclusive com status de 

direito fundamental.  

E para se chegar a esta conclusão basta ponderar que não faz sentido algum a 

recepção de uma norma que outorgue direito inviolável sem conferir o correspondente 

direito à inibição do ilícito para a garantia efetiva da sua inviolabilidade, sob pena de tais 

                                                
68MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 142. 
69MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 141. 
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direitos, embora garantidos pelo ordenamento jurídico, resultarem na prática sem qualquer 

valor. 

Eis a raiz constitucional do direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional 

adequada, tempestiva, preventiva e efetiva. 

 

2.1.1.1. O enquadramento do direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva na classificação funcional dos direitos fundamentais 

Antes de adentrar na questão concernente ao enquadramento deste direito na 

classificação multifuncional dos direitos fundamentais, é pressuposto obrigatório esclarecer 

a dupla função de direito e de garantia que a efetividade da tutela jurisdicional apresenta 

ao seu titular, de modo a justificar a escolha neste artigo pelo emprego da nomenclatura 

direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional efetiva.  

Cabe referir, neste sentido, que nada obstante a distinção existente entre direitos e 

garantias, estas últimas ainda que apresentem função de natureza assecuratória, e assim, 

instrumental de proteção dos direitos materiais, são utilizadas também como direitos 

subjetivos, na medida em que outorgam ao seu titular posição jurídico-subjetiva no sentido 

autorizá-lo a postular a garantia prevista no ordenamento legal em seu favor.70 

Compreendido, desta feita, que a efetividade da tutela jurisdicional possui uma 

dupla função, tanto de direito, quanto de garantia para o seu titular, cumpre, então, 

analisar como este direito-garantia se enquadra na classificação multifuncional dos direitos 

fundamentais.  

O direito-garantia à tutela jurisdicional efetiva consiste em um direito prestacional à 

proteção (status positivus de Jellinek) e à participação mediante procedimento adequado 

(status activus processualis de Peter Häberle), pois como bem define Luiz Guilherme 

Marinoni, engloba três direitos: à técnica processual adequada, ao procedimento apto a 

viabilizar a participação e, à resposta do juiz.  

Constituindo-se através destes direitos, a rigor, a efetividade da tutela jurisdicional 

exige: a predisposição no ordenamento processual de técnicas processuais adequadas à 
                                                
70SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 211; 
SARLET, Ingo Wolfgang. Teoria dos direitos fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Curso de 
direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 312. No mesmo sentido: 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3a. 
ed. Coimbra: Almedina, 2004, 116. 
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tutela do direito material posto em juízo e procedimentos idôneos a viabilizar a participação 

do jurisdicionado (dever do Estado-legislador) e, por fim, a própria idoneidade da resposta 

jurisdicional (dever do Estado-juiz). Percebe-se, assim, que o direito à proteção dos 

direitos, sejam eles fundamentais ou não, exige não apenas normas de natureza material, 

mas também, e com especial relevância, normas de natureza processual, e por essa 

razão, pode-se afirmar que o direito à proteção dos direitos fundamentais tem como 

corolário o direito à preordenação das técnicas adequadas à prestação da tutela 

jurisdicional efetiva.71 

Impende esclarecer, entretanto, que o direito-garantia à tutela jurisdicional não exige 

apenas prestação protetiva por parte do Estado-legislador através da edição de normas 

processuais, mas também requer prestação protetiva por parte do Estado-juiz mediante a 

própria resposta jurisdicional a ser prestada por este.  

Como pode se perceber, ambas as prestações constituem formas de prestação 

estatal protetiva dos direitos fundamentais, diferenciadas, porém, por uma constituir 

resposta abstrata do legislador, ou seja, a lei, enquanto a outra constitui resposta diante do 

caso concreto, isto é, a decisão. Em suma, pode-se dizer, nas próprias palavras de Luiz 

Guilherme Marinoni que: “há direito, devido pelo Estado-legislador, à edição de normas de 

direito material de proteção, assim como de normas de direitos instituidoras de técnicas 

processuais capazes de propiciar efetiva proteção. Mas o Estado-juiz também possui 

dever de proteção, que realiza no momento em que profere a sua decisão a respeito dos 

direitos72”, sejam eles fundamentais ou não. 

Neste sentido, é importante deixar claro que quando o direito-garantia fundamental 

à tutela jurisdicional efetiva tem como destinatário do dever protetivo dos direitos o Estado-

juiz, não exige deste apenas a efetividade da tutela dos direitos materiais fundamentais, 

mas sim de todo e qualquer direito substancial. Do mesmo modo se dá quando o 

destinatário do dever de proteção dos direitos é o Estado-legislador, porquanto o direito-

garantia fundamental à efetividade da tutela exige deste a edição de técnicas e 

procedimentos adequados à efetiva tutela de quaisquer direito.73  

                                                
71MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 143-144. 
72MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 144. 
73MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 145. 
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Depreende-se, assim, que embora a prestação jurisdicional deva atender sempre ao 

direito-garantia fundamental à tutela adequada e efetiva, nem sempre o objeto da decisão 

será outro direito fundamental de natureza material. De qualquer sorte, sendo fundamental 

ou não, certo é que sempre que o direito substancial necessitar de tutela jurisdicional, por 

sofrer ameaça ou lesão, a decisão emanada pelo Estado-juiz configura evidente prestação 

jurisdicional de proteção ao direito, e essa, por sua vez se reveste de fundamentalidade, 

justificando o enquadramento deste direito-garantia na categoria de direitos prestacionais à 

proteção. 

Deste contexto, portanto, é possível concluir, na linha dos ensinamentos de Luiz 

Guilherme Marinoni, que a função do Estado-juiz não se resume a simplesmente resolver 

os litígios que lhe sejam apresentados, mas sim, de zelar pela idoneidade da prestação 

jurisdicional, sendo inadmissível ao julgador se furtar do dever de utilizar a técnica 

adequada ao direito material, pois desta adequação depende o alcance da própria 

efetividade da tutela do direito. Significa dizer, o Estado no exercício das suas funções, 

sejam elas jurisdicionais ou legislativas, está sempre vinculado ao direito-garantia 

fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, concebido como garantia e instrumento 

de concretização de todo e qualquer direito violado ou ameaçado de lesão.74  

Por essa razão, o direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional conferido ao 

cidadão pelo art. 5º, XXXV da CF não pode ser hodiernamente compreendido como a 

mera possibilidade de igual acesso à jurisdição, e assim, ao procedimento e técnica 

processual legalmente instituídos, ou seja, não pode se restringir ao conceito tradicional de 

direito de acesso à justiça.  

Esta nova leitura que se propõe do art. 5º, XXXV da CF, parte do pressuposto de 

que entendendo que o direito à tutela jurisdicional corresponde ao mero direito de acessar 

o Judiciário por meio do procedimento previamente fixado pela lei sem levar em conta a 

idoneidade deste para a efetiva tutela do direito, se está, nada mais nada menos, do que 

invertendo a lógica que deve existir na relação entre direito material e o direito processual, 

ou seja, o processo dá os contornos do direito material, quando, na verdade, deveria ser o 

inverso, pois o segundo serve para cumprir os fins do primeiro, e não o contrário. E por 

                                                
74MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 145. 
 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

36 

isso, a imprescindibilidade da adequação da técnica e do procedimento ao direito 

substancial para o alcance da efetividade da tutela.75 

Destarte, ancorado-se nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet a respeito da teoria geral 

dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional pátria e de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero sobre o direito-garantia à tutela jurisdicional e o seu 

enquadramento na classificação funcional dos direitos fundamentais, o que o presente 

artigo propõe é que este direito-garantia seja concebido na dogmática processual 

contemporânea como o direito à efetiva e adequada proteção do direito material, do qual 

são devedores tanto o legislador quanto o juiz, sem que com isso, entretanto, se perca de 

vista a sua concepção tradicional de direito de iguais oportunidades de acesso à justiça. 

 

3. O PROBLEMA DA AUSÊNCIA DE EFICÁCIA IMEDIATA OPE LEGIS DA 

SENTENÇA QUE TUTELA DIREITO EM IMINENTE RISCO DE DANO OU 

PERECIMENTO  

Uma vez abordado os aspectos funcionais do direito-garantia fundamental à tutela 

jurisdicional adequada e efetiva, já é possível avançar o desenvolvimento do tema para o 

seguinte questionamento: considerando que o Estado-legislador tem o dever de editar 

normas que outorguem técnicas e procedimentos idôneos à tutela do direito substancial, 

caso este dever seja descumprido diante de determinado caso concreto, neste contexto, o 

Estado-juiz perde o seu dever de prestar a tutela jurisdicional adequada e efetiva? 

Pressupõe-se que diante do que se expôs até aqui a respeito do âmbito de proteção 

do direito-garantia fundamental à tutela efetiva e dos seus aspectos funcionais, qualquer 

estudioso do direito esteja apto a responder tal questionamento de forma negativa, pois se 

a própria efetividade dos direitos violados ou ameaçados de lesão depende da prestação 

jurisdicional idônea e efetiva, caso esta não seja cumprida pelo Estado-juiz diante de 

determinado caso concreto, em razão da omissão do Estado-legislador em predispor no 

ordenamento processual técnicas e procedimentos idôneos, os direitos substanciais que 

delas dependem restarão totalmente ineficazes, ou seja, sem qualquer valor prático aos 

seus titulares. 

                                                
75MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 145-146. 
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Por esta simples, mas relevante razão, o Estado-juiz tem o dever de interpretar a 

legislação infraconstitucional processual à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional, 

ficando obrigado a extrair da norma processual a sua máxima potencionalidade, sempre 

com vistas a tutelar os direitos de forma adequada, tempestiva e efetiva, sem com isso, 

entretanto, violar o direito de defesa da parte adversa.76 

Consoante demonstrar-se-á ao longo deste tópico, este questionamento se 

enquadra perfeitamente à situação problemática de como viabilizar a efetividade da 

sentença que não possui eficácia imediata por força da lei, mas que, entretanto, dela 

necessita por tutelar direito em risco de dano ou perecimento, e que, portanto, sequer 

pode aguardar o prazo de interposição do recurso cabível para ser satisfeito e entregue ao 

seu titular. 

Este contexto jurídico-processual problemático constitui tema de inquestionável 

importância, pois versa sobre uma categoria de sentença para a qual o ordenamento 

processual civil vigente omite-se em conferir tratamento protetivo, na medida em que não a 

inclui no rol taxativo das sentenças com eficácia imediata (incisos do art. 520), em que 

pese lá merecesse estar inserida como “a sentença que tutela direito em iminente risco de 

dano irreparável ou de perecimento”. 

Diante da omissão do Estado-legislador em conferir tratamento protetivo expresso e 

imediato a esta categoria de sentença, cabe aos estudiosos e operadores do direito 

resolvê-la à luz do direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Para tanto, 

cumpre investigar se existe no sistema processual vigente mecanismo capaz de outorgar 

ao Estado-juiz o poder de atribuir efeito e exequibilidade imediata a este tipo de sentença. 

A resposta a este questionamento constitui o objeto de investigação do presente artigo. 

Todavia, antes de ingressar nesta análise, é imprescindível realizar um exame 

prévio a respeito do problema atinente ao custo temporal gerado pela regra do duplo efeito 

recursal para os direitos que exigem satisfação imediata. 

 

 

 

                                                
76 Neste sentido: MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 146. 
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3.1. O CUSTO TEMPORAL GERADO PELA REGRA DO DUPLO EFEITO 

RECURSAL PARA OS DIREITOS QUE EXIGEM SATISFAÇÃO IMEDIATA 

O sistema processual pátrio vigente estabelece em seu art. 520, caput77, a regra 

geral de que a sentença nasce com os seus efeitos suspensos e a sua exequibilidade 

imediata obstaculizada, na medida em que determina que o recurso de apelação contra 

ela interposto é recebido com efeito devolutivo e suspensivo. As sentenças que constituem 

exceção a esta regra, ou seja, aquelas que já nascem com eficácia imediata, são 

tipificadas taxativamente nos incisos do referido dispositivo78, são elas: homologatória da 

divisão ou a demarcação; condenatória à prestação de alimentos; que decide o processo 

cautelar; que rejeita liminarmente embargos à execução ou que os julga improcedentes; 

que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem e que confirma a antecipação 

dos efeitos da tutela.79 

O problema central desta regra é o fato de constituir obstáculo intransponível à 

efetividade daquelas sentenças que não possuem eficácia imediata por força da lei, mas 

que, entretanto, dela necessitam por tutelar direito em risco de dano ou perecimento, e 

que, portanto, sequer pode aguardar o prazo de interposição do recurso cabível para ser 

satisfeito e entregue ao seu titular. 

Neste contexto, portanto, há que se considerar o seguinte: a antecipação de tutela 

pode não ter sido deferida no curso do processo porque naquele dado momento 

processual o juiz não havia se convencido suficientemente da verossimilhança da 

alegação de existência do direito material posto em juízo e, principalmente, do risco de 

dano irreparável ou de perecimento deste. Ou seja, apenas no momento da prolação da 

sentença, após robusta instrução probatória do feito, se obtém tal convencimento através 

                                                
77O projeto de novo CPC, já aprovado pela Câmara de Deputados, prevê a mesma regra no art. 1.025, caput 

e §1º, com a exclusão da sentença que decide o processo cautelar e com o acréscimo da sentença que 
concede ou revoga a antecipação de tutela e da sentença que decreta a interdição, esta última já constava 
expressamente no CPC, porém, fora do catálogo do art. 520. 

78Neste sentido, vide: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 282-283, 467-
468; SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil, volume 1: processo de conhecimento, 7 ed., 
ver. E atualizada com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 403-404. 

79Contudo, as exceções à regra da suspensividade dos efeitos da sentença não se restringem apenas 
àquelas tipificadas taxativamente nos incisos do art. 520 do CPC, uma vez que o art. 1184 do próprio 
diploma processual prevê esta exceção também para as sentenças que decretam a interdição, hipótese 
esta que parece ter sido esquecida pelo legislador de ser incluída no rol taxativo das exceções do art. 520. 
Ademais, há também outras exceções à regra da suspensividade previstas externamente ao Código de 
Processo Civil, em leis esparsas, relativas a sentenças proferidas em ações de procedimento especial. 
Dentre estas, se aponta apenas algumas principais a título ilustrativo: sentença do mandado de segurança, 
sentença da ação de busca e apreensão do Decreto-Lei nº. 911/69, sentença da ação de desapropriação, 
sentença da ação de despejo fundada na Lei nº. 8.245/91, dentre outras mais. 
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(i) do juízo de certeza da existência do direito material afirmado e (ii) do risco de lesão ou 

perecimento do mesmo caso não fosse urgentemente tutelado.  

Tem-se, deste modo, o seguinte problema: como viabilizar a execução imediata 

desta sentença frente a obstaculização implementada pela regra do duplo efeito recursal 

(art. 520, caput, CPC)? 

Athos de Gusmão Carneiro define muito bem o problema em questão: “O grande 

desafio da jurisdição inicia-se, e não acaba, quando da publicação da sentença. Eis o 

grande desafio: ‘impor ao mundo dos fatos os preceitos abstratamente formulados no 

mundo do direito’.”80 

A gravidade da existência de sentenças como esta - que embora exijam imediata 

execução encontram-se obstaculizadas pela regra do duplo efeito recursal - está no 

descuido do julgador de não avaliar adequadamente que o direito substancial postulado 

sequer pode aguardar a interposição do recurso cabível para ser concretamente concedido 

ao seu titular. 

Tratam-se de casos complexos nos quais, por exemplo, o jurisdicionado sequer 

pode aguardar a interposição da apelação para se submeter à cirurgia, cujo custeamento 

fora determinado em sentença, uma vez que a demora na sua realização coloca em risco 

não só a integridade física (risco de enfartar), mas inclusive, a vida do demandante. Cuida-

se, assim, de sentença que já nasce com os seus efeitos práticos suspensos e sua 

exequibilidade imediata obstaculizada, em que pese necessite de imediata execução para 

conseguir tutelar o bem jurídico posto em juízo de forma adequada, tempestiva e efetiva. 

Em casos concretos como este, incumbe ao juiz ponderar adequadamente a 

existência de risco de dano irreparável ou perecimento do direito diante da morosidade do 

sistema recursal, a fim de evidenciar se a postergação da concessão da tutela pretendida 

ao jurisdicionado importaria na própria negação da efetividade e tempestividade do 

processo.  

Como pode se perceber, não há como desconsiderar, tal como o fez o legislador ao 

redigir os incisos do art. 520 do CPC, a possibilidade de ocorrer na prática situações 

concretas que não se enquadrem em nenhuma das decisões tipificadas com eficácia 

                                                
80CARNEIRO, Athos de Gusmão. Sugestões para uma nova sistemática da execução. Revista de 

Processo, v. 26,  n. 102, p. 139-152, abr./jun. 2001, p. 140. 
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imediata, mas que, entretanto, dela necessitem por tutelarem direito material em risco de 

dano irreparável ou de perecimento.  

As hipóteses de sentenças que sequer podem aguardar a interposição do recurso 

cabível para serem efetivadas são verificadas com muita nitidez nas ações que 

pressupõem urgência na entrega da prestação da tutela jurisdicional pelo simples fato de 

tutelarem bens jurídicos de relevância social e constitucional, alguns inclusive, com status 

de direito fundamental.  

Cuidam-se, assim, de sentenças que envolvem bens jurídicos relativamente aos 

quais a urgência na entrega da tutela jurisdicional é inerente à sua própria natureza 

material, e por essa razão afiguram-se incompatíveis com a morosidade81 do sistema 

recursal para que sejam realizados e entregues ao seu titular. E neste sentido, o custo 

temporal da apelação e do trânsito em julgado representa um grave obstáculo à 

efetividade dos direitos. 

Detectada na prática a ocorrência deste problema, a preocupação que exsurge é o 

fato de o sistema processual civil vigente se omitir em conferir tratamento protetivo a esta 

categoria de sentença, na medida em que não a inclui no rol taxativo das decisões com 

eficácia imediata (incisos do art. 520 do CPC), em que pese lá merecesse estar inserida.  

O problema que se busca resolver, portanto, é o de como viabilizar a efetividade da 

sentença que não possui eficácia imediata por força da lei, mas que, entretanto, dela 

necessita por tutelar direito material em risco de dano ou perecimento, e que, portanto, 

sequer pode aguardar o prazo de interposição do recurso cabível para ser satisfeito e 

entregue ao seu titular. Nesse ínterim, o presente artigo busca analisar se existe no 

sistema processual vigente mecanismo capaz de outorgar ao Estado-juiz o poder de 

atribuir efeito e exequibilidade imediata a este tipo de sentença. 

 

3.2. O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO EX OFFICIO E A EFICÁCIA IMEDIATA 

OPE JUDICIS DA SENTENÇA 

Detectada a omissão inconstitucional do Estado-legislador ao não incluir no rol 

taxativo das sentenças com eficácia imediata (incisos do art. 520) “a sentença que tutela 

direito em iminente risco de dano ou perecimento”, resta ao Estado-juiz cumprir o seu 

                                                
81MACHADO, Jorge Pinheiro. Tutela antecipada na teoria geral do processo. São Paulo: LTR, 1999, v. 1, 

p. 597. 
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dever constitucional de interpretar a legislação processual à luz do direito fundamental à 

tutela jurisdicional, ficando obrigado a retirar da norma processual a sua máxima 

potencionalidade sempre com vistas a tutelar os direitos de forma adequada, tempestiva e 

efetiva, sem com isso, entretanto, violar o direito de defesa da parte adversa.82 

É justamente diante desta falha do legislador que o provimento antecipatório é 

disponibilizado ao juiz como ferramenta apta a viabilizar a imediata produção de efeitos e 

execução da sentença que não possui eficácia imediata por força da lei, mas que, 

entretanto, dela necessita por tutelar direito material em risco de dano ou perecimento, e 

que sequer pode aguardar o prazo de interposição do recurso cabível para ser satisfeito e 

entregue ao seu titular. 

Identificado o provimento antecipatório como técnica processual viabilizadora da 

eficácia imediata ope judicis da sentença, cabe investigar qual seria o mecanismo idôneo 

para propiciar a concessão deste provimento antecipatório no ato sentencial. 

Neste contexto problemático, o poder jurisdicional de conceder provimento 

antecipatório ex officio nada mais é do que uma técnica processual utilizada pelo julgador 

para viabilizar a eficácia imediata ope judicis da decisão, sempre que o ato sentencial em 

jogo não se enquadrar em nenhuma das sentenças com eficácia imediata por força da lei 

(art.520, incisos, CPC).  

Luis Rodrigues e Teresa Arruda Alvim Wambier vislumbram a mesma solução para 

o problema em questão ao aduzirem que: “[...] a concessão da tutela antecipatória na 

sentença serve para, no mais das vezes, possibilitar a execução imediata da própria 

sentença, afastando o efeito suspensivo do recurso de apelação que, eventualmente, 

venha a ser interposto.”83 

José Carlos Barbosa Moreira também se manifesta a favor desta solução ao tratar 

da problemática em comento: “Como providência alternativa, pode cogitar-se de atribuir ao 

juiz, à semelhança do que faz mais de um ordenamento estrangeiro, competência para 

imprimir à sentença efeito executivo imediato, mesmo fora dos casos previstos.”84  

                                                
82Neste sentido: MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 146. 
83 WAMBIER, Luis Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários à 2ª fase da Reforma 

do Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 148. 
84MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 468. 
 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

42 

Fixada a solução ao problema, é preciso retomar o tratamento dos casos concretos 

paradigmáticos, anteriormente citados, na medida em que estes já podem ser 

satisfatoriamente solucionados com base na solução proposta neste artigo de empregar o 

provimento antecipatório ex officio para conferir eficácia imediata ope judicis à sentença. 

No caso das ações de cobrança de cobertura ou custeamento de tratamento 

cirúrgico, caberia ao juiz, ao proferir a sentença procedente, conceder de ofício provimento 

antecipatório a fim de viabilizar a sua imediata produção de efeitos e efetivação, e assim, 

ordenar que a seguradora ou o INSS autorize de imediato o hospital conveniado a realizar 

o tratamento cirúrgico, cominando a incidência de multa diária em caso de 

descumprimento da ordem, sob pena de não o fazendo o provimento final resultar 

totalmente ineficaz, caso o demandante venha a falecer neste interregno. 

Da mesma forma, no caso da ação de fornecimento de medicação em razão de 

doença grave, a sentença procedente poderia ser imediatamente efetivada se o julgador 

concedesse ex officio provimento antecipatório para ordenar de imediato o fornecimento 

do medicamento pelo INSS, cominando a incidência de multa diária em caso de 

descumprimento da ordem, sob pena de não o fazendo o provimento final resultar 

totalmente ineficaz, caso o demandante venha a falecer neste interregno. 

Como pode se perceber, no caso específico das ações que tenham por objeto o 

adimplemento urgente de serviço de assistência à saúde, a aplicação do provimento 

antecipatório ex officio na sentença constitui instrumento de concretização não só do 

direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva, mas 

especialmente do direito fundamental de proteção à vida e à saúde do indivíduo, que por 

se encontrar em iminente risco de dano irreparável ou de perecimento, não poderia 

aguardar sequer o prazo de interposição da apelação para ser tutelado, sob pena de restar 

gravemente lesado, ou até mesmo, sacrificado. 

Portanto, considerando que o processo civil contemporâneo deve estar alinhado 

com o direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional, e que este só se concretiza com a 

criação de técnicas e procedimentos aptos a proporcionar a prestação jurisdicional de 

forma adequada, tempestiva e efetiva, a técnica do provimento antecipatório de ofício na 

sentença nada mais é do que um eficaz instrumento de viabilização de eficácia imediata 

ope judicis à sentença que tutela direito substancial em risco de dano ou perecimento e, 

assim, um eficaz instrumento de concretização do direito-garantia fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, e principalmente, dos direitos materiais postos em juízo. 
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CONCLUSÃO 

No presente artigo, buscou-se apresentar breves noções introdutórias ao estudo 

dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, com o objetivo precípuo 

demonstrar que é possível resolver o problema da sentença sem eficácia imediata 

outorgante de direito em risco de dano ou perecimento à luz do direito-garantia 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, e assim, a partir da aplicação da técnica 

antecipatória como instrumento apto a viabilizar a eficácia imediata ope judicis a esta 

categoria de sentença.  

Para tanto, adotou-se como assento teórico a moderna leitura do direito-garantia à 

tutela jurisdicional, segundo a qual, tal direito não quer dizer apenas que todos têm direito 

a acessar o Poder Judiciário para a tutela de seus direitos, mas que todos têm direito à 

adequada, tempestiva e efetiva proteção do direito, do qual são devedores tanto o 

legislador quanto o juiz. 

Destarte, partindo do pressuposto de que o Estado-juiz não perde o seu dever de 

prestar a tutela jurisdicional adequada e efetiva mesmo quando o Estado-legislador 

descumpre diante de determinado caso concreto o seu dever de editar normas que 

outorguem técnicas e procedimentos idôneos à tutela do direito substancial, analisou-se 

detidamente a falha do Estado-legislador ao não conferir eficácia imediata à sentença que 

“tutela direito em iminente risco de dano ou perecimento”. 

Buscando resolver a problemática em questão à luz do direito-garantia fundamental 

à tutela jurisdicional efetiva, chegou-se a seguinte constatação: se todas aquelas 

sentenças que tutelam direito fundamental substancial em iminente risco de dano ou 

perecimento e que encontram óbice para a sua efetividade na regra geral do duplo efeito 

recursal tivessem como única alternativa aguardar o julgamento da apelação e do trânsito 

julgado para produzirem seus efeitos e serem executadas, grande parte delas resultariam 

plenamente ineficazes, sem qualquer valor e utilidade prática ao jurisdicionado, pois não 

passariam de mera declaração formal da existência do direito material postulado.  

Em contrapartida, se ao Estado-juiz for permitido conceder provimento antecipatório 

ex officio na sentença a fim de viabilizar a produção imediata de seus efeitos e a sua 

execução imediata (eficácia imediata ope judicis), o direito em risco de dano irreparável ou 

perecimento nela reconhecido resultará tutelado de forma adequada, tempestiva e efetiva, 

e assim, o direito-garantia fundamental do jurisdicionado a um pleno e efetivo acesso à 

Justiça restará concretizado.  
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Eis o fundamento central da aplicação desta técnica processual à sentença que 

“tutela direito em iminente risco de dano ou perecimento”: a concretização do direito 

material posto em causa e, via de consequência, do direito-garantia fundamental à tutela 

jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva, consagrado no art. 5º, XXXV e LXXVIII da 

Constituição Federal. 

Nessa linha, impende observar que no caso específico das ações que tenham por 

objeto o adimplemento urgente de serviço público ou privado de assistência à saúde do 

cidadão, a aplicação do provimento antecipatório ex officio na sentença constitui 

instrumento de concretização não só do direito-garantia fundamental à tutela jurisdicional 

adequada, tempestiva e efetiva, mas especialmente, do próprio direito fundamental de 

proteção à vida e à saúde do cidadão, que por encontrar-se em iminente risco de dano 

irreparável ou de perecimento, não poderia sequer aguardar o prazo de interposição da 

apelação para ser tutelado, sob pena de restar gravemente lesado, ou até mesmo, 

sacrificado. 

Em síntese, este artigo buscou demonstrar a imprescindibilidade da tutela 

jurisdicional e da técnica antecipatória para a efetividade dos direitos materiais, uma vez 

que estes sempre que restarem lesados ou ameaçados de lesão, necessitarão da tutela 

jurisdicional efetiva para a sua plena realização. Por esta razão que se fala no direito-

garantia fundamental à prestação jurisdicional efetiva como o mais importante dos direitos, 

visto que constitui o direito de fazer valer os próprios direitos. 
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INTRODUÇÃO 

Ao falar-se em direitos fundamentais há que se destacar a vinculação destes ao 

Poder Judiciário que deve fiscalizar, quando provocado, os demais poderes quanto à 

aplicação dos direitos fundamentais e ao mesmo tempo, zelar para que suas decisões 

tenham conteúdo que respeite os direitos fundamentais.  

Contudo, a ordem constitucional jurídica vigente não se garante apenas pela 

harmonia dos poderes, mas justamente pelo contexto controverso que envolve sua 

interpretação e eficácia. Nesta senda, a própria Constituição determina, não sugestiona, 

ao Supremo Tribunal Federal que atue como “guardião dos direitos fundamentais” - a 

função de controle de constitucionalidade, a função de intérprete com efeito vinculativo e a 

função normativa. 

Neste aparato e com base na necessidade de que as decisões judiciais atuem na 

concretude e efetivação de direitos fundamentais, o que significa de forma muito simples, 

                                                
85 Este artigo é resultado do Grupo de Pesquisa de Direitos Fundamentais Civis do Programa de Mestrado 
em Direito da UNOESC – Campus de Chapecó/SC. 
86 Graduada em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Especialista 
em Direito Público e Privado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais da UNOESC - Campus de 
Chapecó/SC, Pesquisadora do Grupo de Direitos Fundamentais Civis do Programa de Pós-Graduação em 
Direitos Fundamentais da UNOESC, Professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus de 
São Miguel do Oeste/SC e Campi Aproximados de Maravilha e Pinhalzinho. E-mail: mixilini@yahoo.com.br 
87 Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (1982); Mestrado (1996) e Doutorado (2003) em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Pós-Doutorado na Universidade de Coimbra – 
Portugal (2007); Professora Assistente Doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1988-2012); Professora e pesquisadora do Programa de Pesquisa, Extensão e Graduação em Direito da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina; tem experiência na Área de Direito, com ênfase em Direitos 
Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: direito constitucional, direitos humanos, garantias 
fundamentais, direito do Estado e direito processual civil. E-mail: rivafreit@ig.com.br 
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“dar em seus comandos interpretação adequada à Constituição”, é que se optou por trazer 

como tema “as respostas corretas em direito na teoria das decisões judiciais”, e como 

problema a ser respondido, se haveriam respostas corretas em direito nas decisões 

judiciais que envolvam a efetivação de direitos fundamentais.   

Neste enredo, tem-se por objetivo verificar a valoração dos princípios nas decisões 

judiciais para a concretude de direitos fundamentais. Para tanto, utilizar-se-á de pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial apoiada em decisões destacadas dos Superiores Tribunais, 

abordando-se na primeira parte do artigo, mesmo que brevemente, a Teoria em Direito de 

Dworkin, com base nas “respostas corretas” e, por fim, em um segundo momento, mas 

definidor, para o deslinde em questão, a inserção e adequação das respostas corretas em 

Direito de Dworkin na interpretação do ordenamento jurídico brasileiro e formação das 

decisões judiciais, interferentes para o “bem” ou para o “mal” na efetivação e guarida dos 

direitos fundamentais.  

 

1. DOWRKIN E AS RESPOSTAS CORRETAS EM DIREITO: O PERMEAR DOS 

PRINCÍPIOS 

Surge no decorrer dos conceitos e princípios abalizadores do Direito a necessidade 

de fundamentar as decisões judiciais ao nível de respostas corretas. Contudo, a resposta 

correta depende necessariamente do contexto ao qual se insere o fato, do destinatário da 

norma, e essencialmente da função constitucional a que a norma se destina na realização 

de direitos fundamentais. Não pode a decisão, em hipótese alguma, em casos similares, 

ser diferente em seus efeitos, se os princípios que a homenageiam são os mesmos. A 

mudança de julgador, não permite diferentes decisões. A mudança de julgador deve 

promover a melhor e mais correta decisão, e esta, inevitavelmente, dentro de sua 

isonomia, deve ser a mesma para todos. 

Neste ápice, o Estado Democrático de Direito permeia os juízes de possibilidades 

decisórias “justas”, o que não significa discricionariedade, ou qualquer risco a ordem 

jurídica instaurada, contudo, a vinculação a princípios mais altos, a vinculação a um Direito 

mais justo, a vinculação acima de tudo a uma ordem jurídica vigente em prol do ser 

humano, de sua dignidade. O abandono a aplicação de normas prontas, inadequadas a 

sua época. A deserção a um positivismo exacerbado, sem qualquer finalidade social ou 

humanística.  
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O Direito foi criado no intuito de organizar a vida social e os comportamentos 

humanos, todavia, não foi concebido para ofender ou restringir em sua extrema legalidade 

a dignidade da pessoa humana. 

Assim, outorgar aos juízes possibilidade de um ideal de justiça, não está em 

autorizar ao juiz “decida como entender melhor”, contudo, permitir aos juízes que 

sabiamente abandonem os catálogos positivistas de seu tempo universitário, para adentrar 

na sensibilidade geral de “justiça”, limitada sem risco algum, pela ordem constitucional 

posta. 

Neste enredo, ao caracterizar cientificamente o Direito o positivismo o apresenta 

como um conjunto de normas que estabelece comportamentos previamente amparados 

por uma estrutura normativa e que supostamente dariam sentido jurídico às ações sociais. 

Contudo, tal pensamento, bem como o direito e o ato decidir, passam a ser 

questionados por alguns filósofos como Dworkin, ao apresentar um discurso crítico ao 

padrão dominante na busca de superar teorias conservadoras do saber jurídico instituído. 

Filósofo contemporâneo ao seu tempo e que traz consigo a angústia de se estabelecer 

qual é a melhor resposta em direito.  

Assim, Dworkin vem com as teses dos direitos e da resposta correta, estabelecendo 

a preponderância dos princípios sobre as regras positivadas, levando principalmente em 

consideração o fato de estas comporem um conjunto exaustivo, de tal modo, que se um 

caso não possuir uma regra não poderá ser decidido pelo direito, deliberando-se assim o 

poder discricionário dos juízes, com base em seu discernimento criando nova regra 

jurídica ou complementando uma já pré-existente (MELEU, 2013). 

Para Dworkin os juízes não decidem somente por regras eis que o direito não 

compreende apenas regras, mas também por princípios. Além de que, ao decidir os juízes 

também utilizam mão de outros aspectos, pois para o filósofo o direito é composto não 

apenas de regras válidas ou não, mas, sobretudo, por princípios (MELEU, 2013). 

Desta forma, se o juiz se encontrar diante de um “caso difícil” ao qual o direto 

positivo não consegue resolver, tanto os positivistas quanto os antipositivistas auferem ao 

julgador a necessidade de decidir, contudo, ao que tange os positivistas, esta decisão 

estaria vinculada a um poder discricionário, enquanto que para os antipositivistas, seria 

necessário criar-se um novo modo de decidir (DWORKIN, 2010).  
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Dworkin alberga uma reviravolta interpretativa, partindo da compreensão do direito 

como um conceito interpretativo da prática jurídica, no qual sempre haverá uma resposta 

certa, e as decisões judiciais neste ínterim devem ser baseadas nos princípios, pois os 

direitos individuais precedem aos coletivos (MELEU, 2013). 

Ademais, é a partir da integridade (forma pela qual Dworkin define o Direito) 

enquanto princípio adjudicativo, que o juiz encontrará as respostas corretas, prestando 

legitimamente a jurisdição (LUIZ, 2013).  

No mais, Dworkin de modo explicativo compara o Direito a literatura, eis que se 

vários autores compuserem a sua elaboração, cada um deverá retomar de onde o autor 

anterior parou para que se mantenha a coerência, não havendo espaço algum para que os 

autores interpretem a história, cada qual a seu modo. Assim, deve o juiz em suas decisões 

“ler a história toda”. Entender a história institucional do direito, pois as decisões judiciais 

devem ser dadas de acordo com a sua história jurídica (DWORKIN, 2005). 

Não admite, então, a possibilidade de os juízes decidirem de forma discricionária, 

pois até mesmo nos “casos difíceis”, eles estariam vinculados a julgar com padrões 

prévios de conduta, considerados como princípios jurídicos, que servirão para fundamentar 

e justificar a decisão, levando o magistrado a proferir a resposta correta ao caso que lhe 

compete decidir. E, tais princípios poderão ser decisivos nas decisões, pois somente eles 

possuem a dimensão de peso ou importância, isto porque, um bom juiz prefere a justiça à 

lei, aplica os princípios e os valores constitucionais, atuando de forma determinante na 

efetividade da prestação jurisdicional, garantindo aos cidadãos suas prerrogativas 

constitucionais (MELEU, 2013). 

Pode-se dizer, então, que a função do juiz é “retroceder ao passado”, “ter a visão do 

todo antes de decidir”, recompor o Direito enquanto prática social, não como um conjunto 

de casos distintos e apartados, e para isso, deve o juiz, em suas decisões judiciais, 

fundamentadas em princípios, ajustar-se a esta prática (LUIZ, 2013).  

Ao viver em uma comunidade de princípios, a jurisdição deve, como papel vetor, 

dar-lhes efetividade, o que na ordem jurídica aparece juridicizado através dos direitos 

fundamentais (LUIZ, 2013). 

Pode-se afirmar, então que a teoria do Direito de Dworkin visa, antes de qualquer 

coisa, afastar qualquer possibilidade de discricionariedade nas decisões judiciais, isto 

porque, “os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis 
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tentando encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres 

das pessoas, a melhor interpretação [...]” (DWORKIN, 1999, p. 305). 

Para Dworkin “as decisões jurídicas apenas seriam verdadeiras se advindas de 

princípios de justiça, de equidade e do devido processo legal, sob pena de carência de 

integridade” (apud MELEU, 2013, p. 68). Estabelecendo ainda, que “o dever do juiz é 

interpretar a história jurídica que encontra, não inventar uma história melhor” (DWORKIN, 

2005, p. 240). 

Porquanto, a separação do direito e da moral na prática dos Tribunais não é uma 

tarefa tão fácil e simples quanto possa parecer para o positivismo jurídico. Ter respostas 

corretas em direito está além de aplicar ou não uma norma, além do caráter normativo 

traçado pelos positivistas, está acima e antes de tudo, na base dos princípios. Este é o 

pensamento traçado por Dworkin. 

O direito está muito além de um conjunto de normas. Antes das normas há 

princípios que devem ser identificados e utilizados por sua força argumentativa. Isto 

porque, enquanto as normas se aplicam ou não se aplicam, os princípios aludem razões, 

fundamentos, argumentos para decidir. Os princípios estão muito mais atrelados ao 

conceito de justiça que ao próprio conceito de direito. 

Neste sentido, para Dworkin a literalidade da norma pode ser desatendida pelo 

julgador sempre que violar um princípio que no caso concreto seja mais importante. É 

neste contexto, que se poderia abarcar a responsabilidade do julgador na efetivação de 

direitos fundamentais. A possibilidade do julgador nas situações fáticas que lhes são 

postas, de decidir com base nos princípios, e não necessariamente ou literalmente, em 

uma visão tipicamente  positivista, renegar um direito de grau muito superior, pelo peso de 

sua normatividade, mas não de sua valoração social e humana.  

Alguns críticos da concepção Dworkiana poderiam dizer que se assim feito, ao 

julgador estar-se-á permitindo os poderes da discricionariedade. Contudo, nos princípios 

está a própria limitação do ato de julgar, de decidir. E, quando estes princípios conduzem a 

interpretação de direito a partir de um ideal de justiça é aí que se valem as normas de sua 

real função social.  

Os princípios, muito pelo contrário, não significam ou induzem às respostas jurídicas 

variáveis, abrindo passo a discricionariedade judicial, contudo, “encerram” a interpretação 

ao invés de ampliá-la (FACCINI NETO, 2011).  
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Alude, neste contexto Faccini Neto (2011, p. 168) que: 

 

[...] quando se diz que o juiz há de decidir a partir de argumentos de princípio, não se os pode 

conceber como entes dados previamente, de forma a serem alcançados por um esforço 

intelectual individual dos julgadores. Ao contrário, o manejo dos princípios aponta, efetivamente, 

na direção dos limites que se há de impor ao ato de aplicação judicial, de modo a afastar dessa 

mesma aplicação as convicções políticas, morais e pessoais de quem decide, razão por que os 

princípios se vão afirmando e modificando ao longo do tempo e dependem de interpretações da 

prática jurídica como um todo. 

 

Ademais, “depender da discricionariedade é desacreditar no próprio Direito, em sua 

autonomia, e na Constituição, na sua força normativa, jogando-se fora importantes 

conquistas da humanidade. Portanto, é uma postura de desesperança e desilusão, de 

quem entregou os pontos e assenta que não há mais nada a fazer” (LUIZ, 2013, p. 173). 

Conduz Dworkin então, a ideia de que separar direito da moral não é tão simples 

assim como relutam em provar pela normatização o elenco de positivistas, eis que na 

aplicação dos princípios, melhor dizendo, na formação dos princípios pela argumentação 

jurídica do julgador também está presente, de forma muito decisiva, sua argumentação 

moral, que promove de forma muito mais efetiva a resolução do que Dworkin resolveu 

denominar de “casos difíceis”. 

Assim, diante de um ideal positivista quando não houver normas ou respostas ao 

caso concreto, estaria o juiz autorizado a resolvê-lo por meio de sua discricionariedade. 

Todavia, ao prever isso, até mesmo os positivistas, ratificam que o direito não pode, nem 

conseguiria prever resposta para tudo, e contra esta autorização discricionária, Dworkin 

rebate com a tese das respostas corretas.  

Critica severamente a ideia de o juiz utilizar-se de critérios pessoais para decidir 

diante das lacunas legislativas, eis que mesmo diante da ausência de norma, de uma 

impossível subsunção, existe um direito previamente estabelecido e, é tarefa do julgador 

encontrá-lo. Daí em diante estabelece que esta fonte esteja nos princípios, os únicos 

mecanismos capazes de oferecer legitimidade as decisões tornando os juízes 

responsáveis por elas (DIAS, 2012). Porquanto, “embora os juízes estejam em posição 

menos adequada para elaborar argumentos de política do que representantes eleitos, há 

um espaço de garantias constitucionais a ser decidido a partir de argumentos de 

princípios” (DIAS, 2012, p. 142). 
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E neste propósito ratifica que as respostas corretas estariam fundadas nos 

princípios, contudo, não em princípios estáticos, mas dinâmicos, o que permite ao invés de 

um engessamento do sistema, das decisões tidas por absolutas, uma decisão correta, que 

mesmo que decorrente de fato igual ou semelhante possa ser resolvida de forma distinta 

pelo mesmo princípio. Em outros termos, “cada fato é um fato” e a resposta correta 

encontrará fundamento e legitimidade na individualização de histórias e personagens, na 

inovação do enredo. 

 

2. AS RESPOSTAS CORRETAS EM DIREITO E AS DECISÕES JUDICIAIS: A 

INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS EM TORNO DA CONCRETUDE DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Sou juiz, minha mãe é juíza, meus amigos juízes e promotores, com os quais convivo, são todos 

honestos, probos e justos. Interessante é que, quando nos reunimos para falar sobre os casos 

que decidimos, chegamos a conclusão que, embora a nossa honestidade, probidade e 

sentimento de justiça, damos sentenças tão diferentes uma das outras, em casos, por vezes, 

muito, muito similares [...] cheguei a conclusão de que havia algo errado. Não basta se honesto, 

probo e ter sentimento do justo. Todos, eu, minha mãe, meus amigos, decidimos conforme 

nossas consciências. Só que as decisões são tão discrepantes...88. 

 

Com base no exposto alhures e no enredo teórico, mesmo que breve, acima 

trilhado, pode-se analisar das decisões realizadas e ratificadas pelos Tribunais brasileiros, 

o peso que se aufere a discricionariedade do julgador na hora de lançar a resposta correta, 

com base “na sua consciência”... “decido como entender melhor”, “decido de acordo com 

minhas convicções e conceitos”.  

Nestes padrões, permite-se colacionar trecho da decisão do STJ, sustentada à 

época pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, citada por Luiz (2013, p. 58-59)89: 

 

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são 

Ministros deste Tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa 

                                                
88 LUIZ, Fernando Vieira (2013). 
89 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso 
Especial n. 279.889/AL. 
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conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha 

consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja 

respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros Francisco Peçanha 

Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide 

assim, porque a maioria dos seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o 

pensamento do Superior Tribunal de Justiça, e a doutrina que se amolda a ele. É fundamental 

expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. 

Quando viemos para este Tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos 

notável saber jurídico – uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em 

relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-

me a pensar que assim seja. 

 

Corrobora-se de certo modo, que as teses, discursos, levados ao julgador para uma 

decisão de acordo com sua consciência ainda ocupam um lugar “cativo” no atuar da 

jurisdição. De que a discricionariedade tomada pelos ideais positivistas de Kelsen ainda 

amarguram as decisões tidas por “corretas” em direito.  

Ao invés de prevalecer à filosofia das respostas corretas fundadas em princípios, 

que encontram suas raízes libertadoras, igualitárias e limitadoras nos princípios 

constitucionais ditados por uma Carta Política, em tese, democrática, prevalece a filosofia 

da consciência do julgador. Permitindo-se o trocadilho, é a confirmação do reverso: “ao 

invés das decisões se moldarem aos ditames constitucionais, são os ditames 

constitucionais que acabam sendo moldados pelas decisões que se pretendem lançar”.  

Para Luiz (2013, p. 59-60) a atuação de um Ministro que atua sob o manto de 

decidir de acordo com sua consciência pode ser assim comentada e instigada: 

 

[...] Se um Ministro está certo em decidir x por pensar x e, outro, igualmente correto em decidir y 

por pensar y, findou-se não só a possibilidade de controle da decisão judicial, mas, e 

principalmente, acabou-se com qualquer espaço para discussão ou outro ato reflexivo, eis que 

cada um possui a “sua verdade indiscutível”, gerada por sua própria consciência. Se assim for, 

podem-se fechar todas as universidades, jogando-se as chaves fora, pois nada mais faz 

sentido.    

 

Contudo, estes problemas similares de decidir de acordo com a sua consciência são 

ativos tanto em decisões do STF quanto do STJ, como se observa em trecho de voto 

destacado e manifesto pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito referindo que “a 
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decisão judicial é, portanto, uma decisão que está subordinada aos sentimentos, emoções, 

crenças da pessoa humana investida do poder jurisdicional” (LUIZ, 2013, p. 61). 

Ademais, o senso de justiça que ratifica por diversas vezes este poder de decidir 

conforme sua consciência não pode ser levado ao casuísmo, ao ponto de que toda 

decisão fique dependente da vontade e senso de justiça particular de cada juiz. 

Não significa que não se poderão ter decisões “acertadas” decorrente deste senso 

de justiça particular do julgador, contudo, nem sempre este senso particular de justiça 

provocará e resultará em boas repostas, em repostas “corretas”. Isto porque, não há que 

se permitir que em um Estado Democrático de Direito as respostas corretas fiquem a 

mercê, dependentes de um bom juiz. 

Neste contexto, acreditar que as soluções dos casos difíceis encontram-se na 

discricionariedade do julgador é um risco muito grande em assumir-se a imprevisibilidade 

das decisões judiciais. Melhor dizendo, a partir do momento em que os magistrados 

passaram a decidir por meio de seu livre convencimento, casos similares passaram a ser 

decididos de forma diversa.  

Alguns apontam que as súmulas, vinculantes ou não, seriam a “cura” para essa 

discricionariedade e subjetivismo de julgar. Contudo, “engessar” a fundamentação das 

decisões em respostas corretas antes da própria pergunta, do caso concreto, é o ponto 

culminante do modelo de subsunção interpretativo da lei. Neste ponto, observa-se- que 

hermenêutica é muito mais do que métodos de interpretação da norma. 

Não há dúvidas, ao menos quanto a isso, de que a Constituição é o ápice do 

ordenamento jurídico. Contudo, o problema está não na unanimidade deste pensamento, o 

que é tranquilo, mas no abismo que se identifica entre o ponto máximo e a prática jurídica, 

não permitindo uma maior efetividade aos preceitos e ordens constitucionais. 

Isto porque mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, o Judiciário 

continuou e continua a interpretar a Carta Política de 88 “a partir da legislação ordinária, 

em uma completa inversão das fontes” (LUIZ, 2013, p. 98). O que ratifica a ideia de que a 

“Constituição não está devidamente posta no horizonte de sentido dos juízes” (LUIZ, 2013, 

p. 99). A pirâmide kelseniana, indiscutível nos bancos universitários, quase passa que 

“invisível”, quando se trata de interpretação, de respostas corretas em direito.  

A corroborar, em não tendo os juízes sua legitimidade advinda de um processo 

eleitoral, do exercício da democracia, mas das atuações postuladas e auferidas pelo texto 
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constitucional, podem e devem apenas, agir em conformidade com a Constituição, e não 

conforme suas convicções particulares criando novos direitos. Tal assertiva faz parte de 

um ideal de democracia. E neste prognóstico, não é dado ao Judiciário o poder de “criar 

leis”, mas sim, de zelar e velar pelo seu legítimo cumprimento. A legitimidade que se 

reconhece na afirmação não mais histórica, mas jurídica e social dos direitos fundamentais 

em prol da pessoa humana. 

Neste contexto, colaciona-se trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, na época 

presidente do STF, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 54 que discutia a possibilidade de interrupção da gestação de fetos 

anencéfalos, no qual se manifestou pela total improcedência. 

Justificou que não cabe ao STF atuar como legislador positivo, se o Legislativo não 

incluiu o caso dos anencéfalos nas hipóteses que, no artigo 124 do Código Penal, 

autorizam o aborto. “Se o Congresso não o fez, parece legítimo que setores da sociedade 

lhe demandem atualização legislativa, mediante atos lícitos de pressão”. “Não temos 

legitimidade para criar, judicialmente, esta hipótese legal. A ADPF não pode ser 

transformada em panaceia que franqueie ao STF a prerrogativa de resolver todas as 

questões cruciais da vida nacional”. 

O voto do ministro Lewandowski, também pela improcedência da ADPF 54, seguiu 

duas linhas de raciocínio. Na primeira, ele destacou os limites objetivos do controle de 

constitucionalidade das leis e da chamada interpretação conforme a Constituição, com 

base na independência e harmonia entre os Poderes. “O STF, à semelhança das demais 

cortes constitucionais, só pode exercer o papel de legislador negativo, cabendo a função 

de extirpar do ordenamento jurídico as normas incompatíveis com a Constituição", afirmou. 

Mesmo este papel, segundo seu voto, deve ser exercido com “cerimoniosa parcimônia”, 

diante do risco de usurpação de poderes atribuídos constitucionalmente aos integrantes do 

Congresso Nacional. “Não é dado aos integrantes do Judiciário, que carecem da unção 

legitimadora do voto popular, promover inovações no ordenamento normativo como se 

fossem parlamentares eleitos”, ressaltou. 

Nesse aspecto, o ministro observou que o Congresso Nacional, “se assim o 

desejasse”, poderia ter alterado a legislação para incluir os anencéfalos nos casos em que 

o aborto não é criminalizado, mas até hoje não o fez.  

Por derradeiro, é importante, acredita-se, saber e compreender que o juiz deve 

decidir por princípios, e não por “clamor público” ou por “convicções morais e políticas 
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próprias”. Decidir para depois encontrar a fundamentação como se tem observado em 

várias decisões que envolvem não apenas o STJ ou STF, mas Tribunais de Justiça dos 

Estados, não deve ser a melhor e mais efetiva forma de decidir. O direito fundamental a 

uma decisão fundamentada se representa não nas concepções e discricionariedade do 

julgador, mas nos limites da Constituição. Se a decisão será boa ou ruim, se o destinatário 

direto ou indireto entenderá os seus reflexos ou não, isso não importa! O que importa é 

que a integridade e legitimidade da decisão estão aí – democraticamente impostas! Na 

concretude de direitos fundamentais as questões de princípios se sobrepõem as questões 

de política.   

O Poder Judiciário tem como missão fazer valer a Constituição implementando 

direitos fundamentais pela jurisdição constitucional, mesmo que haja dissenso neste 

sentido. Isto porque, os direitos fundamentais são os elementos mais importantes na 

configuração do Estado contemporâneo, em que há a preponderância do homem e seus 

interesses em um enfoque social e não mercantilista. A jurisdição antes de tudo deve estar 

preocupada em defender o caráter normativo da Constituição (LUIZ, 2013). 

Assim, o princípio da resposta correta deve ser, conforme Dworkin, entendido como 

unidade de uma prática social. Em outros termos, não é o sujeito que formará os 

princípios, mas estes é que se moldarão às práticas dos sujeitos. Neste diapasão, decidir 

com base nos princípios é estabelecer freios a atuação judicial, contemporânea ao 

positivismo jurídico, do juiz discricionário, que decide por ato de vontade, de sua 

consciência.  

Por derradeiro, se as regras ampliavam o espaço de interpretação do julgador, os 

princípios estabelecem o limite de sua decisão, por isso, conforme Lenio Streck “não se 

pode falar em ‘abertura’ interpretativa no que tange aos princípios jurídicos”, pois “eles 

condicionam o intérprete no sentido de obrigá-lo a decidir de modo a não comprometer o 

todo conjuntural da comum-unidade dos princípios constitucionais” (apud LUIZ, 2013, p. 

168). 

Neste aparato, para Dworkin esta discricionariedade atribuída ao julgador conduz a 

uma delegação de poder antidemocrática, eis que questões fundamentais passam a ser 

decididas por pessoas que não podem ser destituídas de seu cargo pela vontade popular. 

Contudo, ainda há que se acreditar em verdades baseadas e apoiadas na 

Constituição, que afastem a discricionariedade que envereda na arbitrariedade judicial, do 
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“decido como quiser”, na busca de respostas hermeneuticamente adequadas e corretas à 

nova ordem constitucional e fundamental vigente. 

Tal análise pode ser ilustrada no trecho de palestra proferida pela Ministra do STJ, 

Fátima Nancy Adrighi, em 200490: 

 

[...] Para concluir, invito a todos os participantes deste evento, para, com intrepidez, avançarmos 

além dos limites da legislação infraconstitucional, tendo como vetor primordial o princípio da 

dignidade da pessoa humana, e assim, abalançarmo-nos na tutela da criatura humana razão e 

destinatário único da prestação jurisdicional. [...] E, para nossa inspiração, trago a citação do 

trecho final de uma das melhores e menos conhecidas páginas de Rui Barbosa, onde ele 

examina, à luz do Direito Hebraico e do Direito Romano, o processo de Jesus Cristo: Foi como 

agitador do povo e subversor das instituições que se imolou Jesus. E, de cada vez que há 

precisão de sacrificar um amigo do direito, um advogado da verdade, um protetor dos indefesos, 

um apóstolo de ideias generosas, um confessor da lei, um educador do povo, é esse, a ordem 

pública, o pretexto, que renasce, para exculpar as transações dos juízes tíbios com os 

interesses do poder. Todos esses acreditam, como Pôncio, salvar-se, lavando as mãos do 

sangue, que vão derramar, do atentado, que vão cometer. Medo, venalidade, paixão partidária, 

respeito pessoal, subserviência, espírito conservador, interpretação restritiva, razão de estado, 

interesse supremo, como quer que te chames, prevaricação judiciária, não escaparás ao ferrete 

de Pilatos! O bom ladrão salvou-se. Mas não há salvação para o juiz covarde. 

 

Nesta mesma esteira, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3.510 – na qual se debateu a possibilidade de realização de pesquisas científicas com 

células-tronco embrionárias –, o Supremo, a uma só voz, primou pela laicidade do Estado 

sob tal ângulo, assentada em que o decano do Tribunal, Ministro Celso de Mello, enfatizou 

de forma precisa:  

 

[...] nesta República laica, fundada em bases democráticas, o Direito não se submete à religião, 

e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria 

confessional, em ordem a não fazer repercutir, sobre o processo de poder, quando no exercício 

de suas funções (qualquer que seja o domínio de sua incidência), as suas próprias convicções 

religiosas (grifos no original)91. 

 

                                                
90 Trecho da palestra proferida pela Ministra do STJ no Congresso Brasileiro de Direitos Fundamentais em 
08/12/2004 em Maceió/AL. 
91 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334 
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Ainda, pode-se perceber que “o julgar de acordo com sua consciência”, de acordo 

com suas convicções, mesmo que em um ideal póspositivista, amparado pela força de 

guarda à Constituição, não se afastou totalmente das decisões que envolvem o STF. Na 

referida ADI n. 3510, o Ministro Relator Carlos Ayres Britto, em trecho de seu voto assim 

manifestou92: 

 

É assim ao influxo desse olhar póspositivista sobre o Direito brasileiro, olhar conciliatório do 

nosso Ordenamento com os imperativos de ética humanística e justiça material, que chego à 

fase da definitiva prolação do meu voto. Fazendo-o, acresço às três sínteses anteriores estes 

dois outros fundamentos constitucionais do direito à saúde e à livre expressão da atividade 

científica para julgar, como de fato julgo, totalmente improcedente a presente ação direta de 

inconstitucionalidade. Não sem antes pedir todas as vênias deste mundo aos que pensam 

diferentemente, seja por convicção jurídica, ética, ou filosófica, seja por artigo de fé. É como 

voto93. 

 

Ademais, partindo-se do pressuposto de que as respostas corretas que se almejam 

no nível de Estado Democrático de Direito, são aquelas adequadas à Constituição e a 

efetivação de direitos fundamentais, não há como deixar de mencionar a postura 

interpretativa do STF no reconhecimento das uniões de pessoas de mesmo gênero a partir 

da aplicação direta de princípios constitucionais. 

Por derradeiro, diante do itinerário de decisões tolhidas aqui, destaca-se em 

Dworkin (2005, p. 237) a busca pelas repostas corretas em Direito como integridade, 

referenciando que o juiz “deve interpretar o que aconteceu antes porque tem 

responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em 

alguma nova direção”. Significa que antes de decidir deve o juiz avaliar e entender a 

história institucional do Direito. 

Tal conduta atua no modelo de recomposição do Direito enquanto prática social, 

como um todo, pois não é um “conjunto fragmentado de casos” (LUIZ, 2013, p. 174). É aí 

que surge a fundamentação e argumentação em princípios trazida à baila por Dworkin, 

que revela que somente no caminho dos princípios é que se conseguirá adequar à decisão 

judicial a prática, demonstrando, acima de tudo, sua finalidade e seu valor. 

                                                
92 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723 
93 BARROSO, Luís Roberto. Supremo Tribunal Federal, direitos fundamentais e casos difíceis. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 19 – jan./jun. 2012, p. 120. 
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Ao definir que a interpretação “deve demonstrar seu valor, em termos políticos, 

demonstrando o melhor princípio ou política que serve” (DWORKIN, 2005, p. 239), ressalta 

a impossibilidade das decisões serem fruto da intenção do julgador. 

Neste diapasão, em sendo o ordenamento jurídico composto de regras e de 

princípios, o juiz não pode agir com discricionariedade judicial, como “Hércules”, o qual 

consegue por sua sabedoria resolver com coerência e integridade todos os casos que lhe 

são impostos, um juiz que tem conhecimento de toda a história que envolve aquela 

decisão judicial, desconsiderando assim, a possibilidade de várias interpretações para uma 

mesma norma, mas reafirmando a existência de uma resposta correta em direito 

(DWORKIN, 1999).  

Entretanto, importante frisar que com a criação de “Hércules”, Dworkin não quer 

afirmar que todos os casos terão uma única resposta correta, pois juízes reais cometem 

erros (DWORKIN, 1999), mas como traduz Streck, Hércules representaria a superação da 

discricionariedade da modernidade, o fim das interpretações judiciais subjetivistas. 

Assim, ao estabelecer o Direito como integridade, e integridade como princípios, 

Dworkin idealiza que todas as respostas devem estar fundamentadas em princípios, pois 

representam práticas sociais compartilhadas. Neste contexto, afirma que a jurisdição tem 

como fim primordial dar efetividade a estes princípios, que aparecem juridicizados na 

forma de direitos fundamentais (LUIZ, 2013). 

Busca então a teoria do Direito Dworkiana afastar a discricionariedade e 

arbitrariedade judicial, criar um “escudo ao subjetivismo judicial”, eis que, julgar por 

princípios significa retomar e retornar a prática do Direito, a sua autonomia. Assim:  

 

Os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis tentando 

encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres das pessoas, a 

melhor interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica de sua comunidade. [...]. Mas 

quem quer que aceite o direito como integridade deve admitir que a verdadeira história política 

de sua comunidade irá às vezes restringir suas convicções políticas em seu juízo interpretativo 

geral. Se não o fizer – se seu limiar de adequação derivar totalmente de suas concepções de 

justiça e a elas for ajustável, de tal modo que essas concepções ofereçam automaticamente 

uma interpretação aceitável -, não poderá dizer de boa-fé que está interpretando a prática 

jurídica. Como o romancista em cadeia, cujos juízos sobre a adequação se ajustavam 

automaticamente a suas opiniões literárias mais profundas, estará agindo de má-fé ou 

enganando a si próprio (DWORKIN, 1999, p. 305-306). 
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Revela-se a Teoria Integrativa de Dworkin, contrária as antirrelativistas e 

antidiscricionárias, não permitindo de nenhum modo que a interpretação judicial seja feita 

pela convicção pessoal de seu intérprete. Traduz a valoração de um governo judiciário 

criado pela moralidade da comunidade e não pessoal do julgador, que encontra na própria 

fundamentação de suas decisões o controle ao subjetivismo (LUIZ, 2013). 

Ressalta e destaca a centralidade dos princípios coadunada ao dever de 

fundamentação das decisões judiciais devidos pela Constituição Federal. Logo, em uma 

análise recorrente ao aqui exposto, insta afirmar que a resposta correta, dentro do 

contexto e ordenamento jurídico presente, é aquela adequada à Constituição, que não 

exclui do julgador a necessidade de fundamentar suas decisões em princípios, aos quais 

cumpre a tarefa de manter a coerência e a integridade do Direito (DWORKIN apud LUIZ, 

2013).  

“Desta forma, não haverá nem uma única resposta correta, nem várias, mas sim a 

resposta constitucionalmente adequada ao caso que está sendo decidido” (LUIZ, 2013, p. 

180). Uma resposta verificada a partir de sua adequação à Constituição.  

Por derradeiro, é indiscutível que enquanto o Estado brasileiro não cumprir com sua 

tarefa de concretização de direitos fundamentais, não há que formalizar ou vislumbrar um 

ideal democrático decisório que alcance, inclusive até mesmo aqueles, que tem maior 

dificuldade de concretizar direitos que lhe são fundamentais e essenciais para sua 

dignidade por meio do Estado-Juiz. 

 

CONCLUSÃO 

Ao final do exposto, não se pode perder de vista que cumpre ao Poder Judiciário 

nas decisões que profere sujeitar-se aos preceitos constitucionais possibilitando a 

realização de um Estado Democrático de Direito na concretude de direitos fundamentais.  

Constitucionalizar o direito funcionalizando sua base e essência em princípios é 

permitir a criação de um novo direito, um direito que busca na sua concretude promover a 

segurança jurídica não nos falseados de interpretação, mas na interpretação segura e 

isonômica dos princípios. A promoção de direitos fundamentais em prol da dignidade da 

pessoa humana. A busca incessante pelas repostas corretas. 

Porquanto, diante da problemática lançada com base no tema proposto, pode-se, 

afirmar que os juízes têm em suas decisões a grande e essencial tarefa de atualizar a 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

61 

Constituição, mesmo que a maior dificuldade esteja em encontrar-se um modo compatível 

com os ditames estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito, quando o hábito de se 

decidir ainda se consubstancia nos ideais de consciência e subjetivismo do julgador. 

Contudo, a fim de negar-se qualquer possibilidade de discricionariedade ou atribuir 

funções máximas e absolutas de legislador a poder diverso, necessário, que mesmo diante 

destes percalços, mantenham-se decisões judiciais contemporâneas ao seu tempo, ao 

tempo de um Estado Social Democrático de Direito, que clama todos os dias por direitos 

fundamentais efetivos a qualidade de vida e dignidade da pessoa humana. Direitos 

fundamentais afirmados historicamente e reconhecidos pela ordem jurídica interna como 

norteadores de políticas sociais, públicas, humanas e jurídicas. Não é dado ao julgador 

legislar, mas lhe é dado, sem que o contrário descaracterize a tarefa que lhe foi delegada, 

garantir a efetividade dos direitos fundamentais, “a vontade democrática da Constituição 

Federal de 1988”. 

Portanto, reconhecer aos princípios constitucionais sua função social ao nível de 

“respostas corretas”, interpretar constitucionalmente os fatos não caracteriza decidir de 

qualquer jeito ou sem “freios”, “criando lei”, todavia, caminhar rumo a uma atualização 

constitucional, que embora sábia e indiscutível, muitas vezes, continua omissa por parte 

das decisões que envolvem o Judiciário na concretude de direitos fundamentais.  
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O CONTRATO SOCIAL E A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS FRENTE À CORRUPÇAO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Clayton Gomes de Medeiros94 

 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade organiza-se naturalmente ou civilmente buscando garantir objetivos 

maiores, os agrupamentos sociais possuem um pano de fundo que hoje pode até passar 

despercebido, mas que deve estar ai o fundamento e uma boa razão para se voltar a 

atenção para o Contrato Social nos dias atuais. 

Teorias e algumas características a cerca do Contrato Social serão abordadas para 

se chegar na motivação maior deste tipo de pacto e sua utilidade, encontrar seus 

fundamentos e possíveis interferências sobre os agrupamento sociais em razão de sua 

formatação social. 

Não se pretende neste breve trabalho apresentar uma organização histórica de 

fatos e autores que trataram da Teoria Contratualista, as teorias, suas partes ou seus 

fundamentos serão utilizados de forma não cronologicamente apurada, mas sim, na 

medida em que os argumentos e referências forem interessantes e relevantes para 

construir e demonstrar a importância do contrato social95 para os agrupamentos sociais e a 

vida harmônica em coletividade. 

Após breve análise quanto à proteção oferecida pelos agrupamentos sociais e pelo 

Contrato Social e se esta, estrutura organizacional, seria suficiente para garantir proteção 

de direitos individuais e coletivo e se o pacto social pode oferecer, nos dias atuais, 

                                                
94 Mestrando em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL, 
graduado em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul-USCS, pós-graduado em Direito 
Público pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, professor de Direito da Universidade do 
Contestado. 
95 Rousseau ao se referir ao Contrato Social, também utiliza a expressão Pacto Social como sinônimo 
daquele (p. 29). 
 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

63 

estrutura capaz de trazer aos seus integrantes e a possibilidade de concretização de 

Direitos Fundamentais como uma dos pilares de sua estrutura. 

Após transitar entre a análise acerca do Contrato Social e a concretização dos 

Direitos Fundamentais até proteção da dignidade da pessoa humana, chegar-se-á na 

observação do pacto social para compreender se este teria como um dos seus elementos 

essenciais a promoção da proteção especial ao ser humano por meio dos direitos 

fundamentais, para posteriormente verificar se a corrupção no Estado e na administração 

pública seriam capazes de prejudicar o Contrato Social ou se efetivamente fazem parte de 

sua estrutura, já que os agrupamentos sociais são compostos de pessoas, que por 

natureza são defectíveis e passíveis de erros e desvios de condutas. 

 

1.  DO CONTRATO SOCIAL À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Não é inovação na ciência jurídica estudos se apropriarem da ideia de Contrato 

Social para chegarem a algum lugar, e assim como John Rawls, que também não partiu do 

nada para chegar a sua Teoria da Justiça como Equidade, como ele negaremos que nossa 

ideia seja original, já que partimos das estruturas trazidas pelos Contratualistas96 e 

também buscaremos um alto grau de abstração a tradicional teoria do contrato social, pela 

qual, ainda que rapidamente, visitaremos as principais ideias como sendo uma base para 

onde se pretende chegar, qual seja, que é um primado da organização em sociedade a 

segurança dos direitos fundamentais. (LOVETT, 2013, p. 12) 

 

1.1 DO CONTRATO SOCIAL E ALGUMAS DE SUAS CARACTERÍSTICAS 

Partimos então de 1762, ano em que Jean-Jacques Rousseau escreve sobre o 

Contrato Social e apresenta a ideia de que a vida social é considerada a base de um 

contrato em que cada contratante condiciona sua liberdade ao bem da comunidade, 

procurando proceder sempre de acordo com as aspirações da maioria, e busca 

estabelecer se pode haver na ordem civil, alguma regra de administração, legítima e 

segura, que tome os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Ao tratar do 

homem, afirmar que o homem nasce livre, e em toda parte se encontra preso, tenta 

                                                
96 Surgiram a partir do século XVII as doutrinas democráticas, que conferem ao povo ou à nação o poder 
soberano. Estas teorias tornaram-se conhecidas a partir das obras de Thomas Hobbes (1588-1679), John 
Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Chamados de “Os Contratualistas”. 
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esclarecer essa ideia, justificando como poderia essa mudança se tornar legítima, e supõe 

e já refuta que pudesse ocorrer pela força, pois da mesma forma que o homem poderia ser 

forçado a se submeter em razão da força exercida sobre ele, com a mesma força poderia 

repelir tal supressão de sua liberdade. (ROUSSEAU, 1762, p. 9-10) 

Rousseau (1762, p. 11) afirma que a mais antiga de todas as sociedades é a família 

e que esta é a única que é natural, onde as crianças apenas permanecem ligadas à família 

pelo tempo necessário que dependem dela para sua conservação, e cessando tal 

necessidade dissolve-se o laço natural e se mantida essa união, já podemos dizer que 

trata-se de uma sociedade voluntária, ou seja, por convenção. 

Já Locke (2001, p. 56) considera que a primeira sociedade foi aquela estabelecida 

entre marido e mulher por voluntariedade. 

Nota-se, assim que neste primeiro modelo de sociedade política, todos nascem 

livres e iguais, não alienam sua liberdade a não ser pela utilidade da alienação e que 

embora a liberdade seja um bem anterior à própria sociedade e ao contrato social, este 

bem é parcialmente cedido, inclusive, em sociedades aparentemente de menor 

complexidade, como nas sociedades familiares, sendo esta liberdade colocada sob a 

proteção deste tipo de agrupamento que permitirá que este bem seja usufruído na 

parcialidade que resta ao membro do agrupamento. 

Temos, portanto, que o primeiro modelo de sociedade, a familiar, seja um estrutura 

básica pela qual todos passam, em maior ou menor grau de proteção, e que a liberdade é 

inerente ao homem, posto que todos nascem livres, independente de qual tipo de 

agrupamento social devam estas vinculados, importante se faz esta ideia, para que se 

justifique a privação parcial da liberdade em troca da estabilidade e segurança oferecida 

pelo “contrato social” ou qualquer outro agrupamento social, que a princípio se demonstra 

útil aos seus membros. 

Para Locke (2001, p. 07) existe um o estado de natureza, que é um estado anterior 

ao estado político ou civil e que este estado de natureza “tem uma lei da natureza para 

governá-lo, a que todos estão sujeitos; e a razão, que é aquela lei, ensina a todo o gênero 

humano [...] que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve prejudicar o outro em 

sua vida, saúde, liberdade ou posses.” Para ele, todos são “obra do Criador onipotente e 

infinitamente sábio [...] enviados ao mundo por sua ordem e a seu serviço.” Segundo 

Locke “um homem que transgride a lei da natureza declara viver sob outra regra que não 

aquela da razão e da equidade comum [...] e assim torna-se perigoso ao gênero humano.” 
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Tem-se a ideia de que no estado de natureza, aquele anterior ao estado civil ou 

político, há a inconveniência do homem possuir o poder executivo da lei da natureza em 

suas próprias mãos, o que no direito penal chamaríamos de “jus puniendi” e ele está 

consciente de que a “natureza doentia, a paixão e a vingança” podem levar o homem 

“longe demais na punição dos outros, e daí em diante só advirá a confusão e a desordem”. 

O estabelecimento de um governo, mas não de um governo absoluto, é a solução 

adequada para Locke, porém a sociedade política só existe onde os homens concordaram 

em desistir de seus poderes naturais e erigir uma autoridade comum para decidir disputas 

e punir ofensores. Isso só pode ser realizado por acordo e consentimento. (LOCKE, 2001, 

p. 07) 

Quanto à formação da sociedade política Locke (2001, p. 08) afirma que por 

natureza, todos os homens são “livres, iguais e independentes”, e nenhum homem pode 

estar “sujeito ao poder político de outro sem seu próprio consentimento”, afirma ainda que 

qualquer número de homens pode concordar em se juntar para se constituir em um corpo 

político, sem prejuízo dos outros, pois todos aqueles que não concordarem são 

meramente deixados de fora “na liberdade do estado da natureza.” 

Tem-se a ideia de convenção social, para o pacto ou contrato social, como sendo 

uma forma de estabelecimento de regra que os homem livremente consentem em se 

agrupar e organizar em sociedade política, com a vontade legítima de autodefesa e tutela 

de interesses próprios. 

 

“A força que faz uma comunidade”, observa ele, “é sempre o consentimento de seus indivíduos, 

e como todo objeto que forma um só corpo deve mover-se numa só direção, é necessário que o 

corpo se mova na direção para onde a força maior o conduz, que é o consentimento da 

maioria”. (LOCKE, 2001, p. 09) 

 

Assim denota-se o conceito da legitimidade do contrato social, onde demonstra que 

para a existência do pacto social é necessário o consentimento de seus indivíduos, que 

seria então o elemento de legitimidade, elemento este que daria a unidade ao corpo 

coletivo. 

Segundo Locke (2001, p. 09), no pacto original os homens não abrem mão de todos 

os seus direitos. Eles só renunciam a tanto de sua liberdade natural quanto seja 

necessário para a preservação da sociedade.  
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Há uma grande diferença existente entre a sociedade familiar e a sociedade do 

Estado, sendo que na primeira o amor dos pais pelos filhos compensam os cuidados que 

estes lhes dão, sendo que no Estado, o prazer de comandar substitui o amor que o chefe 

não sente por seu povo. (ROUSSEAU, 1762, p. 11) 

Fica evidenciado que ao menos desde 1762, a ideia de prazer ou amor pelo poder, 

pelo comandar pela força trazida pelo exercício dessa atividade em nome da coletividade 

já encantava e assim se evidenciava e se evidencia até os dias atuais, sendo o poder em 

muitos casos uma força bruta, ou seja, a força pela força, não para desenvolver melhor 

seus fins, porém no campo teórico-científico espera-se que este exercício seja 

desestimulado, por não ser a razão principal dos agrupamentos sociais, oferecer poder 

pelo poder para alguém exercê-lo arbitrariamente. 

Para Locke demonstrou a ideia de “que toda a investidura de toda a 

responsabilidade, poder e autoridade do magistrado tenha como único propósito o e 

proporcionar o bem-estar, a preservação e a paz dos homens na sociedade que ele está 

defendendo, e assim apenas isso é e deve ser o padrão e a medida segundo os quais ele 

deve estabelecer e ajustar suas leis, o modelo e a estrutura de seu governo. Pois se os 

homens pudessem viver juntos de modo pacífico e calmo, sem estarem subjugados a 

certas leis e desenvolvendo-se no interior de uma sociedade política, não haveria 

nenhuma necessidade de magistrados ou de política, que só foram criados para defender 

os homens deste mundo da fraude e da violência uns dos outros; por conseguinte, o 

objetivo do governo instalado deveria ser a única medida de seu procedimento” (LOCKE, 

2001, p. 04) 

A força e legitimação inicialmente dão a noção de que o mais forte consegue se 

impor, porém quando se obedece pela força não se precisa obedecer por dever, e quando 

não mais for forçado a obedecer, não será mais obrigado, e provavelmente isso ocorra por 

ausência ou insuficiência de força, e que homem nenhum tem sobre outro, autoridade 

natural, afirmando assim que a força não produz nenhum direito. (ROUSSEAU, 1762, p. 15 

Observa-se em Rousseau (1762, p. 17), que para ele, um particular renunciar à 

própria liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade de homem aos direitos da 

humanidade, e seria tal renuncia incompatível com a natureza humana, e equivalente a 

retirar toda a moralidade de suas ações, bom como subtrair toda a liberdade de sua 

vontade, e deve ser considerada vã e contraditória a convenção que estipular de um lado 

uma autoridade absoluta, e, de outro, uma obediência sem limites. 
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Relevante observação é feita por Rousseau, na medida em que afirma que o 

particular abrir mão da própria liberdade seria o mesmo que retirar dele as características 

elementares dos seres humanos e pode-se deduzir o contrato social não tem por fito retirar 

as características elementares dos seres humanos, não objetiva retirar destes 

“contratantes” todos os seus direitos naturais, se assim o fosse, não haveria necessidade 

do próprio contrato social, e que este pacto social deve estar envolto de elementos que lhe 

caracterizem como sendo razoável e não arbitrário, posto que ninguém se submeteria a 

um contrato desvantajoso e sem nenhum benefício ou segurança. 

Menciona ser nulo esta convenção em que a redação seria a seguinte: “Faço 

contigo um contrato, todo em teu prejuízo e todo em meu proveito, que eu observarei 

enquanto me aprouver, e tu observarás enquanto me aprouver.” (ROUSSEAU, 1762, p. 

17) 

Assim pode-se afirmar que o Contrato Social não pode objetivar simplesmente 

direitos para uma parte, e sim como sendo um contrato coletivo, que almeja um corpo e 

vontade coletivo, em que o ente maior o Estado não será absoluto, mas um representante 

da vontade do corpo coletivo, em que haverá deveres para todos os envolvidos, não 

apenas para o particular que faz parte de um Contrato Social. 

Nas estruturas de contrato social, objetiva-se uma corpo coletivo que atenda aos 

anseios coletivos e proteja seus integrantes, não simplesmente pela força, pois como 

observa, Rousseau, sempre haverá diferença entre submeter uma multidão e reger uma 

sociedade, naquele não haverá bem público e corpo político, e sim escravos e um senhor. 

(ROUSSEAU, 1762, p. 22), assim delineia-se a ideia de Contrato Social e de Estado como 

sendo o corpo político daquele, em que não se almeja uma estrutura em que os 

contratantes passam a ser meros escravos do Contrato Social e de seu corpo político, 

busca-se que as partes do todo sejam integradas ao todo, em que apenas parte de suas 

vontades se subsume naquele e o restante pode ser exercido e deve ser protegido pelo 

corpo coletivo. 

Para Locke a motivação para que os homens se unam em comunidade é 

objetivando uma vida confortável, e que destaca como funciona a maioria em sua ideia de 

corpo político, como se pode observar: 
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Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes por natureza, 

ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao poder político de outro sem o seu 

próprio consentimento. A única maneira pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e 

se coloca dentro das limitações da sociedade civil é através de acordo com outros homens para 

se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica 

uns com os outros, desfrutando com segurança de suas propriedades e melhor protegidos 

contra aqueles que não são daquela comunidade. Esses homens podem agir desta forma 

porque isso não prejudica a liberdade dos outros, que permanecem como antes, na liberdade do 

estado de natureza. Quando qualquer número de homens decide constituir uma comunidade ou 

um governo, isto os associa e eles formam um corpo político em que a maioria tem o direito de 

agir e decidir pelo restante. (LOCKE, 2001, p. 61) 

 

Já Rousseau afirma a principal motivação para que os homens se organizarem em 

sociedade se dá nas situações e obstáculos prejudiciais à conservação no estado natural, 

quando esta condição não mais for sustentável, o gênero humano poderia perecer se não 

alterasse sua trajetória, assim teriam que se unir, se agregar para uma soma de forças 

para se oporem às resistências, para um objetivo comum. “Encontrar uma forma de 

associação que defenda e proteja de toda força comum a pessoa e os bens de cada 

associado, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, não obedeça portanto senão a si 

mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente.” Problema este para o qual a solução 

é o Contrato Social. (ROUSSEAU, 1762, p. 23-24) 

Este contrato se faria necessário para impor limites quanto o convívio em sociedade 

não mais fosse possível sem um “ser” maior, capaz de controlar e impor limites uns aos 

outros e fazer cumprir essas limitações e dessa forma este “instrumento” associativo deve 

ser observado e protegido de forma que a arbitrariedade poderia tornar as modificações 

vãs e sua violação devolveria a cada integrante do contrato seus primeiros direitos e sua 

liberdade natural em razão da sua não manutenção, como se não mais fosse vigente tal 

regramento ora pactuado. 

Nota-se que este contrato social não tem como destinatário a pessoa particular de 

cada contratante, esse ato associativo produzirá um corpo que Rousseau chama de corpo 

moral e coletivo, sendo que a pessoa pública, que se forma pela união de todas as outras 

toma o nome de república ou corpo político. Como característica do contrato social, 

Rousseau, expressa que este possui tacitamente a capacidade de obrigar a obedecer à 

vontade geral pelo corpo em conjunto, e ressalta que a passagem do estado natural para 

civil, verifica-se pela mudança de uma conduta instintiva para uma conduta racional/lógica, 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

69 

a qual chama de “justiça”, e imprimindo em suas ações a moralidade que antes lhe faltava. 

(ROUSSEAU, 1762, p. 26-30) 

Fica evidente que o Contrato Social desenhado por Rousseau (2008, p. 176-205), 

tem por objetivo a conservação dos contratantes, e deveria o Estado ter os meios para 

atingir esse fim, e àqueles que atacam o Contrato Social, ao atacarem as regras e 

diretrizes do Estado na proteção de seus membro, devem ser repelidos pelo próprio 

Estado, por ser sua conduta incompatível com a do Estado; sendo necessário que um dos 

dois pereça. 

Assim, observa-se com maior clareza que pessoas organizam-se em sociedade não 

por um laço natural, mas sim por um laço de voluntariedade e necessidade e se submetem 

às regras deste, não apenas para ter um ente superior para comandar suas vidas e 

partilhar o resultado de seu esforço e trabalho por ser evidentemente bom e divertido 

compartilhar parte de sua produção com o Estado e consequentemente com os demais 

membros deste agrupamento social, mas por acreditarem que a organização social em 

Estado, possa ser capaz de oferecer segurança, no sentido amplo da palavra. 

Esta segurança, que se espera do Estado, tem um custo, não só econômico, como 

também o elevado custo de limitar a liberdade daquele que almeja a proteção e segurança 

do Estado, pois a pessoa que se submete ao Estado oferece parte de sua liberdade como 

um dos elementos que legitimarão a força, o “empoderamento” do Estado será 

concretizado com um pouco da força e liberdade de cada cidadão ali submetido, para que 

este Estado seja um ente capaz de proteger aqueles que a ele se submetem, e para que 

tenha a força capaz de coagir os que contrariarem direitos e deveres fundados no melhor 

interesse público e coletivo. 

Nota-se também que é dado ao Estado uma condição especial de poder, posto que 

representa a coletividade de anseios frente ao anseio individual, muitas vezes meramente 

egoístico, sendo concedido ao Estado o poder e também diversas atribuições na forma de 

responsabilidades, em que deverá atuar ou se abster, chamados direitos negativos ou 

positivos, para que o Estado seja o guardião da proteção, pois deve expelir ameaças aos 

direitos e promover condições para que estes direitos se realizem nas vidas de seus 

cidadãos, são alguns destes  direitos concebidos como fundamentais, pois para que uma 

coletividade de pessoas possa viver em harmonia é necessário que as disparidades em 

certas áreas sejam minoradas ao máximo, para que seja reduzida a atuação de um 

particular contra outro particular, buscando a concretização de um direito ou por mais que 
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não esteja positivado, de um bem que seja de grande valia em face de outro considerado 

de menor valia, não alimentando que os bens vida, saúde, alimentação, fossem almejados 

por quem não os tem, e que a valoração destes bens permitissem o ataque contra outro 

particular para buscar a concretização destes bens. 

 

1.2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O Estado foi municiado com poder, mas também foi responsabilizado por 

concretizar e tutelar uma série de direitos, direitos estes especialmente protegidos, por 

entendermos e convencionarmos como possuidores de maior relevância, por se tratarem 

de um núcleo essencial para o desenvolvimento da vida, os quais foram denominados por 

Direitos Fundamentais. 

Temos como noção de direitos fundamentais, aqueles direitos reconhecidos e 

assegurados por uma determinada Constituição, o que poderá variar de Estado para 

Estado, de acordo com sua Constituição, sendo que não podemos confundir com direitos 

humanos, já que os direitos humanos são considerados aqueles reconhecidos pelo direito 

positivo internacional.  

Para Sarlet (2006, p. 560-561), os direitos fundamentais encontram-se 

necessariamente vinculados ao que se tem designado de dupla fundamentalidade formal e 

material, sendo fundamentalidade material – quando se tem a referência de que bens 

jurídicos dotados de suficiente relevância e essencialidade, assim se faz necessária uma 

proteção jurídica reforçada, inclusive em relação às demais normas constitucionais, 

inclusive no que diz respeito a sua indisponibilidade pelos poderes constituídos e a 

fundamentalidade formal – sendo considerada como resultado do Constituinte ter 

assegurado às normas de direitos e garantias fundamentais, uma aplicabilidade direta (art. 

5, § 1, da CF/88), onde estas normas teriam desde logo eficácia plena, devendo o Estado 

se aparelhar para a otimização de sua eficácia e efetividade.  

Podemos dizer, então, que os direitos fundamentais, são fundamentais, por, pelo 

menos, duas razões, chamada de dupla fundamentalidade, e essa dupla fundamentalidade 

de que gozam, seriam em razão de serem considerados, bens jurídicos que guarnecem de 

uma tutela jurídica especial por sua relevância e essencialidade, motivando, assim, uma 

proteção jurídica reforçada, por serem considerados matéria especial, assim sendo 

protegidos diretamente no texto constitucional, inclusive em face dos demais textos 

constitucionais, e por terem aplicabilidade direta, ou seja, eficácia plena, não necessitando 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

71 

de nenhuma outra norma para terem aplicabilidade ou eficácia, sendo eficazes de 

imediato. 

É pacificado na doutrina que se tem por direito fundamentais aqueles determinados 

dentro de uma ordem constitucional, que estes direitos são convencionais e estabelecidos 

na constituição de um determinado Estado, que será em sua carta política o local onde se 

deva estabelecê-los, mas por qual motivo tem-se que os direitos fundamentais são 

aqueles especialmente tutelados constitucionalmente e não outros em atos normativos 

quaisquer, assim não poderíamos deixar de contextualizar, mesmo que sucintamente, a 

constitucionalização ou a jurisdição constitucional, que bem faz Paulo Gustavo Gonet 

Branco (2009, p. 12) ao trazer que na Europa, nos planos ideais, o constitucionalismo é 

fonte do pensamento comprometido com o propósito de situar o poder em origem laica, 

ensejador da teoria do contrato social, relembrando que por doutrinas elaboradas nos 

séculos XVII e XVIII, situou o poder político como resultado da deliberação de indivíduos 

que, “guiados por seu próprio interesse, decidem constituir o Estado, com o propósito de 

obter determinados fins e objetivos.” 

Segundo Branco (2009, p. 12), a força exercida em muitos tronos europeus com 

pretensões conflitantes, decorrentes de interpretações diversas de um direito divino ao 

poder, conduziram a uma busca de justificação diferente para a autoridade, assim o poder 

soberano, absoluto, perpétuo, originário, desprendido de qualquer delegação, não 

derivado de qualquer outro poder humano poderia se contrapor a coletividade e ser 

exercido de forma arbitrária e opressora, como muito ocorreu na história mundial. 

Fioravanti (2004, p. 18) apresenta uma breve recapitulação das origens do Estado 

moderno europeu, desde o século XIV até nossos dias, apresentando a diversidade de 

formas e constituições, modos de organizar os poderes e suas regras, trás como um 

grande evento a Revolução Francesa, que se apresenta como autêntica ruptura que dá 

lugar a novas formas de Estado, ao Estado de direito e, posteriormente, ao Estado 

Constitucional. Contextualizando o Estado absolutista, ou seja, o absolutismo político dos 

séculos XVI e XVII, como uma verdadeira primeira forma de Estado moderno, passando 

pelo Estado jurisdicional, que foi a forma predominante até a Revolução Francesa e as 

mudanças finais do século XVIII, tendo essa forma três características fundamentais: 

Território, Direito e Governo.  

Ainda, no Estado jurisdicional, para Fioravanti (2004, p. 24-25), a vontade geral 

deve, aplicar-se de maneira clara e uniforme, de tal modo que garanta aos cidadãos que 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

72 

entre a vontade do soberano e a do próprio povo não se interponha nenhuma vontade 

particular, ligada por obra dos juízes à lógica dos casos concretos que, na linha da 

revolução, está muito próxima da lógica da norma particular e, portanto, do privilégio.  

Surgindo, assim, um novo sujeito para a execução da lei, para representar a administração 

pública, para representar o Estado e responder às necessidades concretas dos cidadãos, 

com o surgimento dessa nova representação do Estado, saímos do Estado jurisdicional e 

entramos no Estado legislativo e administrativo, pós-revolucionário, que substitui a antiga 

sociedade dos privilégios e dos direitos estamentais - dos nobres, dos burgueses, dos 

campesinos - pela sociedade dos direitos individuais, fundada sobre o princípio de 

igualdade.  

Fundado na soberania, Fioravanti, trás a ideia do liame existente entre soberania, 

direitos individuais e princípio de igualdade, que assim encontrará um ponto seguro na lei 

do Estado. Assim a lei soberana, não limitada por poderes particulares e com a afirmação 

dos direitos individuais contra os privilégios individuai, havendo assim, a limitação dos 

poderes do soberano, logo, podemos falar em Estado de direito, como a nova forma 

posterior a revolução, que precedeu ao Estado jurisdicional. 

Será o Estado de direito a forma política que dominaria a Europa do século XIX até 

a primeira metade do século XX, época dos Estados nacionais. Estariam dotados, estes 

Estados, de uma constituição liberal que facilita o equilíbrio dos poderes, em particular 

entre monarquias e parlamentos, assumem codificações, se forma o direito administrativo 

com a superioridade sobre os direitos particulares, assim o Estado de direito pode por ele 

representar como uma das grandes etapas do Estado moderno europeu, compreendido 

entre a Revolução e a metade do século XX. 

Surge neste momento, uma ideia de aparente retroatividade dos institutos até então 

existentes, posto que o Estado de direito primava pelo desenvolvimento dos interesses 

públicos sobre os particulares, mas nasce a recorrente e aparentemente incompatível ideia 

de que a constituição como norma superior, portadora dos princípios fundamentais da 

comunidade, inclusive capaz de controlar e julgar a obra do mesmo legislador, podendo 

ainda uma norma ser considerada nula por contrariar a constituição, ou por parte dos 

juízes ou pelos próprios legisladores porque passaram a entender que esta norma poderia 

ser lesiva para algum direito fundamental individual, que antes nem de longe se poderia 

conceber. Aparentemente esta premissa abalaria e seu próprio pilar central, surgindo 

assim o controle de constitucionalidade, e passando a ser um sistema adotado em 
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Constituições democráticas ao longo do século XX, como por exemplo a Constituição 

Italiana de 1948. 

Assim, passamos a ter o chamado Estado constitucional, onde a lei continua tendo 

lugar relevante, enquanto princípio democrático, como sendo este uma retomada para a 

vocação pluralista e também como antagonista da jurisdição. 

Podemos notar a evolução histórica do Estado e da constitucionalização, momento 

em que se observa amadurecimento das estruturas do Estado, e o nascimento de 

constituições como sendo verdadeiras cartas políticas em que se observa facilmente 

alguma limitação do poder e arbitrariedade do Estado, e a promoção de direitos de seus 

cidadãos. 

Buscou-se com as cartas políticas e com a constitucionalização, limitar esse tipo de 

força absolutista, totalitária e esmagadora, vivenciou-se na história mundial algumas 

revoluções como a Revolução Francesa, onde se tentava limitar os poderes do Estado, e 

com o constitucionalismo, quer tenha sua origem considerada aquela na Revolução 

Francesa (1789), quer consideremos a origem do constitucionalismo a Revolução ocorrida 

pouco antes da Francesa em terras Estadunidenses (1776) em razão da não participação 

no processo legislativo Inglês que influenciaria na tributação da colônia por parte da coroa 

Inglesa, que posteriormente culminaria no processo de independência e 

constitucionalização dos Estados Unidos. 

 

2.  DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA VIDA EM COLETIVIDADE 

Após uma breve apresentação acerca dos direitos fundamentais, como sendo 

aqueles previstos e especialmente tutelados na esfera constitucional, não basta termos um 

rol de direitos fundamentais, como também devemos proteger a dignidade na existência 

humana, ou seja, o viver dignamente, honradamente e não ser submetido a situações 

degradantes que exponham a vida humana à ausência de sentido, insignificância ou 

irrelevância, devemos ter um conteúdo essencial destes direitos, que devem ser ultra 

especialmente protegidos e observados, ou seja, estamos diante do mínimo existencial. 

Em nosso ordenamento jurídico a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, apresenta o princípio da dignidade da pessoa humana em seu Título I, artigo 1.º, in 

verbis:  
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A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I- a soberania; 

II- a cidadania; 

III- a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V- o pluralismo político. (Grifo Nosso) 

 

Porém, a Constituição não expressa conceitua ou aprofunda a forma de 

aplicabilidade de deste fundamento da República, não apresenta uma norma 

regulamentadora do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Encontramos, sim, no artigo 3º, da Carta Política exemplos de quais seriam os 

direitos de garantia da dignidade da pessoa humana, que transcrevemos aqui: 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II- garantir o desenvolvimento nacional; 

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

 

Bem como o rol de direitos previsto no artigo 5.º da Carga Magna, em que o 

constituinte passa a abordar uma série de direitos e garantias fundamentais, que 

permeiam o Estado. 

Ingo Wolfgang Sarlet afirma, que ficou consagrado pelo Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, que a garantia das condições mínimas para uma existência digna integra 

o conteúdo essencial do princípio do Estado Social de Direito, constituindo uma de suas 

principais tarefas e obrigações. Não sendo passível de quantificação o mínimo existencial, 

já que tal conceito fica condicionado ao tempo e espaço, dependendo ainda do standart da 

sociedade, logo sujeito a flutuações. (2006, p. 564) 
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Peter Häberle (2009, p. 47) expressa quanto ao nascimento do conceito de 

Dignidade Humana no sentido de que foi como uma “reação aos horrores e violações 

perpetrados na Segunda Guerra Mundial é, nesses textos, digna de nota, mas também 

importa destacar a dimensão prospectiva da dignidade, apontando para a configuração de 

um futuro compatível com a dignidade da pessoa.” 

Tem-se por certo que, com o estabelecimento de um rol de direitos especiais, 

chamados aqui de direitos fundamentais almejam garantir um rol de direitos de maior 

relevância e necessidade de serem protegidos, pois se quer garantir não apenas a vida e 

não só a vida em coletividade, mas garantir uma existência digna, que por certo, abrange 

mais do que a garantia da mera sobrevivência física, situando-se além do limite da 

pobreza absoluta. 

Assim, quando se estabelece numa constituição, direito fundamentais, se pretende 

tutelar além do rol de direitos ali elencados especialmente, considerados como direitos 

fundamentais, como tutelar a própria vida, mas não a vida por si só, pretende-se tutelar a 

vida digna, em que a dignidade da pessoa humana seja o ponto a ser atingido, para que a 

vida seja considerada realmente valorosa e preciosa deve ser garantida a dignidade que 

se possa levar na vida, as situações degradantes, humilhantes e que possam deteriorar o 

ser humano devem ser afastadas da existência humana, para que a vida tenha sentido e 

seja vivida com vontade. 

Segundo Sarlet (2006, p. 567), a vida humana não pode ser reduzida a mera 

existência, sendo que a dignidade da pessoa humana apenas estará assegurada “quando 

for possível uma existência que permita a plena fruição dos direitos fundamentais, de 

modo especial, quando seja possível o pleno desenvolvimento da personalidade.” 

Ressaltamos que o mínimo existencial, não pode e não deve ser confundido com o 

que se chama de mínimo vital ou mínimo para sobrevivência, este diz respeito a garantia 

da vida humana, sem necessariamente abranger as condições para uma sobrevivência 

física em condições dignas ou de uma vida com qualidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana atua como alfa e ômega do sistema de 

direitos fundamentais, ou seja, o princípio e o fim que se deseja alcançar (SARLET, 2008, 

p. 176-205). Assim, podemos entender que os direitos fundamentais formam um sistema, 

no qual podemos arrolar direitos que se pretende proteger de forma especial, com maior 

prioridade ou relevância, pois são permeados pela dignidade da pessoa humana e ao final 

objetivam que o ser humano tenha uma vida digna.  
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Sarlet (2008, p. 176-205) afirma que uma das funções exercidas pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana reside justamente por ser ao mesmo tempo na ordem 

constitucional, elemento que confere unidade de sentido e elemento que confere 

legitimidade. Poderíamos dizer que a unidade de sentido, seria a diretriz, o norte, o ponto 

que se pretende alcançar com o conjunto do ordenamento jurídico, e ao conferir 

legitimidade estaríamos atrelando os mecanismo e meios utilizados pelo ordenamento 

jurídico para se atingir o bem maior que seria a própria dignidade da pessoa humana, que 

é razão pela qual se justificam as medidas presentes no ordenamento jurídico. 

Na medida em que conseguimos extrair dos direitos fundamentais a noção da 

dignidade da pessoa humana como sendo um conteúdo mínimo para existência digna, 

seria possível que o Estado se eximisse de seu papel de garante, seria possível admitir um 

contrato social que originalmente tenha como cláusula de direitos apenas ao Estado com à 

afronta aos direitos naturais e por conseguinte aos direitos fundamentais, e como manter 

um contrato social em com o questionamento de que essa afronta aos direitos 

fundamentais se dá por ação ou omissão do próprio Estado? 

Ao se organizar em sociedade e estruturar em Estado objetivando proteção, bem 

estar coletivo, concretização de liberdade e direitos, estamos falando também da 

concretização dos direitos fundamentais, direitos que segundo José Afonso da Silva (2012, 

p. 184) podemos distribuir em seis grupos de direitos fundamentais, sendo: direitos 

individuais (art. 5 da CF), direitos à nacionalidade (art. 12 da CF), direitos políticos (art. 14 

a 17 da CF), direitos sociais (art. 6 e 193 e ss da CF), direitos coletivos (art. 5 da CF) e 

direitos solidários (art. 3 e 225 da CF), dentre os quais poderíamos dizer que o cidadão se 

submete ao Estado para que possa receber primeiramente a concretização da boa 

administração. 

Passamos a abordar o tema boa administração pública, e se este conceito pode 

interferir de alguma forma no contrato social e se assim for, quais seriam os riscos para os 

agrupamentos sociais organizados, tendo como base os conceitos delineados inicialmente. 

 

3. O DIREITO À BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O COMBATE A CORRUPÇÃO 

Rousseau (1762, p 120-128) trata do abuso do governo e da sua tendência a 

degenerar, fazendo um paralelo entre a vontade particular atuando contra a geral, da 

mesma forma que a vontade do governo pode atuar contra vontade soberana e salienta 

que a dissolução do Estado poderia ocorrer de duas formas, sendo a primeira aquela em 
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que o representante não mais administra conforme as leis e usurpa o poder soberano, e a 

outra forma ocorreria quando os membros do governo usurpam separadamente o poder, 

que só devem exercer em conjunto, que não se constitui infração menor das leis, e gera 

desordem maior. Para ele quando o povo está legitimamente reunido em corpo soberano, 

cessa toda a jurisdição do governo, o poder executivo fica suspenso, e os cidadãos são 

tão sagrados e invioláveis. 

Esta atuação contra a vontade soberana, que seria a vontade dos contratante do 

pacto social, ou seja, seus integrantes traz a tona que o tema foi abordado em sua 

parcialidade, posto que seria necessário, deste ponto em diante, delinear as formas de 

governo, a tripartição de poderes, pacto federativo e outros elementos relativos à ciência 

política e organização em Estado, mas que neste momento, não poderão ser desdobrados 

em razão da delimitação inicial do trabalho. 

Mesmo que superficialmente e para que enseje futuras pesquisas e desdobramento, 

analisaremos essa degeneração trazida por Rousseau, sendo a primeira forma aquela que 

se dá pela distonia entre a vontade particular atuando contra a geral ou a vontade do 

governo conta a vontade soberana, onde se mostra evidente degeneração do pacto e o 

direcionamento para a administração pública voltada para anseios patrimonialistas e 

privados, não havendo mais razão de ser do contrato social ao qual seus membros se 

submetiam, já que traria um desequilíbrio entre a proteção e organização social esperada 

pelos integrantes do contrato social. 

Desta forma, o distanciamento do Estado97 da boa administração pública, o faz 

caminhar em direção da falta de legitimidade em suas ações, já que não está preparado 

ou se preparando para oferecer o melhor aos seus integrantes, que se submetem a ele, 

por esta razão, na expectativa que tenham em troca desta “submissão” ao Estado o 

conforto da segurança no livre exercício de seus direitos. 

Para, José Afonso da Silva (2012, p. 668), a boa administração se consubstancia na 

correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos públicos (dinheiro, bens e 

serviços) no interesse coletivo, com o que também se assegura aos administrados o seu 

direito a práticas administrativas honestas e probas. 

                                                
97 Ressalta-se aqui, que não se pretende demonizar o Estado, mas tampouco pretende salvar-lhe da garra 
dos inaptos administradores públicos presenteando-lhe legitimidade para atos que se afastem da boa 
governança e podem prejudicar a proteção de direitos e de direitos fundamentais. 
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Jaime Rodrígruez-Arana Muñoz (2012, p. 25) cita a Constituição Espanhola de 

1978, para definir Administração como uma organização que serve com objetividade os 

interesses gerais (artigo 103.1, CE), que e reformas administrativas devem ocorrer em 

função das pessoas e não em função dos interesses burocráticos, para que assim a 

administração promova condições para que a liberdade e a igualdade do indivíduo e das 

coletividades das quais fazem parte sejam reais e efetivas, devendo assim a 

Administração remover obstáculos que impeçam ou criem obstáculos para a plenitude e 

facilitação para a participação de todos os cidadãos na vida política, econômica, cultural e 

social. 

A preocupação com a liberdade e com igualdade, que num primeiro momento pode 

parecer pouca proteção, ao observarmos com maior profundidade podemos estar diante 

de um grande passo na concretização dos direitos fundamentais, ao propormos a proteção 

inicialmente destes dois e da boa administração pública, que antecederá a estes para 

promovê-los, pois uma infinidade de direitos podem ser considerados desdobramentos da 

liberdade e igualdade. 

 

3.1 A BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO SERVIÇO ESSENCIAL À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Muñoz ressalta a ideia de que assegurar as liberdades das pessoas reais a partir de 

novas políticas públicas, a Administração Pública, estaria diante dos elementos chave para 

assegurar que as aspirações dos cidadãos possam fazer-se realidade. (2012, p. 25-26) 

Logo, para que se possam concretizar os direitos fundamentais e 

consequentemente oportunizar a vida digna, principalmente para aqueles que estão à 

margem da sociedade, seria um pressuposto que este cidadão recebesse do Estado e 

seus agentes o máximo empenho para uma boa administração pública, pois os cidadãos 

marginalizados recebendo ou tendo a redução dos obstáculos para ao menos 

concretizarem liberdade e igualdade, poderiam perseguir outros patamares de 

concretização de direitos. 

Se a redação do artigo 3.º da Carta Magna Brasileira, apresenta como objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, e já classificada por Joseá Afonso da 

Silva (2012, p. 184) como um direito fundamental solidário, construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, 
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sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de 

discriminação, seria possível que o fizesse afastando-se dos direitos fundamentais 

apresentados neste mesmo instrumento, poderia o Estado eximir-se da responsabilidade 

em garantir condições para a existência humana digna. 

A principal ferramenta para a concretização de direitos fundamentais e a promoção 

da dignidade da pessoa humana no Estado é a própria atribuição e atuação assumida pelo 

Estado, em gerir sua estrutura para que seja capaz de promover condições favoráveis 

para tanto. 

Neste trabalho não queremos apresentar uma ideia de Estado culpado, mas 

demonstrar que estamos diante de um direito fundamental quando tratamos do direito que 

o cidadão tem de receber do Estado a boa administração de seus recursos, e que a 

ineficácia deveras presente na atuação do Estado compromete não somente suas 

competências funcionais, como também prejudica a efetivação e concretização de direitos 

fundamentais, assim, encontramos diversas afrontas, não ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, mas às próprias pessoas que não são respeitada sem seus direitos 

fundamentais e em sua expectativa de existência digna. 

Para que os direitos fundamentais tivessem efetividade plena em nosso 

ordenamento jurídico necessitaríamos num primeiro plano, que a atuação do Estado 

objetivasse a própria boa administração pública, e esta boa administração passasse a ser 

um focado com um primeiro direito fundamental, que deve ser concretizado, para que os 

demais direitos fundamentais tenham por meio dele maiores possibilidades de serem 

oportunizados. 

Para Jaime Rodrígruez-Arana Muñoz (2012, p. 45) a essência do bom governo e da 

boa administração está fundada na dimensão ética, porque se percebe que o governo e a 

direção de instituições públicas não é uma atividade neutra, ou seja, deve ser uma 

atividade orientada, e orientada para um fim, e seu fim deve ser o bem-estar integral dos 

cidadãos. 

 

3.2 O COMBATE À CORRUPÇÃO COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA BOA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Tudo que se apresentou até o momento teve por fim construir um pensamento e 

justificar a postura combativa que se deve ter da presença ordinária da corrupção no 
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Estado, sendo evidente que a corrupção não pode ser tida como algo positivo para um 

agrupamento social, na medida em que suprime um dos seus elementos essenciais, a 

igualdade entre as pessoas, retirando do Estado uma posição igualitária em relação aos 

seus integrantes, quando atua de forma permissiva frente à corrupção em sua 

administração, assim oferecendo tratamento desequilibrado entre os membros deste 

grande contrato, o contrato social, que até então deve primar por uma boa administração. 

Este tratamento desequilibrado fundado na permissividade da corrupção, trás ao Estado e 

automaticamente ao contrato social uma situação de insustentabilidade no sistema de vida 

em coletividade a longo prazo, pois pode retirar a legitimidade do Estado, no poder 

conferido ao Estado, em que se espera uma retribuição e contrapartida para o exercício da 

vida em coletividade, sendo um princípio basilar o isonômico tratamento entre os 

integrantes desta. 

Este isonômico tratamento encontra-se afastado com a permissividade da 

corrupção no seio do Estado, na medida em que não se dá o tratamento interventivo para 

que práticas corruptivas sejam extintas da vida em coletividade, e aqueles que se 

beneficiem de práticas corruptivas poderão obter indevidamente vantagem patrimonial, 

favorecimentos, privilégios e maiores garantias de seus direitos em detrimento dos direitos 

dos demais membros do agrupamento social, na medida em que suas vantagens passam 

a ser maiores, fruto do não tratamento isonômico, situação em que o contrato social e, por 

conseguinte a própria ideia de Estado passa a ficar vulnerável. 

Neste trabalho, foca-se essencialmente a corrupção praticada na administração do 

Estado e por seus agentes em razão de sua função perante os seus membros.  

Como se demonstrou um fundamento da própria organização social, típica do 

anseio em agrupamentos sociais organizados, ficava evidente que a organização tinha 

como objetivo a proteção de seus integrantes a promoção, com outras palavras na época, 

de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, bem como podemos depreender que 

este serviço essencial à dignidade da pessoa humana poderia ser expresso ou implícito. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 560) adota a corrente de que os direitos sociais 

expressos ou implicitamente positivados, constantes no título II da CF ou em qualquer 

outra parte da CF, e mesmo nos tratados internacionais regularmente firmados e 

incorporados pelo Brasil se equiparam, ou melhor, se consideram direitos fundamentais, 

logo devendo gozar das prerrogativas protetivas destes.  
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Assim, se direitos sociais expressos ou implicitamente positivados são considerados 

direitos fundamentais, logo outros direitos poderiam assim ser considerados desde que 

objetivem elevar o nível de tutela desta classificação de direitos e que seja observável a 

fundamentalidade em sua existência social e no ordenamento jurídico, o que poderia 

ocorrer no caso do combate à corrupção que é uma necessidade originária do direito à boa 

administração pública que os integrantes de um agrupamento social devem receber de 

seus administradores públicos, sendo a boa administração pública elemento anterior aos 

demais direitos fundamentais, pois desta boa governança pública derivará a tutela, 

implementação de políticas públicas e esforços para a manutenção do convívio em 

sociedade. 

Seria possível afirmar que em sua forma de Estado e objetivando uma boa 

administração pública, o Brasil, possuindo a construção de um direito fundamental 

expresso ou deduzindo implicitamente do ordenamento jurídico passa a ser viável e 

necessário, quando tutelar determinado direito ou política pública se faz necessário para o 

convivo em coletividade e para que a existência seja harmônica, pacífica e digna, desta 

forma, o combate a corrupção pelos motivos expressos se faz necessário como elemento 

essencial da boa administração. 

Sarlet (2006, p. 566) ressalta que ficou consagrado pelo Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, o reconhecimento de um direito fundamental à garantia das condições 

mínimas para uma existência digna, e a Corte constitucional Alemã e a doutrina entendem 

que a garantia das condições mínimas para uma existência digna integra o conteúdo 

essencial do princípio do Estado Social de Direito, constituindo uma de suas principais 

tarefas e obrigações.  

E podemos entender que ao nos referir ao contrato social hodiernamente, estamos 

traduzindo àquele no Estado Social de Direito, onde o Estado prima por assegurar aos 

seus integrantes a garantia de condições mínimas de existência digna, e que se torna 

impossível os Estado com altos índices de corrupção oferecerem essa concretização de 

direitos, quiçá falarmos em concretização de direitos fundamentais.  

Conforme o publicista Otto Bachof, citado por Sarlet (2006), o princípio da dignidade 

da pessoa humana do art. 1 da Lei Fundamental Alemã, reclama não apenas a garantia de 

liberdade, mas também um mínimo de segurança social, já que sem tais recursos 

materiais para uma existência digna, a própria dignidade da pessoa humana ficaria 

sacrificada. 
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Observa-se que diante desta afirmativa os direitos fundamentais não reclamam 

apenas a garantia da liberdade como também um conteúdo mínimo de segurança social, e 

sem a concretização do combate a corrupção na administração pública, e a promoção do 

direito à boa administração pública, se afasta do individuo a possibilidade de concretização 

de direitos fundamentais. 

Sarlet (2006, p. 579) afirma que o Estado Democrático de Direito é necessariamente 

um Estado “amigo” e não um detrator dos direitos fundamentais, já que comprometido 

justamente com a proteção e efetivação dos direitos fundamentais de todas as pessoas, 

de modo a prever mecanismos eficientes para evitar tais violações, logo se pode concluir 

que tanto o Estado quanto os particulares encontram-se de alguma forma vinculados aos 

direitos fundamentais, que ambos devem objetivá-los e o combate à corrupção será uma 

das formas de se chegar de alguma forma ou com menor dificuldade na proteção e 

concretização dos direitos fundamentais.  

Para Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p.103) compõe o imperativo categórico a 

exigência de que o ser humano jamais seja visto, ou usado, como um meio para atingir 

outras finalidades, mas sempre seja considerado como um fim em si mesmo, isto significa 

dizer que todas as normas decorrentes da vontade legisladora dos homens precisam ter 

como finalidade o homem, a espécie humana enquanto tal e que este imperativo 

categórico orienta-se, então, pelo valor básico, absoluto, universal e incondicional da 

dignidade humana.  

É esta dignidade que inspira a regra ética maior: o respeito pelo outro, e que deveria 

primar e nortear no Estado e orientar a administração e a boa governança pública, para 

que o ser humano seja o fim de sua ação enquanto Estado, não na função apenas de 

Estado de Bem-Estar, mas na função de não conseguindo atingir este Estado de 

Providência, que não seja seu malfeitor e opositor. 

  

 CONCLUSÃO 

Apresentadas as ideias iniciais, observamos que num primeiro momento que o 

contrato social é uma ferramenta de grande valia aos agrupamentos sociais, pois, qualquer 

que seja sua corrente teórica, ele em síntese buscará a preservação e qualidade vida para 

seus integrantes. 
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Passamos assim a observar quais seriam estas atribuições do Estado na 

manutenção de deus integrantes e concluímos que a boa administração até para as ações 

e atribuições do Estado como sendo necessárias para a concretização dos direitos 

fundamentais e garantia da dignidade da pessoa humana, mas por chegarmos a uma 

continuidade de raciocínios que levam as atribuições administrativas do Estado a um 

patamar de maior relevância, por serem estas atribuições e forma de gerir o Estado, ações 

da mais alta relevância para o cidadão na concretização de seus direitos fundamentais e 

por consequência a manutenção, proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. 

Deduz-se que o Estado é guardião e promotor da execução dos direitos 

fundamentais quer sejam eles positivos ou negativos, e que apenas conseguirá promover 

e proteger que essa perspectiva de direitos se estiver aparelhado, e para tanto, se faz 

necessária à boa administração pública, valendo-se não apenas dos princípios 

norteadores da administração pública, como normalmente se consideram as obras de 

direito administrativo, em que os princípios norteadores da administração pública não se 

relacionam com aos direitos fundamentais, e menos ainda com a dignidade da pessoa 

humana, afastando-se assim a Administração Pública de sua razão de ser. 

Por estarmos diante de uma perspectiva de que o contrato social tem como 

finalidade a promoção de regras num dado agrupamento social e que esse contrato visa a 

preservação, na medida do possível, harmônica daquele agrupamento social, resta 

evidenciada a vontade do Estado em manter direitos e direitos fundamentais, pois o 

contrato social tem em seu bojo o controle, mas também a proteção de quem se submete 

à ele, em linha geral. 

Tentou-se demonstrar a essencialidade do direito à boa administração pública, e os 

impactos que sua boa ou má gestão pode causar, não diretamente aos sujeitos, neste 

primeiro momento, mas ao próprio pacto social, ao contrato quando desacreditado pela 

corrupção.  

 

A corrupção pode ser um fator não apenas de desequilíbrio, contrariando uma das 

premissas maiores para quem almeja e espera proteção, quer seja do Estado, após esta 

organização social, quer seja de qualquer outra entidade, pois distancia a isonômica forma 

de tratamento que pode desmembrar-se em diversas outras afrontas à direitos. 

Buscou-se demonstrar razões para que o Estado faça a boa gestão seus bens e 

recursos materiais e humanos, não apenas objetivando a boa administração em si mesma, 
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o que já seria um mérito, mas objetivando o bem-estar integral dos cidadãos como sendo a 

administração um direito fundamental do cidadão para concretizar o restante de sua carta 

de direitos. Os conceitos de Direito Fundamental e de Dignidade da Pessoa Humana se 

afastam cada vez mais do Estado e de suas práticas se a dimensão ética no agir em sua 

conduta administrativa não estiver perenemente em alerta para o bem-estar integral dos 

cidadãos. 

E por fim, em que pese o papel da Administração Pública em suas atribuições 

positivadas, em sua carta de deveres, o que denotamos é que este papel não se subsume 

nele mesmo, o Estado está num contexto social e neste contexto o poder que lhe é 

conferido, tampouco deve servir aos seus agentes na qualidade de poder pelo poder, mas 

o poder para servir ao seu fim. 
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A IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES TRABALHISTAS ENVOLVENDO 

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

 

Andréa Arruda Vaz98 

Sandra Mara de Oliveira Dias99 

 

 

Introdução 

A pesquisa propõe de forma breve e objetiva a comprovação e fundamentação de 

que não se pode aplicar a prescrição contida no art. 7º, XXIX da CRFB, para as ações 

trabalhistas que versem sobre danos ao meio ambiente do trabalho que afetam a saúde do 

Trabalhador.  

Tal proposta acontece em face das disposições contidas nos artigos 225, 200, VIII, 

7º, XXII da CRFB, os quais consagram a natureza jurídica do meio ambiente do trabalho, 

como direito difuso, logo não há possibilidade de haver incidência da prescrição para o 

ajuizamento de ação trabalhista envolvendo esta matéria. 

         Os direitos relacionados à dignidade da pessoa humana e relacionados à 

proteção de direitos humanos estão estritamente ligados a essência humana e a sua 

personalidade, por não se tratar de meros direitos patrimoniais não se pode aceitar a 

prescrição prevista constitucionalmente para as demandas Trabalhistas em geral.  

Da mesma forma com relação às ações trabalhistas decorrentes de lesão a saúde 

proveniente do meio ambiente inadequado de trabalho por ser direito humano 

                                                
98 Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pela UniBrasil/Pr. Advogada, Especialista em Direito e 
Processo do Trabalho pela PUCPR, Pós-Graduada em Direito Público pela Universidade Cândido 
Mendes/RJ, Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes/RJ, 
Graduação em Direito pela Faculdade Dom Bosco; Professora de Direito e Processo do Trabalho e Direito 
Administrativo. 
99 Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pela UniBrasil/Pr. Juíza do Trabalho, Especialista em  
Direito Processual Civil pelo Instituo de Ciências Sociais do Paraná, Especialista em Direito do Trabalho pela 
UniBrasil/Pr e Pós-Graduada em Execução no Processo do Trabalho pela UniBrasil. Graduação em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
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fundamental, irrenunciável, o seu exercício não esta também sujeita a prescrição. Ademais 

há que se considerar que os danos ao meio ambiente do Trabalho e as consequências 

para saúde do Trabalhador podem acontecer ao longo dos anos e não somente durante a 

execução do contrato de trabalho.  

No Estado Democrático Ambiental de Direito100, o meio ambiente equilibrado e 

saudável é direito humano fundamental contido na CRFB, é classificado como Direito 

difuso, ou seja, bem de uso comum do povo e indisponível. 

Nesse contexto, uma vez que a vida e a saúde do trabalhador, assim como o meio 

ambiente de trabalho saudável e propício ao desempenho da atividade profissional de 

forma segura e saudável, são premissas a um existir humano digno. A existência humana 

digna e o direito a vida, saúde, liberdade e um mínimo de condições decentes, são 

ditames de ordem universal, contidos na Declaração Universal de Direitos do Homem.  

Assim a ofensa ao meio ambiente do Trabalho que repercute na saúde do 

trabalhador, afronta as normas de Direitos Humanos e relacionados à dignidade da pessoa 

humana se impõe o reconhecimento da imprescritibilidade, como forma de concretização 

de diretrizes de proteção a vida humana, ou seja, proteção aos Direitos Humanos.  

Nesse viés impõe-se o reconhecimento de que demandas que envolvam a essência 

humana, quais sejam direitos indisponíveis e relacionados à dignidade da pessoa humana, 

impera a imprescritibilidade do direito de ação. 

 

1. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – BEM DE USO COMUM DO POVO E ESSENCIAL 

A VIDA HUMANA  

Inicialmente quando nos referimos à terminologia denominada meio ambiente, tal 

possui raízes no desenvolvimento industrial e tecnológico, com a consequente degradação 

ambiental a ponto de impactar na vida das pessoas, animais, plantas e todo o sistema 

ambiental em geral.  

Ruschmann, ao relacionar os meios de elementos necessários a um 

desenvolvimento sustentável, descreve o meio ambiente e a sua estrutura como “entende-

se a biosfera, isto é, as rochas, as águas e o ar que envolvem a Terra, juntamente com 

                                                
100 CESÁRIO, João Humberto. Os provimentos mandamentais como Instrumento de Proteção da Saúde do 
Cidadão Trabalhador.Técnica Processual Tutela Coletiva de Interesses Ambientais Trabalhistas. São Paulo : 
Ltr, 2012, p. 45. 
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seus ecossistemas, constituídos de comunidades – integradas por indivíduos e todos os 

tipos de vida animal e vegetal” 101. 

A proteção ao meio ambiente de um modo geral está diretamente relacionada à 

proteção da vida, preservação da qualidade de vida e saúde do planeta e de todos que 

nele habitam, inclusive estendendo-se as construções humanas. 

O mesmo autor prossegue para acrescentar que “essa definição também inclui 

todos os tipos de construções feitas pela mão do homem: as cidades, os monumentos 

históricos, os sítios arqueológicos, e, ainda, os padrões de comportamento das populações 

– o folclore, o vestuário, a gastronomia e o modo de vida das comunidades” 102.  

A proteção ao meio ambiente nesse contexto está diretamente relacionada à 

proteção da vida e da qualidade dela. O autor acima quando cita que inclusive o modo de 

vida das comunidades está inserido no conceito de meio ambiente, admite que a proteção 

tenha que alcançar também o direito a qualidade de vida e um modo de vida saudável e 

com saúde de acordo com a necessidade de cada comunidade. 

Para Machado o meio ambiente é o “conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas...., o meio ambiente é um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo103". Se o meio ambiente está para a 

proteção da vida saudável e de forma digna, o reconhecimento de que o meio ambiente é 

patrimônio público e de uso comum de todos é norma relacionada à proteção dos direitos 

humanos e relacionado a um existir digno. 

O meio ambiente é “pressuposto de exercício lógico dos demais direitos do homem, 

vez que, em sendo o direito à vida ‘o objeto do direito ambiental’, somente aqueles que 

possuírem vida, e, mais ainda, vida com qualidade e saúde, é que terão condições de 

exercitarem os demais direitos humanos, nestes compreendidos os direitos sociais, da 

personalidade e políticos do ser humano”104. 

No contexto do Brasil essa definição de meio ambiente vem sendo construída ao 

longo do tempo e de acordo com os avanços sociais. Conforme consta do artigo 1º da 

                                                
101 RUSCHMANN, Doris. Turismo e planejamento sustentável. A proteção do meio ambiente. 14ª edição, 
Papipus, 2008, p. 10. 
102 RUSCHMANN, Doris. Autor já citado, p. 10. 
103 MACHADO, P.A.L. Direito ambiental brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1995. P. 696. 
104 OWENS, Eric C.; CARLSON, John D.; ELSHTAIN, Eric P. Religion and the Death Penalty: A Call for 
Reckoning. 2004, P. 163. 
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Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Impacto 

Ambiental é:  

 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente: A saúde, a 

segurança, e o bem estar da população; As atividades sociais e econômicas; A 

biota; As condições estéticas e sanitárias ambientais; A qualidade dos recursos 

ambientais105 

 

Assim quando o assunto são os impactos ao meio ambiente, necessariamente vem 

à vedação da afetação da saúde, da segurança e do bem estar populacional, assim como 

as atividades econômicas podem sim impactar no meio ambiente. 

A CRFB em seu artigo 225 dispõe que:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo106 e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”, além de competir ao sistema único de saúde 

“colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho 

(artigo 200, VIII CRFB/88).  

 

A CRFB estabelece ainda expressamente como direito social dos trabalhadores 

urbanos e rurais a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança” (artigo 7º, XXII). Estabelecendo assim natureza e hierarquia 

de Direitos difusos ao meio ambiente, nele incluído o meio ambiente do trabalho. Por ser 

um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, em síntese, vida 

saudável, passa a reclamar a satisfação de um dos fundamentos da Carta Magna, qual 

seja a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). 

                                                
105Resolução 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, disponível em 
http://www.mma.gov.br/port/conama/, acesso em 01 de setembro de 2013. 
106 Grifo nosso. 
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Nesse contexto, se o homem enquanto trabalhador está inserido num meio 

ambiente de trabalho insalubre ou de afetação a sua saúde e bem estar social, se está 

diante de uma condição de impacto degradante ao meio ambiente. 

O entendimento de que o meio ambiente de trabalho é direito difuso parte das 

premissas que “a salvaguarda do homem trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de 

degradação e poluição do meio ambiente onde exerce seu labuto, que é essencial à sua 

sadia qualidade de vida, é, sem dúvida, um direito difuso” 107. 

O entendimento que se impõe é o reconhecimento de que o direito a vida, a saúde 

enquanto pertencentes ao ecossistema, logo integrante do meio ambiente do trabalho, que 

está inserido dentro da definição de meio ambiente, possui status de Direito difuso e 

fundamental. 

Evanna Soares108 nos ensina: “(...) que o direito humano ao meio ambiente de 

trabalho saudável possui inegável “status” de direito fundamental, pelo que deve ter 

tratamento prioritário tanto para tutela material como processual pelo Poder Público”. 

Nesse contexto inegavelmente o meio ambiente do trabalho como instrumento de 

efetivação da dignidade da pessoa humana e estritamente relacionado aos fundamentos 

do Estado de Direito é direito indisponível e, portanto Direito relacionado à proteção aos 

Direitos Humanos, como premissa universal de proteção dos Direitos do Homem. 

Embora o art. 7º, XXIX, da CRFB tenha definido a prescrição bienal e quinquenal 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, Evanna Soares109 entende que é 

inaplicável tal prescrição nos casos de tutela jurisdicional pertinentes ao meio ambiente do 

trabalho: 

 

visto que os direitos pertinentes ao ambiente do trabalho extravasam o conceito 

de ‘créditos trabalhistas’, nada obstante se deva ressaltar que a adequação 

desse ambiente pode resultar em verbas a serem pagas ao trabalhador, como 

nos casos em que a sentença reconheça a existência de jornada de trabalho 

acima do limite legal, ou a exploração do trabalho em condições insalubres ou 

                                                
107 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Manual de direito ambiental e legislação aplicável. 5 ed., São Paulo, 
Ed. Saraiva, 2004, p. 66. 
108 SOARES, Evanna. Ação ambiental trabalhista: uma proposta de defesa  judicial do direito humano ao 
meio ambiente do trabalho no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004, p.161-162. 
109 SOARES, Evanna. Obra já citada, p.161-162. 
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perigosas, e determine a sua adequação, sem prejuízo do pagamento dos 

adicionais de horas extras, e de insalubridade ou periculosidade aos obreiros 

prejudicados [...] o ambiente laboral não constitui um simples direito trabalhista, 

emergente do contrato de emprego, que se esgote no pagamento de uma 

prestação em pecúnia. Sua natureza [...] é de direito humano, consagrado na 

Constituição da República, que lhe deu ‘status’ de direito fundamental. Nestas 

condições, é insuscetível de prescrição. ·110 

 

Uma vez que as normas inerentes ao meio ambiente de trabalho e este a vida e a 

saúde das pessoas, contidas no artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948, como direito humano de todos - o Trabalho e condições dignas. Nesse 

sentido entendimento que se impõe é a inaplicabilidade das normas prescricionais revistas 

na Constituição da República, ademais a Declaração Universal é instrumento internacional 

e reconhecido pelo Brasil, assim como se está a tratar de direitos indisponíveis, ou seja, 

relacionados à personalidade da pessoa111.  

  

2.  SAÚDE DO TRABALHADOR – DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL NO ESTADO DE 

DIREITO 

Para Bonavides Direitos Fundamentais “estão vinculados aos valores de liberdade e 

dignidade humana, levando-nos, assim, ao significado de universalidade inerente a esses 

direitos como ideal da pessoa humana”.112  

O Direito ao Trabalho e as garantias mínimas possuem, no Brasil e de um modo 

geral universalmente por meio das Convenções da OIT “status” de Direitos Fundamentais, 

justamente por essa ligação direta e inegável com os Direitos Humanos e relacionados à 

essência humana. 

                                                
110

SOARES, Evanna. Obra já citada, p. 161-162.                        
111 Declaração Universal de Direitos do Homem, Art. 23: §1.     Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.  
§2.     Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.  
§3.     Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 
como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 
necessário, outros meios de proteção social.  
§4.     Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses, 
disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-
Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html, acesso em 02 de setembro de 2013. 
112 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 514-518. 
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Nesse contexto, a saúde por constituir direito humano fundamental do trabalhador é 

inalienável, indisponível e irrenunciável, sendo por consequência, imprescritível. 

Neste contexto “a ação de reparação de danos decorrentes de acidente do trabalho 

ou doença ocupacional tem por objetivo indenizar o trabalhador pelos danos a sua à 

saúde, à vida, à integridade física ou mental enfim, direitos ligados à personalidade e à 

dignidade do ser humano”.113 Tal garantia é constituída em função do ser humano. 

Luigi Ferrajoli nos ensina: 

 

Que los derechos fundamentales son indisponibles quiere decir que están 

sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado. En virtud de su 

indisponibilidad activa, no son alienables por el sujeto que es su titular: no 

puedo vender mi libertad personal o mi derecho de sufragio y menos aun mi 

propia autonomía contractual.114 

 

Nesse sentido “a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à indenização 

pelo dano material ou moral decorrente desse tipo de violação ao ser humano enquanto 

pessoa portadora de uma dignidade pessoal que independe da profissão, do sexo, da 

crença religiosa, da cor da pele, etc. (artigos. 1º, III e 5º, inciso X).115 Ou seja, há que se 

entender que existe uma previsão constitucional para tal pretensão. 

Nesse sentido alguns autores já vêm se manifestando, para Lima Filho 

 

Por isso, os direitos da personalidade têm como principal característica a 

imprescritibilidade que decorre da sua natureza indisponível. Não se tratam, 

pois, de meros direitos trabalhistas como pretendem alguns, ou civis no sentido 

estrito como sustentam outros. Ao contrário estar-se-a diante direitos 

                                                
113Lima Filho, Francisco das C. Imprescritibilidade das Ações Trabalhistas. Disponível em:  
http://www.anamatra.org.br/artigos/a-imprescritibilidade-da-acao-de-reparacao-de-danos-morais-decorrentes-
de-acidente-de-trabalho, acesso em 13/09/2013. 
114 FERRAJOLI, Luigi. El fundamento de los derechos fundamentales. Trota, Madrid, 2001, p. 32. 
115Lima Filho, Francisco das C. Imprescritibilidade das Ações Trabalhistas. Disponível em:  
http://www.anamatra.org.br/artigos/a-imprescritibilidade-da-acao-de-reparacao-de-danos-morais-decorrentes-
de-acidente-de-trabalho, acesso em 13/09/2013. 
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fundamentais de índole constitucional, considerados como cláusulas pétreas. 

(art. 60, § 4º, inciso IV da CF/88).116 

 

Ainda o mesmo autor prossegue afirmando que  

 

Assim, os danos decorrentes da violação a direito fundamental como o direito à 

saúde, a vida, a integridade física ou mental do ser humano trabalhador ou não 

são de natureza pessoal e não trabalhista. Por conseguinte, não se lhe aplica o 

prazo previsto no inciso XXIX, do 7º da Constituição e nem aquele constante do 

art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil para o ajuizamento das ações de 

reparações civis inerentes aos danos causados ao patrimônio material.117 

 

Ou seja, “o dano pessoal atinge a pessoa humana enquanto ser portador de uma 

dignidade e não apenas no aspecto material ou trabalhista (artigos 11 do Código Civil e 1º, 

inciso III, da Constituição Federal)”.118 

Ainda o mesmo autor compreende e argumenta que  

 

no caso do acidente de trabalho ou da doença ocupacional proveniente do meio 

ambiente de trabalho inseguro os danos deles decorrentes sejam materiais, 

morais, estéticos, etc. são pessoais, com prejuízo à vida, à saúde física e/ou 

psíquica, à imagem, à intimidade, à honra e muitas vezes até mesmo à vida do 

trabalhador enquanto pessoa humana. Porquanto a Carta Maior garante como 

fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho, o trabalho com qualidade e o respeito ao meio ambiente (artigos. 1º 

e 170) com a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de 

proteção à saúde, higiene e à segurança do trabalhador (art. 7º, inciso XXIII).119 

 

                                                
116

 Idem. 
117

 Ibidem. 
118

 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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Não se trata, para Sarlet, de direito de natureza trabalhista, nem tampouco civil, 

mas de direito de índole fundamental uma vez que relacionado à dignidade humana. 

Assim, para o mesmo, um direito imprescritível, pois a dignidade humana sendo120 

  

aquela 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 condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida 

em comunhão com os demais seres humanos121.  

 

Assim não pode ser subtraída da tutela constitucional e jurisdicional apenas porque 

aquele que sofreu a violação não reclamou, muitas vezes por circunstâncias alheias à sua 

vontade, dentro de certo espaço de tempo.122 

Ressalta-se que muitas das vezes o dano é tão devastador que a pessoa sequer 

consegue se conscientizar e até mesmo não lhes são palpáveis os danos no período 

prescricional proposto pela Constituição, quando se trata de danos à alma humana, a 

saúde física e mental. Da mesma forma que o dano por vezes não é aparente a própria 

vítima ou até mesmo não é visível, ou identificável de imediato, o que ao longo do tempo a 

consciência, os sintomas e até mesmo avaliações médicas podem detectar a lesão e a 

própria extensão. 

A exemplo, num estado depressivo grave, decorrente de um meio ambiente de 

trabalho insalubre e sem as mínimas condições de preservação da saúde do trabalhador, 

este nos primeiros anos, face a afetação da sal saúde, pode sequer possuir coragem para 

ingressar com demanda pleiteando alguma espécie de compensação pelos danos 

causados. Fato que por vezes após anos de tratamento a vítima aí sim terá coragem para 

                                                
120 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na constituição federal 
de 1988. 2ª Ed., revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002, p. 62. 
121 Idem. 
122

 Lima Filho, Francisco das C. Imprescritibilidade das Ações Trabalhistas. Disponível em:  
http://www.anamatra.org.br/artigos/a-imprescritibilidade-da-acao-de-reparacao-de-danos-morais-decorrentes-
de-acidente-de-trabalho, acesso em 13/09/2013. 
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enfrentar uma demanda, o que pelo entendimento tradicional, está fadada ao retorno do 

estágio grave da doença, quando descobrir que houve a prescrição do seu direito de 

demandar.  

Não se perde a dignidade em razão do decurso do tempo, evidentemente, ao 

contrário, os danos por vezes com o passar dos anos aumentam e até mesmo 

naturalmente o sofrimento é, como reflexo temporal, repetido mentalmente por inúmeras 

vezes e o tempo nesse sentido é favorável a dano e concretamente não a vítima. A 

renovação mental, psicológica e até mesmo física de uma dor ou uma lesão estética, 

podem ao longo dos anos só aumentar os traumas e tormentos da vítima, que por vezes 

terá que conviver com o drama por toda a vida.  

Ademais a perda de um membro, por exemplo, jamais poderá ser suprida, ou ainda 

a perda de um ente querido, como é o caso do recente acidente que chocou o Brasil, 

acontecido na última semana de agosto deste ano, aonde dezenas de trabalhadores 

vindos do Nordeste do país, perderam suas vidas por culpa do empregador e do poder 

público, que não ofereceram um ambiente de trabalho seguro.123 

No caso em tela é visível que a reparação patrimonial não alcança a dor das 

famílias e das pessoas que ficaram desamparadas. No caso em tela não há compensação 

que retire a dor do filho que ao nascer não poderá conhecer o pai, uma vez que já nascerá 

órfão de pai. A dor dessa mãe124 que terá, daqui a alguns anos explicar ao filho que 

enquanto a gestava, o pai do mesmo faleceu em São Paulo, numa obra clandestina, em 

busca de um mínimo de dignidade para a família.   

E a longa espera que esse filho ultrapassará toda a vida a busca de um abraço de 

feliz dia das crianças. A brincadeira no tapete da sala ou a sombra de uma árvore com o 

seu pai? E o dia dos pais que jamais ao longo da sua vida poderá abraçar e beijar seu 

herói? Como suprir a ausência da figura paterna ao longo de uma vida? E a dor de sequer 

conhecer o pai, de quer poder elaborar uma lembrancinha na escola junto aos demais 

colegas? São dores que acompanham o ser humano por toda a vida acontecem ao longo 

da vida de forma cumulativa e são inerentes ao próprio existir do ser humano, ou seja, 

diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana.  São feridas na alma humana 

                                                
123 G1 São Paulo. Bombeiros confirmam a 8ª morte em desabamento de prédio em SP. Notícia divulgada em 
31 de agosto de 2013. Disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/08/bombeiros-confirmam-8-
morte-em-desabamento-de-predio-em-sp.html, acesso em 02 de setembro de 2013. 
124 G1 São Paulo. Bombeiros localizam nono corpo em desabamento em São Paulo. Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/29/bombeiros-localizam-nono-corpo-em-
desabamento-em-sao-paulo.htm, acesso em 05 de setembro de 2013. 
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que o tempo não pode limitar o direito de ação, ainda que como medida para amenizar a 

dor. 

No caso da notícia acima a extensão desses danos estende-se aos familiares desse 

nascituro, ou seja, como mensurar a dor dos filhos do mesmo, que jamais conhecerão o 

avô paterno, por culpa de um empregador que irresponsavelmente trouxe trabalhadores a 

baixo custo, do nordeste, para morrerem em suas obras, sem um mínimo de condições de 

segurança.  

A dimensão da dor é imensurável e pode apresentar manifestações ao longo dos 

anos, a exemplo, uma depressão no filho que está por nascer daqui uns 30 anos. E daí? A 

prestação jurisdicional já não o alcança mais, se partirmos das premissas tradicionais.  

Há que se esclarecer que aqui não se está a falar de danos patrimoniais, mas de 

lesões que são irreparáveis do ponto de vista patrimonial, não obstante os danos 

aconteçam e a extensão deles pode vir ao longo dos anos de forma imprevisível, variando 

de pessoa para pessoa. 

Nesse sentido, afirma Caio Mario da Silva Pereira: 

 

A prescritibilidade alcança todos os direitos subjetivos patrimoniais de caráter 

privado. Escapam-lhe aos efeitos aqueles direitos que se prendem 

imediatamente à personalidade ou ao estado das pessoas. Os direitos à vida, à 

honra, à liberdade, à integridade física ou moral não estão sujeitos a qualquer 

prescrição, em razão de sua própria natureza. Por maior que seja o tempo 

decorrido de inatividade do titular, nunca perecerão os direitos respectivos que 

sempre se poderão reclamar pelas ações próprias, uma vez que não é lícita a 

constituição de um estado que lhes seja contrário.125 

 

Jorge Luiz Souto Maior126, por exemplo, sustenta que “o fundamento para a 

reparação do dano decorrente do acidente do trabalho não é civil.” E que “não há previsão 

de prescrição da ação para os efeitos de acidente do trabalho em nenhuma norma do 

                                                
125 SILVA PEREIRA, Caio Mario Pereira da. Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume I - 
introdução ao direito civil: teoria geral de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 687. 
126 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A prescrição do Direito de ação para pleitear indenização por dano moral e 
material decorrente de acidente do trabalho. In: Revista Magister de Direito Trabalhista e Previdenciário, 
Porto Alegre, a, II, n. 10, jan/fev. 2006, p. 79 -106. 
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ordenamento jurídico”, razão pela qual “há de se entender ser ela imprescritível”, 

fundamentado sua tese no entendimento de que “os danos à personalidade humana (...) 

não devem mesmo prescrever (...)”. 

Quando ocorre lesão à integridade física ou psíquica do trabalhador, vulnera o 

direito da personalidade, o que se encontra entre os direitos constitucionais fundamentais, 

considerados cláusulas pétreas da Constituição da República por isto imprescritível. A 

perna amputada, ou a dor da morte, não pode ser plenamente reparada por que para 

sempre vai acompanhar a vítima e seus familiares durante toda a existência. A dor da 

perda do ente querido, pai, marido, filho não tem preço, nenhum dinheiro pode 

recompensar a ausência do falecido, ou a dor pela amputação de um membro do corpo 

humano, é um dano irreparável.  

É importante ressaltar que o dano causado por acidente de trabalho cita como 

exemplo de uma lesão a mão ou no pé, é irreversível, a vítima jamais vai poder sentir o 

prazer de tocar as pessoas que ama, de sentir um aperto de mão, o calor de um abraço 

apertado, de caminhar, andar de bicicleta, correr, de pegar o filho no colo e segurá-lo. São 

momentos mágicos na vida do ser humano que não têm preço. A vida, familiar, social, 

emocional e fisiológica fica afetada para sempre.   

A própria relação do ser humano com o meio ambiente nunca mais será a mesma, 

ou seja, após o dano terá que conviver e se ajustar ao meio ambiente dentro de suas 

limitações. Assim um trabalhador que sofre um acidente de índole grave como os casos 

citados sofrerá uma modificação drástica no próprio meio ambiente em que vive, ademais 

já não pode mais se relacionar com o meio ambiente e muitas vezes jamais assim o fará, 

de forma natural, voluntária. Ou seja, a lesão ao meio ambiente de trabalho altera todo o 

contexto ambiental do trabalhador e por vezes de toda a família. Assim não se está a tratar 

de simples danos patrimoniais, mas sim de danos a alma, a própria existência do ser 

humano. 

          Neste sentido, Wilson de Melo e Silva127, apregoa que “as feridas da alma, 

são às vezes, eternas e mais duradouras que as físicas (...)”. A violação ao meio ambiente 

de trabalho é violação a um bem comum de todos e essencial à existência e manutenção 

da vida. Estas lesões não podem ser tratadas como qualquer outro tipo de lesão 

                                                
127 SILVA, Wilson de Melo. O Dano Moral e sua reparação. 3ª edição. Revisada e ampliada. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983, p.341. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

99 

patrimonial por que configura violação a direito humano fundamental do trabalhador que 

afeta o íntimo do seu ser. 

 Ademais as lesões ao meio ambiente, enquanto bem de uso comum do povo, 

não atingem tão somente o trabalhador e sua família, mas a um número indeterminado de 

pessoas, uma vez que esse dano gera impactos no mercado de trabalho, na previdência 

social, no sistema de saúde, transporte e educação, por exemplo, logo se pode concluir 

tranquilamente pela lesão a direitos humanos difusos, logo imprescritíveis. 

 

3.  ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL  

 O entendimento jurisprudencial dos Tribunais do Trabalho do Brasil ainda é 

tímido nesse sentido, merecendo destaque os julgados proferidos pela Relatora IONE 

SALIN GONÇALVES, no TRT4. A desembargadora em questão entende justamente pela 

imprescritibilidade de tais demandas, uma vez que os danos sofridos afetam a 

personalidade e diretamente Direitos fundamentais. 

Vejamos as ementas a seguir:  

 

Acórdão - Processo 0015700-25.2006.5.04.0404 (RO). Data: 21/05/2009. 

Origem: 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. Redator: IONE SALIN 

GONÇALVES. EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO DO 

DIREITO DE AÇÃO. Tratando-se de danos decorrentes de acidente de trabalho 

ou de doença profissional, há lesão aos direitos de personalidade, gênero do 

qual são espécies o direito à vida, à integridade física, à saúde, à honra, à 

imagem, à dignidade etc. Esta categoria de direitos está garantida na 

Constituição Federal como direitos fundamentais da pessoa enquanto tal, 

enquanto ser humano, e não pela condição de trabalhador ou de empregado. 

Nesta perspectiva, como direitos de personalidade, transcendem os direitos 

trabalhistas típicos e os direitos civis de natureza meramente patrimonial. Diante 

da natureza do direito envolvido, o exercício do direito de ação de reparação 

dos danos a tais direitos não está sujeito à prescrição para ajuizamento de 

ação. Os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, 

portanto, são imprescritíveis. Inteligência do artigo 11 do novo Código Civil, c/c 
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(...) EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO128.  

 

Acórdão - Processo 0075200-54.2008.5.04.0403 (RO). Data: 02/07/2009. 

Origem: 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul . Redator: IONE SALIN 

GONÇALVES. EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. 

Tratando-se de danos decorrentes de acidente de trabalho ou de doença 

profissional, há lesão aos direitos de personalidade, gênero do qual são 

espécies o direito à vida, à integridade física, à saúde, à honra, à imagem, à 

dignidade etc. Esta categoria de direitos está garantida na Constituição Federal 

como direitos fundamentais da pessoa enquanto tal, enquanto ser humano, e 

não pela condição de trabalhador ou de empregado. Nesta perspectiva, como 

direitos de personalidade, transcendem os direitos trabalhistas típicos e os 

direitos civis de natureza meramente patrimonial. Diante da natureza do direito 

envolvido, o exercício do direito de ação de reparação dos danos a tais direitos 

não está sujeito à prescrição para ajuizamento de ação. Os direitos de 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, portanto, são 

imprescritíveis. Inteligência do artigo 11 do novo Código Civil, c/c com artigo 1.º, 

III, (...)129 

 

Acórdão - Processo 0131300-47.2008.5.04.0203 (RO). Data: 24/02/2010 

Origem: 3ª Vara do Trabalho de Canoas. Redator: IONE SALIN GONÇALVES. 

EMENTA: PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. Quando se trata de 

danos decorrentes de acidente de trabalho ou de doença de origem 

ocupacional, há lesão aos direitos da personalidade, categoria de direitos que 

está garantida na Constituição Federal como direitos fundamentais. Nesta 

perspectiva, como direitos de personalidade, transcendem os direitos 

trabalhistas típicos e os direitos civis de natureza meramente patrimonial, não 

estando sujeitos à prescrição para fins de ajuizamento da ação. O artigo 1º, III, 

combinado com o artigo 5º, X, da Lei maior, assegura o direito à indenização 

                                                
128 0015700-25.2006.5.04.0404 (RO), disponível em: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4 
/consultas/jurisprudencia/acordaos, acesso em 02 de setembro de 2013. 
129 0075200-54.2008.5.04.0403 (RO), disponível em: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4 
/consultas/jurisprudencia/acordaos, acesso em 02 de setembro de 2013. 
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pelos danos materiais ou morais que resultarem de violação aos direitos 

fundamentais de personalidade. Nos termos do artigo 11 do novo Código Civil, 

os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, portanto, 

são imprescritíveis. (...)130 

 

Acórdão - Processo 0172600-36.2007.5.04.0231 (RO). Data: 28/05/2009 

Origem: 1ª Vara do Trabalho de Gravataí. Redator: IONE SALIN GONÇALVES. 

EMENTA: PRESCRIÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. Quando se trata de 

danos decorrentes de acidente de trabalho ou de doença de origem 

ocupacional, há lesão aos direitos da personalidade, categoria de direitos que 

está garantida na Constituição Federal como direitos fundamentais. Nesta 

perspectiva, como direitos de personalidade, transcendem os direitos 

trabalhistas típicos e os direitos civis de natureza meramente patrimonial, não 

estando sujeitos à prescrição para fins de ajuizamento da ação. O artigo 1.º, III, 

combinado com o artigo 5.º, X, da Lei maior, assegura o direito à indenização 

pelos danos materiais ou morais que resultarem de violação aos direitos 

fundamentais de personalidade. Nos termos do artigo 11 do novo Código Civil, 

os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, portanto, 

são imprescritíveis. Recurso do reclamante provido. (...)131 

 

 Os julgados proferidos significam um marco histórico nesse sentido, ademais 

entendimento contrário implica em limitar o acesso à justiça, preceito de ordem 

constitucional, uma vez que conforme fundamentado, as lesões ao meio ambiente do 

Trabalho afetam diretamente a dignidade e personalidade do Trabalhador e até mesmo de 

seus familiares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse sentido, é possível concluir que os direitos fundamentais e relacionados à 

dignidade da pessoa humana como fundamentos do Estado democrático de Direito, se 

                                                
130 0131300-47.2008.5.04.0203 (RO), disponível em: http://www.trt4.jus.br/portal /portal/trt4 
/consultas/jurisprudencia/acordaos, acesso em 02 de setembro de 2013. 
131 0172600-36.2007.5.04.0231 (RO), disponível em: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4 
/consultas/jurisprudencia/acordaos, acesso em 02 de setembro de 2013. 
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impõe o entendimento de que não se pode aplicar o prazo prescricional previsto no art. 7º, 

XXIX da CRFB. 

As ações de reparação de danos resultantes de lesão ao meio ambiente do trabalho 

que afetam a saúde do trabalhador não estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no 

art. 7º, inciso XXIX da Constituição, porque decorre de violação a direito fundamental 

inerente à dignidade humana logo o tempo não pode proporcionar a pessoa a perda do 

direito de demandar. 

Nesse sentido, enfim, conclui-se que a extensão dos danos e a natureza dos 

direitos e da proteção ao Meio ambiente enquanto bem comum de uso do povo e de 

natureza inalienável e irrenunciável, não pode sofrer limitações temporais. Ademais não é 

possível limitar o direito de ação quando se está diante de Direitos Difusos e de afetação a 

todo ser humano e a todo o ecossistema. Ademais a dimensão desse tema é a sua 

relação direta com a proteção aos Direitos humanos enquanto essência da proteção 

jurisdicional e constitucional. Logo se impõe a aplicação da imprescritibilidade nas 

demandas que tenham por objeto de discussão a violação ao meio ambiente do trabalho, 

com afetação na vida, na saúde e na dignidade do Trabalhador. 
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IGUALDADE COM EQUIDADE NA INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS PREVIDENCIÁRIOS 

O CASO DOS TRABALHADORES RURAIS BOIAS-FRIAS 

 

  

Carlos Luiz Strapazzon132 

Silvana Barros da Costa133 

 

 

Introdução  

 

Direito formalmente estabelecido em praticamente todas as nações democráticas, a 

Previdência Social é um dos mais significativos emblemas de um entendimento avançado 

de direitos fundamentais e da cidadania. Junto com o direito do trabalho, é um símbolo da 

terceira geração de direitos fundamentais: os direitos fundamentais a prestações positivas 

do Estado. Seu propósito é, a uma só vez, clássico e contemporâneo: clássico porque é 

um refinamento do direito fundamental à segurança jurídica (STRAPAZZON 2012), 

entendida como proteção jurídica em face do retrocesso de status jurídico adquirido 

(SARLET 2007, p.4). Por isso o direito previdenciário é parte, em todo o mundo, dos 

sistemas de direitos de seguridade social (seguridad social, social security, securité 

sociale). Tem propósito contemporâneo porque é um gênero de direitos cuja eficácia 

depende de uma complexa organização de políticas públicas, de direitos legais e da 

assimilação de princípios de justiça pós-liberal, isto é, a favor da igual liberdade de todos, 

da universal consideração de interesses e da distribuição equitativa de bens coletivos 

fundamentais (DWORKIN 1997, 343-344; RAWLS 1997).  

                                                
132 Pós-Doutorando (PUC-RS). Doutor em Direito (UFSC). Professor do Programa de Mestrado em Direitos 
Fundamentais (Unoesc). Editor-Chefe da Espaço Juridico Journal of Law [EJJL] - Qualis B1. Professor 
Universidade Positivo (UP); Professor da Escola de Direito Dom Bosco; strapazzon.carlos.luiz@gmail.com 
133 Mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) em Direitos Fundamentais da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina.  Pós-Graduada em Direito Previdenciário e Direito Constitucional 
pela UNOESC. Professora de Direito Constitucional (Unoesc). Advogada. advsilvanabarros@hotmail.com  
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Em democracias recentes do eixo latino-americano, como é o caso do Brasil, a 

organização da previdência social é inspirada nesses ideias de justiça política e também 

nos princípios clássicos do sistema de seguridade social de Beveridge, ou seja, na (1) 

proteção continuada dos que perderam sua renda própria, (2) na contribuição permanente 

para garantir o financiamento estável do sistema, (3) na unificação administrativa da 

gestão dos benefícios e serviços de seguridade social, (4) em valores adequados para os 

benefícios, (5) na abrangência universal do sistema e (6) na adequada classificação dos 

contribuintes e beneficiários  (BEVERIDGE 1942, p. 9, § 17). Muito embora essa seja sua 

matriz ideológica, o sistema previdenciário brasileiro é também o resultado de um 

complexo processo de disputas políticas, de um esforço histórico, e coletivo, para superar 

a imoralidade ou a injustiça de uma cena social marcada por clivagens estruturais 

discriminatórias, por desigualdade social gerada por modelos excludentes de 

desenvolvimento econômico.  

Todas essas últimas características se agravaram, a partir dos anos setenta e 

oitenta. Nesse período recente, tanto o Brasil quanto outras nações latino-americanas que 

realizaram reformas estruturais neoliberais, como o México, o Chile e a Argentina, 

começaram a reconhecer a emergência de um novo tipo de problema, associado às 

tradicionais práticas de ajuda coletiva, de reciprocidade e solidariedade social: o novo 

fenômeno foi a fragmentação das comunidades locais semi-rurais e a substituição da ética 

da solidariedade comunitária pelo crescimento da indiferença moral. Estes dois últimos 

fenômenos parecem ter sido especialmente acentuados por dois eventos: de uma 

perspectiva social, o crescimento populacional associado à expansão de grandes centros 

urbanos. Sociedades tipicamente rurais se convertem em sociedades metropolitanas 

massificadas e consumistas; e, de uma perspectiva estatal, a onda de reformas estruturais 

que retirou funções prestacionais do Estado central. Tudo isso aumentou muito a 

insegurança social para muitos setores das sociedades latino-americanas. 

Esses são grandes traços bem conhecidos das nações subdesenvolvidas da 

América Latina e da crise de seus sistemas de políticas sociais. No caso mais específico 

da Previdência Social no Brasil é importante é relevar esse último ponto. É que a partir dos 

anos oitenta, sobretudo a partir da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) ganhou 

força um discurso de reformas sociais, neoliberal, ditado pela orientação ortodoxa na 

política econômica e que muito influenciou os debates e os rumos da organização do 

modelo brasileiro de seguridade social.  
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Para seus críticos a introdução da Seguridade Social como preceito constitucional inviabilizava 

financeiramente a Previdência Social, pois foram aumentados os valores dos benefícios e 

flexibilizadas as condições de acesso aos benefícios, não houve vinculação de benefícios com 

contribuições e não houve separação entre as contas da Previdência e Assistência (…). 

(FLEURY 2005, p.458) 

 

No Brasil, por exemplo, esse discurso reformista da Seguridade Social predominou 

na ocasião em que foram elaboradas as Leis 8.212/91 e  e 8.213/91. Duas foram as 

principais consequências percebidas desse evento: a primeira foi o enfraquecimento da 

tese da segurança social integrada e correlacionada e, assim, a desarticulação jurídica 

entre saúde, assistência e previdência; a segunda foi o fortalecimento da tese do seguro 

social.  

 

Para alguns dos defensores do conceito de Seguridade Social, esta já não tem mais existência 

formal nem administrativamente, desde que a legislação ordinária separou as três áreas 

componentes, nem financeira, já que houve uma progressiva especialização das fontes, que se 

acentuará no período seguinte (…).(FLEURY 2005, p.458) 

 

Tanto no Brasil quanto nos demais (e poucos) locais em que há sistemas 

previdenciários relativamente funcionais, ou seja instituições, orçamento e direitos 

formalmente estabelecidos, prevalece a visão da previdência social como um sistema a 

serviço das pessoas que contribuiram para formar um seguro social, ou seja, prevalece a 

abordagem da previdência social como sistema de contrapartidas e equivalências.  

No Brasil, no entanto, as premissas do sistema constitucional da seguridade social 

não são os mesmos que foram adotados pelas leis orgânicas antes mencionadas. O 

desenho jurídico-constitucional da seguridade social precede a onda neoliberal. E é o 

regime jurídico-constitucional precedente que determina o sentido e o alcance dos direitos 

fundamentais a prestações do sistema de seguridade social, ou seja, dos subsistemas de 

direitos a prestações previdenciárias, assistenciais e sanitárias. O desenho constitucional 

específico do sistema de direitos constitucionais previdenciários foi esboçado, 

precipuamente, pela Assembleia Nacional Constituinte. E o texto da Constituição do Brasil 

estabelece, no Art. 201, em conexão material com o Art 6o, do Título II, as hipóteses 

fáticas básicas do subsistema de direitos fundamentais previdenciários, integrado aos 

fundamentos e objetivos do sistema constitucional de seguridade social. Vê-se, portanto, 
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que “a Seguridade Social, como princípio reitor da proteção social, consagrado na CF/88, 

não foi concluída organizacional, financeiramente ou em relação ao padrão de benefícios e 

à cobertura” (FLEURY 2005, p.458). 

A análise do texto constitucional revela a alta importância desse subsistema de 

direitos para o sistema brasileiro de direitos fundamentais. Basta registrar, por hora, que as 

hipóteses fáticas básicas que geram direitos a benefícios previdenciários, por sua 

importância e conexão material com direitos fundamentais, estão formalmente 

estabelecidas no texto original da Carta da República, razão pela qual devem receber 

proteção especial do Estado (leis, orçamento e politicas públicas) e da sociedade 

(contribuições sociais e respeito). Tais hipóteses fáticas foram estabelecidas no Art. 201 

do texto constitucional e objetivam garantir um nível mínimo de renda para todas as 

pessoas que se encontram em situação de especial risco vital e existencial.  

De um modo geral, o sistema brasileiro de direitos constitucionais previdenciários 

resistiu à onda das reformas estruturais dos anos 80 e 90, mas o sistema 

infraconstitucional, o INSS, a doutrina e a jurisprudência inclinam-se, grosso modo, por 

uma interpretação restritiva dos sujeitos protegidos. O entendimento dominante é que o 

sistema previdenciário protege os contribuintes; ou seja, que o princípio preferencial desse 

sistema de direitos é o princípio contributivo (CF Art. 195, § 5o, Art. 201, caput).  

Em regimes jurídicos determinados pelo principio contributivo, as pessoas que 

exercem atividade remunerada participam do financiamento dos custos sistêmicos e, por 

isso, são titulares de expectativas e direitos a prestações, em alguma proporção. Aí estão 

os empregados do setor privado, os trabalhadores rurais, os funcionários públicos 

celetistas (aqueles que possuem contratos regidos de acordo com a Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT) os contribuintes autônomos, isto é, aqueles que contribuem de 

forma espontânea para a Previdência Social, como, por exemplo, os profissionais liberais, 

os trabalhadores.  (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 2012, 

p. 30). Isso, à primeira vista, seria o que distingue a Previdência Social daquele outro ramo 

da Seguridade Social que é a Assistência Social (CRFB, Art.6o.; Art. 203), já que está é 

caracterizada pela gratuidade do atendimento universal a pessoas desamparadas, ou seja, 

que se encontrem em situação de alto risco social, e que nunca hajam contribuído 

financeiramente para o custeio do sistema.  

Muito embora essa dicotomia tenha bases constitucionais, diferente dos sistemas 

clássicos de seguro social orientados pela relação contratual entre contribuição e 
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benefícios, a Previdência Social no Brasil não é custeada exclusivamente pelas receitas de 

segurados, mas por contribuições de trabalhadores, empresas e Estado, em proporções 

variáveis. O regime jurídico da Previdência Social, ao menos o que está 

constitucionalmente estabelecido é mais do que um mero sistema de seguro social. É uma 

organização administrativa de políticas públicas de natureza distributiva e protetiva da 

dignidade das pessoas. É, por isso, um complexo subsistema de direitos constitucionais 

fundamentais prestacionais regido pelos princípios constitucionais da seguridade social. E 

como tal, existe para ser eficaz, ou seja, para proteger os titulares que puderem ser 

atribuídos, de modo constitucionalmente adequado, às hipóteses fáticas básicas do 

subsistema.  

É em face disso que neste trabalho se argumenta pela revisão do atual status 

previdenciário do trabalhador rural diarista (o bóia-fria). Sua posição atual, de contribuinte 

individual da Previdência não é correta. Pessoas que exercem suas atividades 

profissionais nessas circunstâncias são titular especial de direitos a benefícios 

previdenciários. Do modo como se vai explicar, essa categoria de trabalhadores deve ser 

reconhecida como segurado especial, visto que só esse entendimento é compatível com a 

correta visão do direito previdenciário como parte do sistema de direitos fundamentais, ou 

seja, como subsistema orientado pelos princípios do sistema constitucional de seguridade 

social. 

 

BÓIAS-FRIAS 

Sabe-se que o “bóia-fria” é um trabalhador que vive, ou já viveu, no campo; tem 

pouca educação formal e nenhuma educação profissional. Sua rotina típica é composta 

por jornadas laborais que se iniciam na madrugada. Durante o dia de trabalho, esse 

trabalhador alimenta-se de comida preparada em casa e que é transportada ao local de 

trabalho. É daí, como se sabe, que vem o epíteto pejorativo de trabalhadores com “bóias-

frias”, ou seja, trabalhadores rurais que se alimentam mal, que tem de comer refeições mal 

acondicionadas e preparadas muito tempo antes do horário regular das refeições. 

Refeições, essas, que desaquecem, esfriam. Eis a “bóia-fria”, ou seja, a comida fria; eis 

também “o” bóia-fria, como sinônimo de “comedor de comida fria”. O típico trabalho 

realizado por esse trabalhador, em todos os ramos agrícolas, envolve o plantio, serviços 

de capina, poda, colheita de gêneros agrícolas, desbrota. O contrato informal de trabalho 

normalmente é o de diarista, podendo ser, igualmente, de empreitada. Essas 
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circunstâncias profissionais são amplamente conhecidas da imprensa134 e também da 

jurisprudência.135 Mas que tipo de trabalhador rural é o bóia-fria para o direito social 

brasileiro, em especial para o direito previdenciário infraconstitucional: afinal, que direitos 

previdenciários a lei lhe estendeu?  

A partir da entrada em vigor da Lei 9.063/1995, que deu nova redação ao Art. 143 

da Lei 8.213/91, o trabalhador rural (conceito legalmente aberto) passou a ser definido 

como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Em vista 

disso, muitas decisões judiciais136 passaram a atribuir ao trabalhador bóia-fria o status de 

trabalhador rural. Portanto, passaram a referendar, por critérios dedutivos, o entendimento 

de que a lei estabeleceu ao bóia-fria os mesmos direitos e deveres estabelecidos a todos 

os trabalhadores rurais, indistintamente.  

Esse entendimento tem gerado uma importante consequência para a eficácia dos 

direitos a prestações previdenciárias desses trabalhadores: uma vez atribuído, pela lei e 

pela jurisprudência, o status de segurado obrigatório do sistema de direitos 

previdenciários, o trabalhador rural bóia-fria — para exigir as prestações previdenciárias 

previstas como benefícios previdenciários — deve comprovar o exercício da atividade 

rural, ainda que descontínua. Quer dizer, bóias-frias, como quaisquer outros trabalhadores 

rurais, não têm direito a nenhum abrandamento das exigências de produção de prova 

material no momento em que necessitam comprovar o tempo e o tipo de atividade laboral 

que exerceram. Disso se segue que para receber prestações pecuniárias da Previdência, 

tais como o benefício da aposentadoria, esse trabalhador deve reunir uma consistente 

produção probatória de sua condição e do cumprimento dos requisitos temporais previstos 

em lei. 

 

IGUAL PROTEÇÃO LEGAL COM EQUIDADE  

Os direitos fundamentais a prestações previdenciárias, apesar de serem 

formalmente reconhecidos como direitos humanos desde 1952, ano em que foi aprovada a 

Convenção n. 102, da OIT, chega ao meio rural do Brasil apenas durante o período do 

regime militar (???), ou seja, quarenta e oito anos após ser implantada na área urbana. 

Chega, porém, com caráter nitidamente assistencialista. De fato, os benefícios eram 
                                                
134 Folha de São Paulo, domingo, 18/09/2005, www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1809200518.htm 
135 Ver, TRF. 4a. Região, Acórdão 0012716-37.2010.404.9999, 25.01.2011, Rel. João B. P. Silveira. 
136 Ver Súmula 149, do Superior Tribunal de Justiça. Ver tb. STJ - AgRg no REsp 1309694-PR, AgRg no 
AgRg no Ag 1161240-SP, AgRg no REsp 1213305-PR, ARESP 204206-PR, RESP 1320965-PR 
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extremamente limitados quanto ao valor (meio salário mínimo) e discriminatórios quanto à 

titularidade (somente o chefe de família, portanto, o homem). Em comparação a isso, a 

Constituição da República, de 1988, é um divisor de águas. O novo texto estabeleceu 

vários dispositivos que representam importantes avanços na direção de um regime jurídico 

da proteção previdenciária com equidade, ou seja, com sério interesse numa interpretação 

não restritiva do princípio da equidade137, sempre formulado no direito constitucional 

brasileiro pela cláusula constitucional de que “todos são iguais perante a lei”138.  

Muito embora o método de análise do texto constitucional tenha muitas limitações e, 

por isso, seja útil exclusivamente para promover uma compreensão minimalista e 

aproximada do que sejam os tipos, conteúdos e extensão definitiva dos direitos 

constitucionais, ainda assim a análise detida do Art. 201 desse recente direito fundamental 

a prestações previdenciárias é indispensável para a construção de uma teoria dogmática 

dos direitos fundamentais do Brasil  (ALEXY 2008, p.33; SARLET 2010, p.).  

O texto constitucional brasileiro, na Seção III do Capítulo dedicado à Seguridade 

Social, revela que todos os bens jurídicos protegidos pelo regime geral dos direitos a 

prestações da Previdência Social orbitam em torno de duas hipóteses fáticas genéricas: 

(1) eventos causadores de debilidade da saúde; e (2) eventos causadores de redução 

significativa do nível de renda. Primeiramente é preciso ver, por seu peso no contexto 

constitucional, o conteúdo específico de cada uma dessas duas hipóteses fáticas básicas. 

O legislador constituinte prescreveu algumas circunstâncias específicas que, certamente, 

não definem o conteúdo, o sentido nem o alcance dos direitos fundamentais a prestações 

previdenciárias, mas é igualmente certo que são hipóteses fáticas mais específicas e que, 

por isso, conferem maior densidade semântica às duas hipóteses fáticas básicas.  

Quanto às hipóteses fáticas especificamente relacionadas com eventos causadores 

de debilidade da saúde, o texto constitucional estende a proteção do sistema geral de 

Previdência a dez categorias de titulares139 de direitos subjetivos, visto que todos são 

afetados por eventos debilitadores das condições de saúde. Os titulares desses direitos 

são: (1) as mulheres gestantes e (2) as recém-mães (Art. 201,II); (3) os que trabalham em 

ambiente insalubre e (4) os que trabalham em ambiente perigoso (Art. 201, § 1o.); (5) os 

                                                
137 Também conhecido como princípio da diferença, ou seja, que enuncia o dever moral de tratar as 
situações e pessoas diferentes, de modo especial, a fim de não criar para elas nenhum tipo de ônus 
desproporcional às suas circunstâncias. Ver, quanto a isso,  RAWLS, Political Liberalism 1996, p. 16. 
138 Ver, CF-88, Art. 5o, caput; CF-1967 Art. 150, § 1o; CF-1946 Art. 141, § 1o. 
139 A atribuição de titularidade desses direitos é indireta, visto que o texto descreve, em geral, eventos, e não 
titulares) 
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que estão expostos a algum tipo de risco de acidente de trabalho, e os que (6) sofrem 

acidente de trabalho (Art. 201, § 10o); (7) os que são acometidos por doenças (laborais ou 

de outra natureza) (Art.201,I); (8) os portadores de deficiência (Art. 201, § 10o); (9) os que 

perderam a capacidade para o trabalho (invalidez para o trabalho) (Art. 201, I). Além 

desses, também estão na categoria dos que têm sua saúde física debilitada (10) todos os 

que têm idade avançada (Art. 201, I).  

Ao lado desses, há os sujeitos protegidos pela segunda hipótese fática básica dos 

direitos fundamentais a prestações previdenciárias. Agora a proteção se estende não aos 

afetados por eventos causadores de debilidade da saúde, mas a eventos causadores de 

redução significativa do nível de renda. Essa hipótese fática básica prevê eventos 

específicos que afetam a renda familiar dos titulares e que a reduzem a quantia 

insuficiente para adquirir o mínimo existencial familiar. Por isso o texto constitucional 

estende a proteção do sistema geral de Previdência a outras dez categorias de titulares de 

direitos subjetivos a prestações previdenciárias, visto que todos são afetados por eventos 

que reduzem significativamente o nivel de renda familiar. São eles: (1) os que exercem 

atividades em regime de economia familiar, categoria à qual estão especificamente 

incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal (Art. 201, § 7o. II); (2) 

professores do sistema de educação infantil (Art. 201, § 8o.); (3) professores do sistema de 

educação fundamental (Art. 201, § 8o.); (4) professores do sistema de ensino médio (Art. 

201, § 8o.); (5) trabalhadores de baixa renda (Art. 201, § 12o.); (6) dependentes de 

segurados de baixa-renda (Art. 201, IV); (7) pessoas sem renda própria, pertencentes a 

famílias de baixa renda, e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 

âmbito de sua residência (Art. 201, § 12o.). Os que perderam, abruptamente, seus ganhos 

habituais são uma subcategoria de pessoas afetadas pelo fato básico da redução 

significativa de seu nível de renda. Quanto a esses, o texto constitucional inclui 

formalmente: (8) o desempregado involuntário, (9) os dependentes de segurado de baixa 

renda recluso no sistema prisional e (10) os dependentes de segurado falecido. 

Em relação ao direito fundamental à igual proteção das leis, a Carta de 1988 foi 

ainda mais específica em relação aos direitos dos trabalhadores e residentes em zonas 

urbanas e rurais. Estendeu a igual proteção formal a todos os trabalhadores, sejam eles 

urbanos ou rurais, e do seguinte modo140: quanto à igualdade  em sentido estrito141, a 

                                                
140 Ver, CRFB, Art. 194, § único, II; Art. 201, § 7o., II e § 9o.;  ver tb. Art. 7o. caput; Art. 7o, XXIX; Art. 8o, VIII; 
Art. 187, caput; ADCT, Art. 62; Art. 9o. da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
aprovada pelo Congresso Nacional com status de Emenda à Constituição, cfe. Decreto-Legislativo 186/2008. 
141 Tratar os iguais de forma igual. 
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Constituição estabeleceu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços de 

seguridade social às populações urbanas e rurais; equiparou a validade do tempo 

trabalhado em atividade rural e urbana, para fins de contagem do tempo de contribuição 

previdenciária; igualou os trabalhadores urbanos e rurais na titularidade de direitos 

fundamentais do trabalho, inclusive quanto a prazo prescricional para ajuizar reclamatória 

trabalhista; reconheceu idênticos direitos de estabilidade no emprego para representantes 

de sindicatos urbanos e rurais; admitiu a representação de produtores e trabalhadores 

rurais na formulação das diretrizes nacionais de política agrícola; determinou a criação do 

SENAR, a fim de que trabalhadores rurais pudessem ter acesso à escolas técnicas de 

formação semelhantes ao SENAC e SENAI, que atendem as necessidades do comércio e 

indústria em centros urbanos.  Além dessas hipóteses de igualdade estrita, a Constituição 

da República dispõe, em vários dispositivos, condições mais favoráveis ao trabalhador 

rural exerça seus direitos, quer dizer, a Carta também cuidou de instituir relações de 

igualdade como equidade para definir o modo correto de proteger a condição especial do 

trabalhador rural. Por isso é que reduziu, em cinco anos, a idade mínima para 

trabalhadores rurais de ambos os sexos demandarem aposentadoria; por isso, também, 

que estabeleceu uma base de cálculo diferenciada para trabalhadores rurais pagarem 

contribuição à seguridade social; por isso que imunizou a pequena propriedade rural 

trabalhada pela família contra possibilidade de penhora; e imunizou da possibilidade de 

desapropriação para fins de reforma agrária e, também, do Imposto Territorial Rural as 

pequenas glebas rurais exploradas pelo pequeno e exclusivo proprietário rural (isto é, o 

que não possua outro imóvel).  

Além dessas indicadas acima, há outras evidências de que existem diretrizes claras 

na ordem jurídica brasileira para haja discriminação positiva em face do pequeno 

trabalhador rural. Veja-se o caso do estabelecimento, via legislação ordinária, de 

presunções diferenciadas, porém compatíveis com as circunstâncias do trabalho rural, de 

comprovação de fatos e atos requisitados pela lei para o recebimento de prestações 

previdenciárias. Por exemplo, as facilidades para comprovação da atividade rural, critério 

exigido em substituição à comprovação de contribuição, que é essencial quanto aos 

demais segurados. Além disso, três categorias de trabalhadores rurais foram criadas pela 

legislação infraconstitucional: (1) os contribuintes individuais (diaristas, bóias-frias, 

eventuais), (2) os empregadosrurais e, (3) os segurados especiais (que trabalham em 

regime de economia familiar). O tratamento equitativo, neste caso, corresponde à correta 
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atenção da legislação às particularidades circunstanciais de cada um desses 

trabalhadores e a definição de deveres e direitos proporcionalmente não excessivos. 

A entrada em vigor dessa legislação ordinária causou impacto social e econômico 

no meior rural. Os benefícios previdenciários, além de garantir a sobrevivência de seus 

titulares, melhoram a qualidade de vida e incrementam a produção agrícola, gerando mais 

renda às famílias de produtores rurais de médio e pequeno porte. O dado mais significativo 

que atesta a importância das medidas de igual proteção com equidade para a área rural é 

que a Previdência foi responsável por uma redução de 11,3% no nível de pobreza nesse 

meio, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que 

significa que 18,1 milhões de pessoas deixaram de ser, tecnicamente, pobres.  

Nesse cenário, as principais mudanças que as normas advindas da evolução 

constitucional da Carta Magna de 1988 e das leis 8.212/91 e 8.213/91 trouxeram ao 

cenário brasileiro, quais sejam: a) equiparação de condições entre homens e mulheres 

para acesso aos benefícios previdenciários (na legislação anterior era específico para o 

chefe da família que era o homem); b) redução do limite de idade para aposentadoria por 

idade (60 anos para homens e 55 para mulheres no meio rural, enquanto que no meio 

urbano ficou estabelecido a idade de 65 anos para homens e 60 para mulheres); c) 

estabelecimento de um piso de aposentadorias e pensões no valor de um salário mínimo 

(o regime anterior estabelecia teto em meio salário mínimo para o público do Funrural e 

pensões limitadas a 30% do benefício principal); d) e, a carência para o acesso aos 

benefícios dos trabalhadores rurais passou a ser medida em tempo de atividade rural e 

não em tempo de contribuição, como é para os urbanos. 

Apesar dos conflitos e contradições existentes quanto à noção de meios-e-fins 

constitucionais e legais, pode-se sustentar, que o direito constitucional brasileiro, pós-

1988, fez evoluir a concepção de igual proteção social com equidade em matéria de  

benefícios previdenciários. Isso é facilmente identificado pela análise do novo contexto 

normativo mais favorável à proteção das pessoas que vivem e trabalham na zona rural e 

mais sensível às particularidades circunstanciais desses sujeitos de direito. 

 

“BÓIA FRIA” E O DIARISTA RURAL 

O trabalhador rural que presta serviços eventuais a pessoa(s) ou empresa(s) 

rural(is) é uma categoria específica, porém ordinária, de titular de direitos a prestações 
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previdenciárias. Esse status é assim reconhecido pela legislação e, inclusive, pelo INSS142. 

O trabalhador rural eventual é um segurado contribuinte individual. Segurados dessa 

categoria, ainda que eventuais, são do tipo ordinário em vista das condições estabelecidas 

pela legislação infraconstitucional para que provem o tipo e o tempo de sua atividade 

laboral. Contudo, os “bóias-frias”, tanto quanto os demais tipos de “safristas”, ainda que 

não sejam trabalhadores diaristas rurais ordinários, estão sujeitos às mesmas restrições 

probatórias exigidas para o trabalhador rural ordinário. Quer dizer, têm os mesmos 

embaraços procedimentais para produzir prova material de sua atividade laboral perante o 

INSS. Todavia, essa situação os afeta mais intensamente, ou seja, são mais seriamente 

afetados pela condição estabelecida no § 3º do Art. 55, da Lei 8.213/91143 que veda o 

abrandamento da produção probatória perante o INSS.  

A regra do direito à aposentadoria por Idade do Segurado Especial é: (1) ter 60 

(sessenta ) anos, se homem, ou 55 (cinqüenta e cinco), se mulher; e (2) cumprir a carência 

legal de 180 (cento e oitenta) contribuições, desde que faça prova material, ainda que 

superficial, do exercício de suas atividades em regime de economia familiar. A 

comprovação do tempo de serviço – e aí está incluído o efetivo exercício de atividade rural 

– produzirá efeitos quando baseada, pelo menos, em início de prova material, como dispõe 

o referido artigo 55, § 3º, da Lei 8.213/91, Abrandamentos são admitidos apenas no caso 

de segurados especiais. 

Quando se fala que a comprovação do efetivo exercício da atividade rural far-se-á, 

pelo menos, com base em "início de prova material", tem-se em vista que a própria Lei dos 

Benefícios prevê, no artigo 106, alguns documentos, os quais, por estarem enumerados 

em lei, são reconhecidos como "prova plena presumida", isto é, não carecem de 

corroboração por prova testemunhal. Os documentos admitidos como prova material 

suficiente são os seguintes: contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de 

sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

                                                
142 Lei 8.212, Art. 12, V, g; INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, DE 06 DE AGOSTO DE 2010, Art. 
6o, XXI; DECRETO Nº 3.048 - DE 06 DE MAIO DE 1999 - DOU DE 7/05/1999, Art.9o,V,e 
143 Lei 8.213/91, Art. 55 § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 
mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 
baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 
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Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; bloco 

de notas do produtor rural; notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do 

art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; documentos fiscais 

relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; comprovantes de 

recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente 

da comercialização de produção rural; ou licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo INCRA. 

Dessa forma, se o trabalhador rural possuir algum dos documentos previstos no 

artigo 106 da Lei 9.213/91, terá uma "prova plena presumida" do efetivo exercício de 

atividade rural. Outro documento que não esteja na referida relação poderá ser 

considerada como início de prova material, porém, para produzir efeitos, dependerá de 

corroboração pela prova testemunhal (CASTRO, 2010, p.155-156). 

As particularidades da condição do “bóia-fria” começam no tipo de relação que têm 

com seu empregador. A maioria desses trabalhadores rurais desconhece a identidade do 

tomador do serviço ou mesmo dos intermediários. São contratados apenas quando surge 

uma oportunidade de trabalho, por isso, migram regularmente de propriedade em 

propriedade, em busca de mais trabalho e renda. Assim, o maior problema enfrentado por 

esses trabalhadores rurais “bóias-frias” é a comprovação documental dessa condição.  

Muitos tribunais, em nome da equidade, têm relativizado — ainda que em casos 

pontuais e, assim, de modo não uniforme — o alcance da condição denominada de “início 

de prova material”. Por inicio de prova material já há jurisprudência entendendo todo e 

qualquer documento que possa servir para comprovar a condição de agricultor. Por isso,  

além de notas fiscais de produtor, comprovante de pagamento de ITR, prova de 

titularidade de imóvel rural, poderão servir certidões de casamento, nascimento dos filhos 

e óbitos, onde conste a profissão de agricultor, boletins escolares dos filhos, ficha de 

atendimento na rede pública de saúde, cadastro no setor de Assistência Social e/ou de 

Agricultura Municipal como agricultor, comprovante de pagamento de sindicato rural, taxas 

pagas para instituições religiosas onde conste o endereço como sendo “interior”, endereço 

em internações hospitalares, endereço em processo judicial, etc.. Também se tem 

entendido que o segurado pode apresentar documentos em nome de terceiros que façam 

parte do seu núcleo familiar, como pais, cônjuge, filhos e sogros. Todos estes documentos, 
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analisados conjuntamente com a prova testemunhal e o depoimento pessoal do segurado, 

podem ajudar a possibilitar um juízo de valor seguro ao julgador acerca da prova da sua 

condição de agricultor.  

Este entendimento decorre da interpretação extensiva do §1º do art. 11 da Lei 

8.213/91, que define como sendo “regime de economia familiar aquele em que os seus 

membros exercem em condições de mútua dependência e colaboração”. 

Quanto à prova testemunhal, é dominante no na Jurisprudência o entendimento de 

que a eficácia da prova material pode ser ampliada por testemunhas, mas a utilização 

exclusiva dessa forma não é suficiente para demonstrar o exercício da atividade. Neste 

sentido, o Supremo Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 149: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para obtenção de benefício 

previdenciário”. Entretanto, tal exigência vem sendo relativizada, tendo-se em vista as 

peculiaridades que envolvem a categoria “boias-frias” ou “safristas”. Veja-se, por exemplo, 

esta decisão do Superior Tribunal de Justiça que se vale da técnica da ponderação de 

bens e da proporcionalidade para abrandar a importância da prova documental no caso 

dos bóias-frias: 

 

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 

8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. 

TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 

PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E 

ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO 

VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo 

de combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, adotado pelo 

acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. 2. A solução integral 

da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. 

Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação 

da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos trabalhadores 

rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a apresentação de início de prova 

material. 4. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de 

trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova 

material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 

149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea 

e robusta prova testemunhal. 5. No caso concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha 

pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os "boias-frias", apontou diminuta prova 

material e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como 
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segurada especial, o que está em consonância com os parâmetros aqui fixados. 6. Recurso 

Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 8/2008 do STJ. 

 

A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO DIARISTA RURAL 

Tendo em vista a precedência relativa dos bens jurídicos fundamentais mais 

rigidamente protegidos pelo texto constitucional, notadamente os estabelecidos nos Arts. 

1o. da Constituição da República, sobretudo o disposto no inciso III (dignidade da pessoa 

humana), somados aos preceitos fundamentais do Art. 34, VII, b (direitos da pessoa 

humana); do Art. 60, § 4, IV (direitos e garantias individuais) e do Art. 170, caput 

(existência digna conforme os ditames da justiça social), qual seria o modo correto de 

interpretar os dispositivos constitucionais da universalidade, uniformidade, seletividade, 

equidade na forma de participação do custeio (Art.194), e da equidade na forma de 

inclusão (Art. 201), todos regentes dos direitos fundamentais da seguridade social 

brasileira? Será possível admitir, nesse contexto normativo, que a interpretação correta 

seja a que imponha restrições iguais a titulares de um mesmo direito a prestações, mas 

que estejam em situação essencialmente diferente? ou seja, uma interpretação que possa 

dispensar os efeitos da regra da equidade em circunstâncias fáticas que reclamam 

tratamento diferenciado para assegurar uma solução justa?  

O regime constitucional de prestação previdenciária, como antes visto, está 

inteiramente regido pelo propósito de promoção da igualdade, com equidade, para atender 

populações urbanas e rurais, segundo suas particularidades. A Constituição da República, 

como amplamente demonstrado neste trabalho, estendeu aos trabalhadores rurais a 

mesma proteção previdenciária básica que protege trabalhadores urbanos, porém, com 

várias exigências mais favoráveis aos trabalhadores rurais, justamente pelas suas 

particulares características de renda, de instrução e de costumes. Quer dizer, o regime 

constitucional da igualdade reconhece diferenças relevantes entre os segurados e, desde 

logo, protege-as de modo diferenciado, a fim de assegurar proteção proporcional às 

situações específicas dos seus titulares. Essa é, realmente, a forma correta de concretizar 

os direitos constitucionais previdenciários: procurando garantir a proteção eficaz, ainda 

que diferente, quando as circunstâncias fáticas exigem. 

Muito embora esse seja o regime jurídico formalmente estabelecido no direito 

constitucional brasileiro, o regime infraconstitucional de direitos previdenciários não condiz 
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com ele. Impõe condições excessivas ao trabalhador boia-fria para que seja alcançado 

pelos deveres prestacionais do Estado. A injustiça desse modelo é que o regime 

infraconstitucional reconhece as circunstâncias diferenciadas da pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado (urbano ou rural) próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de 

mútua colaboração, na condição de produtor, explore atividade agropecuária, inclusive de 

seringueiro e pescador artesanal. Tanto é assim que essa descrição corresponde ao que a 

Lei 8.212, Art. 12, VII, estabelece como segurado especial da previdência. Mas para este 

segurado especial, a Lei fixou o dever de pagamento de contribuição previdenciária 

apenas se ele comercializar o resultado de sua produção rural,  uma vez que o fato 

gerador da contribuição obrigatória é a comercialização do produção144. Ou seja, se esse 

produtor rural não vender a sua produção agricola, mas antes disso, utilizá-la para 

substência, estará isento do pagamento da contribuição obrigatória.  

O que se argumenta neste trabalho é que as circunstâncias fáticas descritas na Lei 

8.212/91, Art. 12, VII, para descrever as circunstâncias fáticas do produtor rural são 

essencialmente semelhantes às circunstâncias reais do trabalhador bóia-fria. Também 

este retira o seu sustento, e o de sua familia, da atividade laboral rural de pequeno porte. E 

mais, a atividade de trabalhador rural eventual (bóia-fria/ diarista/ volante/ safrista) é 

assemelhada à dos produtores, parceiros, meeiros e arrendatários rurais, conforme 

previsão do art. 11, VII, da Lei n.º 8.213/91, na redação anterior  à Lei n.º 11.718/08. 

Contudo, o “bóia-fria” não é titular da isenção conferida ao segurado especial que não 

comercializa sua produção. E esse é um grave erro do modelo brasileiro de proteção 

social equitativa. Primeiro por que não garante um tratamento igual a duas situações que 

são essencialmente semelhantes; segundo porque não garante um tratamento 

diferenciado, porém positivo, para os bóias-frias, apesar de sua condição de trabalho rural 

de baixa renda.  

A nova Lei do trabalho rural avançou nas hipóteses em que é possível o 

reconhecimento do tempo de atividade como segurado especial. Essa norma permitiu uma 

ampliação da cobertura previdenciária muito mais ampla da praticada até então pelo INSS. 

Desta forma, não tem sentido ético-jurídico estabelecer idênticas restrições ao 

hipossuficiente e frágil trabalhador rural bóia-fria. Ao negar-lhe o direito a percepção de um 

beneficio previdenciário, qualquer que seja ele, seja uma aposentadoria por idade, 

benefícios por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte, auxilio reclusão, 
                                                
144

 CF art. 195, § 8º e Lei 8.212/91, art. 25, inciso I 
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independente de contribuição, de modo a assegurar a satisfação do seu direito 

fundamental à previdência, previsto constitucionalmente. 

De acordo com o Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 

dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais:  

Os segurados especiais e assemelhados, dentre eles o diarista rural, somente 

contribuem com uma alíquota sobre o resultado da comercialização dos produtos 

cultivados. Os conceitos utilizados para definir aqueles que laboram no meio rural e dele 

tiram seu sustento podem ser utilizados por qualquer pessoa, seja ela um trabalhador da 

atividade rurícola, segurado especial, arrendatário, meeiro ou diarista rural. Sendo 

necessário que todos os tipos rurais sejam exercidos por ele próprio e somente naquela 

atividade, de preferência, em conjunto com seu núcleo familiar, ainda que, não seja 

absolutamente obrigatório, como vem sendo o entendimento da doutrina e jurisprudência 

dominantes.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho é uma crítica às concepções de igualdade adotadas pelo INSS e pelo 

Poder Judiciário para interpretar a legislação previdenciária aplicável ao trabalhador rural 

“bóia-fria”. É, na realidade, uma crítica aos fundamentos igualitaristas adotados por parte 

do Poder Judiciário no enfrentamento dos casos difíceis implicados com esse titular 

específico de direitos a prestações pecuniárias da Previdência Social. Nesta linha, 

procurou-se esclarecer que o regime constitucional brasileiro de direitos de seguridade 

social é muito sensível à ideia base da proteção igual e equitativa das expectativas e dos 

direitos subjetivos de seus titulares. E mais, que essa ideia base se justifica como correta 

interpretação da precedência relativa da dignidade da pessoa humana no contexto 

normativo dos direitos fundamentais da seguridade social do Brasil.  

A Constituição da República exige o devido respeito moral às pessoas. E segundo 

suas circunstâncias. Toda a fundamentação da força normativa dos direitos humanos e 

dos direitos fundamentais vigentes no Brasil gira em torno dessa ideia central. Essa leitura 

(a correta) do sistema brasileiro de direitos constitucionais reclama um olhar adequado, 

portanto, para a proteção das liberdades específicas e para os direitos a prestações 

protetivas e distributivas (fundadas no ideal de igualdade) desta democracia constitucional.  
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Os trabalhadores diaristas rurais “bóias-frias” tem o direito a serem protegidos como 

segurados especiais, isto é, com igualdade segundo suas circunstâncias particulares. Os 

direitos sociais constitucionais tornaram-se direitos subjetivos e, nessa medida, podem ser 

exigidos judicialmente segundo a correta interpretação da Constituição Federal. Essa 

forma de proteção decorre da importância que o constituinte originário atribuiu à proteção 

equitativa do trabalhador rural e, assim, cabe ao Poder Judiciário o dever de garantir a 

efetividade desse direito. 

O artigo 11, inciso VII, da Lei nº. 8.213/91, foi recentemente alterado pela Lei nº. 

11.718/08, e tratou dos pormenores do enquadramento do segurado especial, 

disciplinando algumas situações de fato impeditivas para a configuração desta categoria, 

porém, sempre preservando o intuito maior do legislador constitucional. A rigor, o texto 

original e sua recente alteração refletem a preocupação do legislador em conservar na 

categoria de segurados especiais somente àquelas pessoas que, efetivamente 

trabalhando na terra, dela extraem sua subsistência, mediante trabalho individual ou em 

grupo familiar, sem cunho empresarial ou meramente acessório. Essa é a razão pela qual 

o legislador afasta a condição de segurado especial daqueles que sobrevivem de outra 

fonte de renda, bem como exige a participação efetiva dos membros do grupo familiar no 

trabalho rural, não bastando possuir residência ou modo de vida rural.  É claro que o 

legislador ficou atento às situações em que o segurado especial, por questões transitórias, 

necessita de contratação de mão-de-obra, ou utiliza sua porção de terra para outros fins. 

Estas situações não descaracterizam a condição de segurado especial, desde que 

presente o caráter temporário, pontual, evidenciando que o rurícola não intencional se 

afastar da lide campesina. O mesmo raciocínio se aplica àquele que se dedica ao 

sindicalismo ou à candidatura eleitoral como Vereador, porém, a lei exige a pertinência 

temática quanto a essas atividades: deve se relacionar à luta pelos interesses dos 

trabalhadores rurais.  

Ainda que a Previdência Social tenha um caráter contributivo, visto que essa é uma 

condição inexorável de seu custeio, tem também um caráter prestacional e protetivo 

articulado com a proteção contra a pobreza absoluta, a dignidade humana. Para 

segurados especiais, trabalhadores rurais, não há previsão de forma diferenciada de 

contribuição. Se antes da promulgação da Constituição da República e da publicação da 

Lei 8.213/91, o trabalhador rural não pertencia ao regime geral de previdência dos 

trabalhadores, atualmente, a forma de proteção é rica de contornos constitucionais. O 

legislador ordinário, pautando-se nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da 
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dignidade da pessoa humana devem criar soluções normativas específicas para estes 

trabalhadores se benificiarem das prestações sociais devidas.  

Considerando que se trata de comando constitucional expresso, sendo estas 

normas de cunho assistencialista dentro de um regime contributivo previdenciário, devem 

ser aplicadas, precipuamente porque o entendimento anterior não se coaduna com os 

valores supremos assegurados pelo Estado Constitucional, o dever da proteção dos 

direitos humanos, principalmente os fundamentais, levando-se em consideração o elenco 

das normas previdenciárias aplicadas ao trabalhador rural e a diversidade de situações 

que encontramos na prática do labor rural, o que nos faz buscar uma formula que procure 

adequar a norma à realidade fática do mundo rural, como forma de garantir a eficácia do 

direito e da dignidade do trabalhador diarista rural. 
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DO AUMENTO DA LIBERDADE DO TRABALHADOR AO ASSÉDIO MORAL 

NO AMBIENTE DE TRABALHO: A PROBLEMÁTICA DA COMPROVAÇÃO 

JUDICIAL DA LESÃO MORAL E O USO DA PROVA ILÍCITA 
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Marco Antônio César Villatore146 

 

 

Introdução 

A liberdade do homem não se manteve estagnada ao longo da história. Por diversas 

vezes, o passado revela dados interessantes, oscilando entre sociedades mais libertárias, 

para sociedades mais igualitárias, o estado em que o indivíduo se situa no tempo é 

determinante para a contextualização da realidade.  

Analisando-se a história do Direito do Trabalho, extrai-se que o homem sempre 

trabalhou. De uma forma ou de outra precisou alterar a natureza para adquirir seu meio de 

subsistência. A matéria prima fornecida pela natureza sofre um processo de modificação 

que a altera, permitindo que dessa alteração sobreviesse um resultado que seria, em 

regra, proveitoso à sociedade. 

O pano de fundo desse processo de alteração da natureza é o trabalho, porém, 

como é notoriamente sabido, este se aperfeiçoou ao longo dos tempos. Em que pese essa 

transformação tenha assumido uma denotação ligada à forma pela qual o trabalho passa a 

ser realizado, por outro lado, a liberdade do trabalhador é fator determinante, com o passar 

do tempo sofrendo uma considerável e inegável ampliação. 

                                                
145 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (UNICURITIBA). Especialista em Direito 
Constitucional pela Academia brasileira de Direito Constitucional. Mestrando em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Professor Colaborador I das Faculdades do Brasil – Unibrasil. 
146 Pós-Doutorando em Direito Econômico pela Universidade de Roma II, “Tor Vergata”, Doutor pela 
Universidade de Roma I, “La Sapienza”/UFSC e Mestre pela PUC/SP. Professor da Graduação da Facinter e 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor Titular do Curso de Mestrado e do Doutorado 
em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Líder do Grupo de Pesquisa “Desregulamentação 
do Direito, do Estado e Atividade Econômica: Enfoque Laboral”. Advogado (disponível em 
http://www.villatore.com.br). 
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Nesse contexto, o eixo determinante da história é, sem sobras, a figura do 

trabalhador que, como anteriormente afirmado, modificou-se em dinâmica constante, 

adquirindo maior liberdade com o passar do tempo, bem como maior responsabilidade 

pelos seus atos. 

Por outro lado, a liberdade do trabalhador permitiu que este optasse pelo trabalho 

subordinado, o que significa afirmar que o ofício por este desempenhado não é totalmente 

livre, vez que para o seu aperfeiçoamento é necessário que se determinem regras a serem 

seguidas, ainda que ele possa livremente escolhê-lo.   

O aumento da liberdade do trabalhador influenciando diretamente no processo de 

desenvolvimento da sociedade contemporânea foi responsável pela nascente problemática 

do acosso psíquico (assédio moral). O homem livre tende, por excelência, como em Michel 

Focault (1986: 182), a almejar o domínio daquele que lhe precede, existindo entre eles 

uma densidade hierarquicamente considerada, como no campo do Direito, ou então, por 

outro lado, como na filosofia, advindas das discussões sobre o poder. 

Essas são questões que se pretende analisar no presente artigo, aliadas ao impacto 

econômico que o excesso de liberdade do trabalhador pode acarretar no meio ambiente de 

trabalho. O acosso psíquico não deve existir. É preciso encorajar a sociedade proletária a 

se insurgir contra qualquer natureza de agressão moral. Em síntese, ao homem livre cabe, 

tão somente, desempenhar o seu trabalho e se abster de impedir que outros também 

possam fazê-lo.  

Não menos importante é a questão da prova nesses casos, pois muitas vezes os 

trabalhadores sofrem com essa agressão, adoecem e perdem a própria estima acerca do 

seu trabalho, vindo a desacreditar nas suas capacidades, bem como adquirir somadas 

doenças que, certamente, lhe integrarão o patrimônio psíquico por toda a vida. 

 

1. MEMÓRIA HISTÓRICA DO CRESCIMENTO DA LIBERDADE DO TRABALHADOR 

NA SOCIEDADE PROLETÁRIA 

Como afirmado, a liberdade do sujeito trabalhador nunca foi a mesma. O homem 

manteve sua relação com o trabalho de maneira distinta. No passado, com a escravidão, o 

homem sofria absoluta sujeição das ordens do dono da terra, sendo considerado uma 

mercadoria, o que, da mesma forma, garantia-lhe um espaço particular no mercado. 
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A absoluta ausência de liberdade do trabalhador escravo fazia com que esse jamais 

participasse do cenário político, jamais tivesse acesso à cultura e a educação, tampouco 

pudesse discutir questões econômicas que lhe dissessem respeito. Para o mercado, esse 

homem só existia enquanto uma mercadoria, ou seja, um produto ou bem jurídico com 

valor de mercado. Essa afirmação acontece categoricamente em Amauri Mascaro 

Nascimento (2007: 43), convém destacar: 

 

Na sociedade pré-industrial não há um sistema de normas jurídicas de direito do trabalho. 

Predominou a escravidão, que fez do trabalhador simplesmente uma coisa, sem possibilidade 

sequer de se equiparar a sujeito de direito. O escravo não tinha, pela sua condição, direitos 

trabalhistas. Não diferiu muito a servidão, uma vez que, embora recebendo certa proteção 

militar e política prestada pelo senhor feudal dono das terras, os trabalhadores também não 

tinham uma condição livre. Eram obrigados a trabalhar nas terras pertencentes aos seus 

senhores. Camponeses presos às glebas que cultivavam, pesava-lhes a obrigação de entregar 

parte da produção rural como preço pela fixação na terra e pela defesa que recebiam. 

  

Enquanto isso, convém mencionar que a colonização brasileira se deu com o 

implemento do regime escravista de mão de obra. O custo de referido regime era muito 

baixo, sendo que o ser humano era mercantilizado como um produto qualquer, tendo seu 

valor no mercado e representando status e poder econômico de quem o adquiria. Diversos 

navios negreiros atracaram nos portos brasileiros com centenas de pessoas incumbidas 

de prestar serviços à Coroa Portuguesa, sem qualquer contrapartida por isso, a não ser 

proteção do dono da terra e comida para a sua subsistência. 

O grau de subordinação em que os escravos trabalhavam era altíssimo. Não havia 

garantias individuais, tampouco preocupação com o estado das pessoas, sua saúde física 

e mental, ou algo do gênero, definitivamente, não eram questões importantes. A única 

preocupação da Coroa Portuguesa era, de fato, enriquecer e conquistar mais territórios.  

Referido regime marcou a era pré-industrial, à medida que não havia liberdade 

alguma para que as pessoas pudessem exercer seu trabalho, contrário ao que aconteceu 

com o advento da era industrial, na qual a liberdade abre margem para a subordinação. 

Enquanto isso, os regimes de escravidão e de servidão não permitiam a subordinação, 

sendo que a completa sujeição do sujeito ao dono da terra ainda era característica 

marcante. Mauricio Godinho Delgado (2006: 84) corrobora a assertiva sustentando que a 
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ausência de liberdade do trabalhador influencia diretamente a ordem jurídica que, por 

consequinte, contribui para configurar distinta ordem econômica.  

 

Pressuposto material (e lógico) porque o elemento subordinação não se constrói de modo 

distintivo senão em relações em que o prestador não esteja submetido de modo pessoal e 

absoluto ao tomador dos serviços (como ocorre na servidão e escravatura, por exemplo). Em 

decorrência dessa conexão histórica, material e lógica entre trabalho livre e trabalho 

subordinado, percebe-se que as relações jurídicas escravistas e servis são incompatíveis com o 

Direito do Trabalho. É que elas supõem a sujeição pessoal do trabalhador e não a sua 

subordinação. 

 

Alfredo Bozi em “Dialética da Colonização” (1992: 276) chegou a afirmar que a fase 

industrial compôs um novo cenário jurídico, dando margem ao fortalecimento do próprio 

positivismo, eis que a sociedade de trabalho livre tinha o direito de optar pela 

subordinação, o que num primeiro momento, pode parecer uma contradição, entretanto, 

demonstra que o homem passa a ter maior liberdade de escolha, o que, por outro lado, 

situa-he no cenário social de modo distinto. 

 

O antiescravismo dos nossos ortodoxos sempre combinou com os seus argumentos com a 

propaganda do regime republicano adotando para ambas as causas o mesmo discurso de 

crítica ao imobilismo do Império. A monarquia, segundo o mestre Montpellier, ainda se achava 

presa às fases teológica e metafísica da História, as quais deveriam, por obra das leis 

inderrogáveis inscritas na própria natureza das coisas, ser ultrapassadas pela fase positiva. 

Sociedade industrial, já não mais feudal nem militar, trabalho livre e ditadura republicana 

constituíram o novo sistema. 

 

 Dando um salto considerável na história, perpassando pelas duas Grandes Guerras 

Mundiais ocorridas, cujas quais alteraram substancialmente a ordenação da humanidade, 

convém citar José Luiz Fiori em “Estados e moedas no desenvolvimento das nações” 

(1999: 72)” no qual afirma que com a virada dos anos 80 e posterior vitória política das 

forças conservadoras, bem como com a dissolução do mundo socialista e o fim da Guerra 

Fria, o retorno do princípio liberal era previsível. 

 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

128 

O moinho satânico volta a operar a todo vapor, como no século XIX, mas agora de maneira 

mais perversa no mundo do trabalho e de maneira mais extensa e imperial no mundo das 

finanças globalizadas, impondo limites estreitos às políticas econômicas e às taxas de 

crescimento da economia mundial, começando pela dos próprios países mais industrializados. 

  

Dessa forma, o mundo do trabalho nunca mais foi o mesmo. Com o fortalecimento 

do dólar e o nascimento de uma nova ordem mundial econômica, que se caracterizou pela 

mundialização da economia, o trabalhador inserido neste contexto precisou se adaptar. 

Sua liberdade, igualmente, modificou-se.  

Outro ponto que merece destaque, nesse contexto, trata-se da influência causada 

pelo anterior modelo fordista na economia e no ambiente do trabalho. Enrique Serra 

Padrós em “Capitalismo, prosperidade e Estado de bem-estar social” (2000: 237) afirma 

que a produção em larga escala determinou que o trabalhador pudesse consumir mais, eis 

que passou a ser consumidor daquilo que ele próprio produzia. Trata-se de um ganho 

substancial, especialmente naquilo que diz respeito ao exercício da liberdade pelo 

trabalhador, na medida em que este agora passa a participar diretamente da economia de 

mercado. 

 

O sistema de trabalho montado pelo empresário Henry Ford consistia na adequação de tarefas 

sequenciais e repetitivas, existentes desde o século passado, com a inédita esteira mecânica, 

criando assim a linha de montagem. Fixando o trabalhador ao longo da esteira, reduzia o gasto 

inútil de energia e controlava a velocidade do processo do trabalho. Os ganhos em 

produtividade foram notáveis. Também estava implícita no fordismo a visão de que se se 

remunerasse melhor os trabalhadores, estes se tornariam consumidores. Ou seja, porque não 

ampliar o leque de consumidores se isto implicava mais produção? 

 

Por outro lado, não se pode deixar de mencionar que o aumento da liberdade do 

trabalhador também trouxe inequívocas implicações de ordem social, especialmente nos 

serviços públicos de caráter universal, os quais foram sobrecarregados por grande parte 

da população que, na atualidade, emprega-se no setor informal.  

Laura Tavares Ribeiro Soares em “Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América 

Latina” (2001: 47) concluiu que existe uma heterogeneidade estrutural que resulta de uma 

síntese contemporânea da formação histórica das sociedades latino-americanas, ou seja, 

houve efetiva modificação na base da estrutura de produção, bem como nas relações 
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sociais que se articulam em torno desses processos produtivos. Portanto, a flexibilização 

do mercado de trabalho surge e produz um número muito grande de trabalhadores 

excluídos, inclusive nos países ditos de primeiro mundo, haja vista a urgente necessidade 

das políticas de emergência para suprir a falta de recursos.  

 

A chamada política de flexibilização do mercado de trabalho, ao expulsar um número cada vez 

maior de pessoas do emprego formal, é que produz um contingente cada vez maior de 

excluídos do seguro social. Estes novos excluídos, somados aos excluídos estruturais, passam 

a ter acesso somente aos serviços públicos sociais de caráter universal. Essa demanda 

ampliada, associada ao processo de desestruturação e desmantelamento dos serviços públicos 

sociais universais, observado na maioria dos países latino-americanos (e também do Primeiro 

Mundo) é que levou, a nosso ver, a uma ampliação da chamada política assistencial, de caráter 

substitutivo, tipicamente emergencial, episódica, e residual, dados os insuficientes recursos que 

geralmente envolve, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. 

 

Magda Ramos Biavaschi (2007: 20) afirmou que a onda liberal trouxe o fenômeno 

da flexibilização das normas trabalhistas, o que remete ao pesamento de que Direito, 

especialmente o Direito do Trabalho, encontra-se em crise, convém citar:  

 

No mundo do trabalho, a avalanche liberal mostrava-se eficaz em seu desejo de quebrar a tão 

falada rigidez da legislação trabalhista. Ao embalo das promessas de redução do desemprego e 

de melhoria dos índices de competitividade, o que se percebia era o acirra-se da concorrência e 

o aprofundar-se das assimetrias, produzindo mais desigualdades. No Brasil do Real, além de 

uma elevadíssima taxa de desemprego e do aumento dos postos de trabalho precários e mal 

remunerados, ampliavam-se as inseguranças dos cidadãos ante a ausência de mecanismos 

garantidores do emprego, que enfrentem a rotatividade de mão de obra, reduzam a 

informalidade, assegurem maior base salarial e melhor distribuição da renda e da terra. Os 

direitos sociais e as instituições republicanas mostravam-se profundamente atingidos. 

 

No liberalismo econômico ou na política assistencialista, o governo vem provendo 

diversas ações, concomitantes com a sociedade civil organizada, em especial com a 

promoção dos cursos técnicos e profissionalizantes, que, não raros, capacitam os 

profissionais ao exercício do seu ofício em tempo mais curto. 

O estatuto jurídico do Direito Laboral coloca em crise, inclusive, a ideia de que o 

fluxo de vontades dos indivíduos livres poderia tornar mais igualitária a questão da 
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discussão dos direitos, seja em Acordo Coletivo de Trabalho ou nas Convenções Coletivas 

de Trabalho. O regime social e democrático de Direito preconiza enfoque decisivo nos 

debates dos direitos sociais, aliados ao fato de o sistema capitalista vive realidade 

opressiva e violenta. 

Mas caminhando para nosso objeto de discussão no presente artigo, referida 

menção histórica aponta que a formação de um ambiente de trabalho sadio é decisiva 

para proporcionar progresso e o desenvolvimento social e econômico. A lógica econômica 

da dominação dos mercados pelo regime capitalista ocidental acaba por delineando o 

próprio cotidiano empresarial.  

 

1.1 FATORES IMPEDIENTES DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DO 

TRABALHADOR NA SOCIEDADE PROLETÁRIA e a formação do acosso psíquico 

Conforme exposto, as revoluções ocorridas ao longo da história, bem como as 

transformações que ocorreram no cenário jurídico e social foram marcantes para a 

alteração da condição do trabalhador.  

Laura Tavares Ribeiro Soares (2001: 157) assevera que, no Brasil, “a fraca 

expansão educativa, o auge da população em idade ativa, e o baixo ritmo de criação de 

emprego produtivo foram componentes decisivos para o aumento da pobreza”. Ainda, o 

surgimento de uma classe média alta que se expande cada vez mais, alterando a 

estratificação social de modo ainda mais drástico influenciou nesse quadro da mesma 

forma.  

Ademais, convém relembrar que a taxa de atividade, ocupação secundária, 

ocupação terciária, trabalho precoce, trabalho informal, trabalho informal feminino e 

subemprego caracterizam a inserção dos pobres no mercado de trabalho. Para aquela 

autora, esses dados são indicativos importantes na consideração da inclusão dos menos 

favorecidos no mercado de trabalho. É certo, todavia, que a liberdade desses 

trabalhadores não pode ser considerada absoluta, vez que estão presos às suas próprias 

condições sociais que lhe limitam o exercício do seu poder de escolha. Seja a escolha pelo 

seu ofício, seja pela forma como irão desenvolvê-lo, exatamente como dimensionou Laura 

Tavares Ribeiro Soares (2001: 1999) mais uma vez: 
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A taxa de atividade diz respeito à intensidade no uso da mão de obra medida com referência a 

jornada de trabalho (40 hs semanais trabalhadas). Esse indicador de “subemprego” apresenta 

algumas deficiências já conhecidas, como por exo, a indevida inclusão de profissionais liberais e 

funcionários públicos com jornadas inferiores a 40 horas. Na situação oposta, são excluídos 

indevidamente biscateiros e outros trabalhadores eventuais, cujo tempo empregado na 

negociação somado à realização de tarefa propriamente dita supera a jornada-padrão. 

 

Quanto à ocupação secundária e terceária compreende-se, respectivamente, a 

ausência de contrato formal de trabalho, a intermitência de renda, somadas ao fato de 

estar, igualmente ausentes, a cobertura pela previdência social.  

A baixa qualificação da mão de obra é fator determinante da exclusão desse grupo 

de trabalhadores do mercado formal (ausência de liberdade de escolha de profissões 

regulamentadas).  

As desigualdades sociais aparecem como impedientes ao exercício da liberdade do 

trabalhador, mais uma vez e de forma cristalina, ao se concluir que tais indicativos 

exercem forte peso no orçamento das famílias de baixa renda, lhes subtraindo a 

possibilidade de utilização de bens duráveis e não duráveis, inclusive na livre escolha em 

adquirí-los. 

Por fim, o exercício da liberdade do trabalhador na sociedade atual – sociedade 

capitalista –, fica restringido à sua capacidade de se adaptar ao cenário econômico. 

Interessante posição no sentido de que o crescimento econômico é fardo do capitalismo 

pode ser encontrada em Serge Latouche, na obra “Pequeno tratado de decrescimento 

sereno” (2009: 108-109). Para o autor, “a redução drástica do tempo de trabalho constitui 

uma primeira proteção contra a flexibilidade e a precariedade”. 

Sustenta ainda que a sociedade pode decrescer, o que implicaria numa redução 

dos padrões de consumo, bem como das necessidades pessoais, sofrendo, assim, da 

mesma forma, um impacto no mercado de trabalho. Trata-se de uma ideologia política que 

se depreende do capitalismo, vez que o retorno a desmercantilização do trabalho é um 

imperativo. 

 Ainda nesta corrente ideológica, o decrescimento pode ser encarado como um 

ecossocialismo  já advertido por Serge Latouche (2009: 131-132), o que impõe uma 

política estatal nesse sentido. 
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O imaginário dessas sociedades é tao pouco colonizado pela economia que elas vivem sua 

economia sem sabê-lo. Portanto, sair do desenvolvimento, da economia e do crescimento não 

implica renunciar a todas as instituições sociais que a economia anexou, mas implica reinserilas 

numa outra lógica. O decrescimento pode ser considerado um “ecossocialismo”; sobretudo se 

por socialismo se entender, com Gorz, “a resposta positiva à desintegração dos laços sociais 

sob efeito das relações mercantis e da concorrência, características do capitalismo. 

  

Importante destacar que a precariedade bem como a flexibilização das normas de 

Direito do Trabalho implicam em reconhecer a necessidade de transformação qualitativa e 

quantitativa do trabalho. Explicando, as condições precárias que os trabalhadores se 

encontram no sistema capitalista referem-se, especialmente, à falta de oportunidades de 

trabalho, aliadas ao fato de pouca qualificação da mão de obra e das condições que 

decorrem de violência no ambiente de trabalho.  

Portanto, as desigualdades sociais podem ser encaradas como limites ao exercício 

da liberdade do trabalhador, pois aquele que trabalha arduamente, seja na economia 

informal, seja na formalidade, não tem direito ao tempo livre, o que, indubitavelmente, seria 

uma conquista da modernidade (mais um exercício de liberdade) que se é retirado do 

trabalhador, por força das circunstâncias (Latouche, 2009: 126). 

 

Essa reconquista do tempo livre é uma condição necessária para a descolinização do 

imaginário. Concerne tanto aos operários e aos assalariados quanto aos executivos 

estressados, aos patrões atormentados pela concorrência e aos profissionais liberais 

comprimidos no torno da compulsão ao crescimento. Adversários podem se tornar aliados na 

construção de uma sociedade de decrescimento. 

 

Em Serge Latouche nota-se clara a tese de que o acesso aos bens de consumo e 

aos serviços essenciais aumentariam a qualidade de vida, entretanto, para isso, imperioso 

que se reduzisse o padrão de consumo e as necessidades de mercado, o que, de certa 

forma, ampliaria a qualidade de vida do trabalhador e reduziria as desigualdades sociais e 

a pobreza.  

Dentro desse contexto de busca incessante por qualidade de trabalho, atingimento 

de metas, superação da concorrência pela prestação de um serviço diferenciado, surge o 

assédio moral. Portanto, torna-se inevitável que a agressão moral acompanhe o 
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preciosismo de alguns que não deixa de ser, a grosso modo, algo reprovável pela própria 

moral humana.  

 

2 SURGIMENTO DO assédio moral PELA EXPANSÃO DA LIBERDADE DO 

TRABALHADOR: O DOMÍNIO DA ALMA DO Assediado 

Neste momento torna-se necessário localizar o assédio moral dentro do contexto 

dos significados para, posteriormente, aliados à expansão da liberdade do trabalhador, 

bem como à utilização da prova ilícita como meio de certeza e confirmação dos fatos, punir 

o agressor pelos prejuízos causados à vítima. 

Francisco Gonzáles Navarro (2008: 84) expõe que o assédio moral, também 

denominado de acosso psíquico, mobbing, síndrome de burnout, etc., com certeza trata-se 

do “grande mal do século XXI”, vindo a causar situações de extrema gravidade no 

ambiente de trabalho que não podem passar desapercebidas pelo Estado, especialmente.  

Como anteriormente afirmado, a situação de lesão moral que nasce com o acosso 

psíquico decorre, dentre outras causas apontadas pela doutrina, pela emancipação do 

trabalhador no processo produtivo.  

Referida emancipação o torna livre, por excelência. Entretanto, para exercer essa 

liberdade de modo a não prejudicar terceiros envolvidos, o trabalhador precisa saber 

limitar-se ao trabalho, evitando uma jornada de humilhações. 

Zeno Simm (2008: 90) estudando o assunto destaca passagem interessante do 

psiquiatra Gonzáles de Rivera, convém transcrever: 

 

Que também destrói, sem que ninguém se de conta, gota a gota, como uma sofisticada tortura 

chinesa. O acosso é uma enfermidade cultural insidiosa, que se cobra mais vítimas a cada ano 

do que se possa imaginar, e uma causa importante do sofrimento humano, de perdas 

econômicas e de mal-estar social. 

 

Logo em seguida, menciona o psiquiatra (Rivera, 2008: 90) que: 

 

Não existiria o acosso tal como entendemos hoje em dia, mas sim, a escravatura, a eliminação 

pura e simples do adversário, o domínio total e descarado do forte sobre o fraco. O acosso se 
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fez necessário porque, na maior parte do mundo civilizado, as antigas fórmulas de domínio já 

não servem, e o poder há de se ocultar para seguir exercendo-se. 

 

Trata-se, portanto, na visão do autor de uma manifestação tardia da própria 

natureza humana, que, ainda presa nos tempos da escravatura, impõe ao mais fraco a sua 

força, ainda que moral, mas não deixando de constrangir o exercício da liberdade da 

vítima, o que sem dúvidas, clara-se flagrantemente inconstitucional. 

Como não se pode mais admitir a presença de escravos em nossa sociedade 

contemporânea, uma boa saída ao agressor é escravizar a vítima moralmente, tornando 

sua vida infeliz e angustiante, imprimindo-lhe um desgosto muitas vezes fatal. 

Mais uma vez, Zeno Simm (2008: 139) mencionando González Navarro, merece 

destaque ao abordar a questão:  

 

Pelo magistério de Gonzáles Navarro, o assédio é dirigido a submeter sob o domínio do 

acossador a alma do acossado e, se é o caso e subsidiariamente, a destruir sua alma, sua 

mente, esse “eu” único (isto é, original e irreproduzível) que é o acossado, lembrando que a 

conduta do acossador, ainda que seja como efeito reflexo e de maneira secundária, também 

pode produzir consequências no trabalho do acossado. 

 

Dessa forma, o processo de desenvovimento padece. O indivíduo vitimado pelo 

assédio moral não produzirá satisfatoriamente, reduzirá a qualidade do seu trabalho e 

comprometerá o decurso de sua vida, seja pessoal ou profissional.  

Por outro lado, Amartya Sen (2000: 21) destaca a importância da liberdade no 

processo de desenvolvimento. Em sua obra intitulada “O desenvolvimento como 

liberdade”, o autor afirma que existem diversas espécies de liberdades, destacando-se 

aquelas consideradas substantivas e outras, por outro lado, que decorrem da interrelação 

dessas liberdades substantivas, compondo-se, assim, interligações que permitem ao 

indivíduo sobressair-se no cenário social.  

Para o economista, os mercados são parte fundamental no processo de 

desenvolvimento, vez que podem contribuir para o elevado crescimento econômico e o 

progresso global. Contudo, necessário estabelecer pequenos conceitos com base na obra 

do autor para que se possa seguir adiante com aquilo que se pretende demonstrar no 

presente artigo, especialmente que a liberdade do trabalhador escoa definitivamente para 
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o abuso desse direito, formando a situação acima narrada e impondo uma lesão muitas 

vezes silenciosa.  

Compreenderiam as liberdades substantivas a liberdade de saciar a fome, a 

liberdade de obter uma nutrição satisfatória, a obtenção de remédios para as doenças 

tratáveis, a oportunidade de se vestir ou morar de modo apropriado, a liberdade de ter 

acesso a água tratada e ao saneamento básico, ainda, estar protegido por programas 

epidemiológicos com um plano de assistência médica e educação, a manutenção da paz 

através das instituições políticas e civis, fazendo com que o cidadão participe do processo 

político de modo ativo (Sen, 2000: 17). 

A partir do momento em que o sujeito possui condições básicas para se 

desenvolver, especialmente o momento em que o indivíduo desfruta das liberdades 

substantivas básicas, a interrelação entre estas conferem a este a possibilidade de 

participar de modo ativo no processo de desenvolvimento, vez que referidas liberdades 

tendem a se ampliar. 

Como o mercado de trabalho é condição para o desempenho das liberdades 

substantivas, pois com o recebimento dos salários os trabalhadores adquirem condições 

de integrar o cenário social, neste contexto reside um aspecto importante que merece 

destaque, a saber, a liberdade de troca.  

O mercado de trabalho seria, em tese, uma possibilidade de o indivíduo exercer a 

sua liberdade. A partir do momento que o indivíduo decide trabalhar em determinado lugar, 

ele opta por exercer essa liberdade, escolhendo o seu oficio. Isso não se dava com a mão 

de obra escrava, na qual o trabalho era completamente sujeito ao ente dominante. Não 

havia forma pela qual se pudesse exercer essa liberdade. O autor utiliza a expressão 

cativeiro de mão de obra para designar aquelas situações em que o indivíduo abriria mão 

da liberdade, não por vontade sua, mas por esta simplesmente não existir. 

 A liberdade de troca, somada à liberdade de livre escolha do trabalho, bem como a 

possibilidade do sujeito trabalhador ser livre para desempenhar seu ofício conferem ampla 

possibilidade do indivíduo se desenvolver, o que condiciona o desenvolvimento global, 

como um todo.  

Amartya Sen (2000: 45) defende a importância da liberdade do trabalhador como 

meio para se atingir o desenvolvimento, tanto que menciona existir afinidade nas ideias, 

especialmente de Karl Marx nesse sentido, conforme trecho extraído de sua obra: 
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Marx distingue (usando o termo empregado por Jon Elster) a liberdade formal do trabalhador no 

capitalismo e a privação de liberdade real dos trabalhadores em sistemas pré-capitalistas. A 

liberdade dos trabalhadores para trocar de empregador torna-os livres sob um aspecto não 

encontrado em modos de produção anteriores. O estudo do desenvolvimento do trabalho 

assalariado na agricultura é importante também de outra perspectiva. O aumento da liberdade 

dos trabalhadores em uma sociedade para vender sua força de trabalho é um aumento de sua 

liberdade positiva, a qual, por sua vez, é uma importante medida do quanto essa sociedade está 

tendo êxito. 

 

Portanto, trabalhador livre é trabalhador disposto a contribuir com o processo de 

desenvolvimento. O trabalho adscritício ou “bound labor” (Sen, 2000: 21) a que se referia o 

autor em sua obra media a quantidade de submissão que uma pessoa pode ter, ao ponto 

de perder completamente a sua dignidade, o que era característico no trabalho escravo, no 

qual a humanidade das condições de trabalho era reduzida a nada. 

 

“Bound Labor”, traduzido aqui como “trabalho adscritício”, indica a existência de algum tipo de 

coação para que uma pessoa viva e trabalhe em determinada propriedade, impedindo-a de 

oferecer seu trabalho no mercado. 

 

Portanto, não se pode dissociar a liberdade do trabalhador do processo de 

desenvolvimento, sendo que sua ausência implica no perecimento deste objetivo de 

progresso, o que torna as sociedades limitadas, especialmente naquilo que diz respeito ao 

mercado de trabalho.  

A liberdade de escolher o empregador e a liberdade de escolher com o que 

trabalhar é a grande distinção existente entre o passado e o presente. Como afirmado, na 

escravatura jamais se poderia cogitar da possibilidade de escolha do sujeito, vez que esse 

se encontrava absolutamente submisso ao poder daquele que detinha a terra. 

Na atualidade, essa mesma liberdade passou a gerar uma nova possibilidade. O 

agressor do assédio moral age como se fosse um senhor de terras, chicoteando seus 

escravos, pois propriedades suas que eram, mas agora não com chicote, e sim com 

palavras, comportamentos hostis e muitas vezes desastrosos. Trata-se da escravidão 

intelectualizada. 

Todavia, essa liberdade pode assumir ainda mais uma perspectiva, qual seja, 

permitir que o trabalhador tenha momentos em família, momento entre amigos, etc. 
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Portanto, o trabalho não pode ser óbice ao exercício da vida em sua plenitude, vez que 

não pode tolhir a liberdade do trabalhador de exercer importante direito fundamental, 

especialmente sua intimidade e vida privada. 

A jornada de trabalho que extrapole esse limite, certamente, fere a Constituição, 

quiça, somados direitos e garantias fundamentais. A título de exemplo, tem-se o direito ao 

recato ou ao recolhimento que a intimidade dispõe, senão vejamos em Georges Duby 

(1998: 42): 

 

Uma zona de imunidade oferecida ao recolhimento, onde todos podemos abandonar as armas e 

as defesas das quais convém nos munir ao arriscar-nos no espaço público; onde relaxamos, 

onde nos colocamos à vontade, livres da carapaça de ostentação que assegura proteção 

externa. Esse lugar é de familiaridade. Doméstico. Íntimo. No privado encontra-se o que 

possuímos de mais precioso, que pertence somente a nós mesmos, que não diz respeito a mais 

ninguém, que não deve ser divulgado, exposto, pois é muito diferente das aparências que a 

honra exige guardar em público. 

 

Muitos perdem por completo essa fundamental garantia ao se submeter a jornadas 

de trabalho desgastantes, a imposições de mercado agressivas, à concorrência 

característica do sistema capitalista, a pressões sofridas por colegas de trabalho, 

superiores hierárquicos, etc. Portanto, a ampliação da liberdade do trabalhador permite 

que o mesmo se desenvolva mais, contudo, por outro lado, precisa ser medida e dosada, 

claro, pelo Estado através da legislação. 

Por fim, como afirmado anteriormente, a característica marcante que distingue entre 

a sociedade escravocrata da sociedade capitalista é o exercício da liberdade. A ampliação 

da liberdade do trabalhador investe no discurso do desenvolvimento como um processo de 

expansão das liberdades substantivas, o que garante, por outro lado, que a economia 

cresça e o comércio, por sua vez, também.  

 

2.1 A comprovação na esfera judicial do assédio moral e o uso da prova 

ilícita como meio de proteção da personalidade do trabalhador em caso de colisão 

de direitos fundamentais 

Neste momento do trabalho não se pode deixar de lado questão de suma 

importância, qual seja, de que forma a proteção da personalidade do trabalhador ocorrerá, 
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evitando-se que o sujeito seja vítima das agressões já enumeradas, que lhe abalam a 

alma e lhe tolhem o progresso, senão pela mecânica processual probatória.  

Não nos geram maiores questões dirimentes que a prova lícita pode e deve ser 

usada a favor daquele que lhe obteve, seja absolvendo o sujeito da prática de um delito, 

comprovando-lhe a inocência, seja punindo o agressor pela desconstituição do ônus 

probatório daquele a quem o encargo foi imposto pela lei.  

Não nos parece razoável deixar o fato ilícito sem punição, ante a ausência de 

legalidade na produção da prova. Para tal, necessário distinguir entre legalidade e 

legitimidade de prova. Neste tocante, convém citar Luciana Fregadolli em “O direito à 

intimidade e a prova ilícita” (1998: 177).  

 

A prova pode ser ilegal, por infringir à norma, quer de caráter material, quer de caráter 

processual. Assim, quando a prova é feita em violação a uma norma de caráter material, essa 

prova é denominada prova ilícita. Quando a prova, ao contrário, é produzida com infringência a 

uma norma de caráter processual, usa-se o termo prova ilegítima. 

 

A prova ilícita transgride o Direito Material, ocorrendo a violação no momento da 

colheita da prova. Já a prova ilegítima transgrede a regra de caráter processual, ocorrendo 

em um momento processual posterior à sua colheita, ou seja, no momento de sua 

produção (valoração), ou, noutra ponta, de sua introdução no processo.  

Historicamente, tinha-se admitido o uso da prova ilícita, anteriormente à 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme 

preleciona Luciana Fregadolli, na medida em que o ideal que se almejava era para além 

do processo, primando-se, especialmente em matéria criminal, pela verdade real. Convém 

citar o voto do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Cordeiro Guerra (1998: 198), a 

saber: 

 

Não creio que entre os Direitos Humanos se encontre o direito de assegurar a impunidade dos 

próprios crimes, ainda que provados por outro modo nos autos, só porque o agente da 

autoridade se excedeu no cumprimento do dever e deva ser responsabilizado. Nesse caso, 

creio que razão assiste à nossa jurisprudência; pune-se o responsável pelos excessos 

cometidos, mas não se absolve o culpado pelo crime efetivamente comprovado.  
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Como em matéria de assédio moral a questão probatória é a que reveste maior 

problemática no processo, a utilização da prova lícita, como afirmado, não cria qualquer 

expediente desconfortável ou alguma ilegalidade. Todavia, em alguns casos, da mesma 

forma, não consegue provar a lesão, ficando o agressor com o sentimento de que sua 

“força” quase de senhor feudal supera a dialética processual, limitando a proteção da 

personalidade do trabalhador lesado por insuficiência probatória. 

Manzini (1998: 153) chegou a afirmar que “provar a evidência é empresa de idiotas”, 

o que nos incita a admitir o uso da prova ilícita quando se está diante do conflito de direitos 

fundamentais, eis que de um lado se tem, a título de exemplo, o direito à intimidade e vida 

privada do agressor no assédio moral e, noutra ponta, a integridade moral e ética da vítima 

que, não raro, adoece com a lesão sofrida.  

Portanto, a prova seria válida, embora ilícita, desde que processualmente legítima 

(sem transgressão de nenhum postulado processual). 

Ricos seriam os exemplos que poderiam ilustrar nossa posição, no sentido de que a 

utilização da prova ilícita, em casos de colisão de direitos fundamentais, portanto, em 

situações limítrofes, teria guarida.  

Para Adalberto Aranha, Paulo Lúcio Nogueira, Egas Moniz de Aragão, Alcides de 

Mendonça Lima e Antônio Magalhães Gomes Filho há um interesse que precisa 

preponderar processualmente quando se está diante dessa colisão elucidativa de direitos 

fundamentais.  

Propuganam pela defesa de uma teoria de matriz alemã e norte americana que se 

destina a uma análise de proporção entre a infringência da norma na colheita da prova e 

os valores que a sociedade deve preservar, bem como aquilo que a referida prova visa 

proteger, existindo um equilíbrio nesta proporção, trazendo o juízo de admissibilidade ou 

não. 

O que fortalece essa Teoria é o fato de uma prova ser obtida de modo ilícito 

(contrariando o Direito Material) e de modo ilegítimo (contrariando o Direito Processual) e, 

por outro lado, provando a inocência de uma pessoa, absolvendo-a, por exemplo.  

Saliente-se que na atualidade ainda há um debate sobre o princípio da proibição da 

proteção deficiente (untermassverbot) que, casado com o princípio da proporcionalidade, 

elastece a própria ideia de ponderação de princípios e normas (Mendes, 2008: 333).  Para 

o postulado normativo, toda a vez que a aplicação da lei no caso concreto revestir-se de 
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ineficiência, seja pela precariedade da solução normativa, ora pelo excesso conferido em 

alguns casos, admite-se uma interpretação constitucional e soluciona-se o dilema posto 

em debate pela ponderação de princípios e normas jurídicas.  

Zeno Simm (2008: 153), notadamente preocupou-se com a questão quando 

afirmou: 

 

Não basta a flexibilização do encargo probatório, permitindo o mecanismo da prova de indícios 

ou do princípio de prova, porém, mais do que isso, há que se facilitar a sua obtenção. Dito em 

termos mais claros, os fatos constitutivos dos indícios de discriminação ou do começo de prova 

não ficam submetidos exclusivamente ao princípio de produção de prova a cargo da parte. O 

órgão judicial deve intervir para facilitar a comprovação de tais fatos. 

 

A essa postura de interferência que se refere o autor em relação ao órgão judicial e 

seu posicionamento acerca do uso da prova, saliente-se, corrobora nossa posição no 

sentido de que é encargo do juiz analisar o caso concreto e proceder ao julgamento da 

prova, admitindo ou não, em alguns casos, o uso da prova ilícita como fonte de verdade 

para o processo de comprovação do acosso psíquico.  

Esta-se, portanto, diante de um caso clássico e hodierno de conflito de direitos 

fundamentais que põe em risco a própria defesa dos direitos da personalidade do 

trabalhador. Uma fundamentação Constitucional mais detida soluciona o dilema e fornece 

ao caso concreto uma solução mais adequada que a simples imposição legal, vindo a 

admitir o uso da prova ilícita no processo. 

Ainda que pareça absurda a posição aqui adotada, saliente-se, merece guarida e 

encontra ressoancia na doutrina constitucional, especialmente, como dito, naquela de 

matriz alemã, porquanto a preservação dos direitos e garantias fundamentais são o foco 

do sistema jurídico atual.  

Notadamente, o Direito do Trabalho, bem como o Processo do Trabalho como 

ramos do Direito relacionam-se com o Direito Constitucional, de modo que resta clara a 

interdependência destes postulados, especialmente a proteção da figura do trabalhador 

livre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ampliação da liberdade do trabalhador é causa que auxilia o progresso da 

sociedade. Noutras palavras, o desenvolvimento de uma dada sociedade prescinde que a 

mesma considere o sujeito trabalhador como pessoa livre que pode se auto determinar na 

escolha do seu ofício, e na forma como irá realiza-lo. 

Isso faz toda a diferença quando se considera o momento em que o trabalhador 

está inserido no contexto histórico. Nos tempos da escravidão, o trabalhador não tinha 

condições livres de escolher para quem trabalharia, ou então, de que forma realizaria os 

serviços. A absoluta submissão, com característica de sujeição, impunha, ao mesmo, a 

qualidade de um produto ou uma mercadoria. 

Com o passar do tempo, bem como com o advento das duas Grandes Guerras, o 

mundo do trabalho sofreu drásticas modificações. Da mesma forma, a liberdade do 

trabalhador aumentou. 

Antes disso, com o advento da Lei Aurea, a abolição da escravatura determinou que 

os indivíduos livres pudessem escolher os seus ofícios, todavia, não havia possibilidade de 

escolha, eis que a realidade existente era a mesma. O que se modificou, fora, tão 

somente, a disposição legal no sentido de tutelar o trabalho humano e proibir o regime 

escravista. 

Na sociedade atual, portanto, garantir a liberdade do trabalhador não significa 

ratificar uma série de disposições normativas, mas sim criar condições cada vez maiores 

do indivíduo ser livre e exercer essa liberdade. A tutela das lesões de natureza moral são 

um fator decisivo para o acompanhamento deste processo de desenvolvimento. 

Compreender o assédio moral como uma forma de escravidão psíquica é 

fundamental para se delimitar a ausência de liberdade do trabalhador nesse sentido. 

Portanto, não bastasse a ampliação da liberdade formal dos indivíduos, necessário é 

garantir que outras formas de violência não abalarão a liberdade real dos sujeitos 

envolvidos na relação de trabalho. O homem não pode ser escravo da violência moral, 

tampouco se sujeitar a um tratamento desumano e não condizente com a atual direção 

constitucional – pela preservação dos direitos e garantias fundamentais.  

As desigualdades sociais são outro ponto que merece destaque. Não se pode 

imaginar que os indivíduos estejam em condições de criar o ambiente propício para se 

destacar acaso estes não tenham, sequer, o que comer.  
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A ampliação das liberdades substantivas são fundamentais no processo de 

desenvolvimento. Ao ponto delas se relacionarem, umas com as outras, amplificando a 

própria condição do homem de progredir, de modo independente, inclusive, participando 

do processo político.     

Não se pode imaginar uma sociedade livre e justa se nesta mesma sociedade há 

miséria e pobreza, agressão e violência, seja física ou moral ou qualquer outra forma de 

subjulgação de vontades.  

Portanto, a liberdade do trabalhador está condicionada a garantia de um mínimo 

necessário de dignidade, mínimo este que irá garantir o próprio exercício da liberdade.  

Compreender que o assédio moral é forma de tolir a liberdade do trabalhador é 

imprescindível para estabelecer a relação direta que o aumento desta mesma liberdade 

pode impactar no processo de desenvolvimento. Inúmeros são os exemplos que denotam 

esta triste realidade.  

Por fim, a questão probatória merece uma flexibilização na medida em que a 

demonstração da verdade, na grande maioria das vezes, resta prejudicada pelo desnível 

existente entre as partes, especialmente pela posição de hipossuficiência que o 

trabalhador ocupa no caso de relação de emprego. A prova ilícita, dessa forma, aliada à 

prova ordinária legal são instrumentos importantes para a apreciação do caso concreto 

pelo Magistrado. Além do que, enquanto função pública que ocupa, é mais que um poder 

do juiz, mas sim, um dever deste em promover a verdade e a Justiça. 
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O ATIVISMO JUDICIAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO À LUZ DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS 

SOCIOFUNDAMENTAIS. 

 

 

Eufrásio, Cintia Mayara147 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar um dos pilares do Estado Democrático de direito 

brasileiro, qual seja a separação dos poderes. Com a derrocada do sistema feudal e início 

da modernidade houve o advento dos Estados e posteriores “Estados-Nação”. Nesse 

período, diversos estudiosos passaram a analisar o que hoje denominamos de Estado 

Moderno, a fim de melhor compreender a realidade empírica à época dominante. 

Destarte, a partir dos supracitados estudos visou-se a estabelecer um conceito de 

Estado bem como atestar quais seriam os fundamentos e institutos no qual essa estrutura 

estaria sedimentada. Merece destaque, nesse ponto, o fato da figura estatal necessitar de 

legitimidade para manter-se vigente, sendo mister salientar, ainda, o fato de que essa 

legitimação está umbilicalmente ligada à fonte de onde emana o poder     

Um desses pilares do Estado recebe a denotação de separação dos poderes. Em 

que pese essa menção há poderes, isso não pode ser levado “ao pé da letra”, uma vez 

que o poder que mana do Estado é um só, uno e indivisível, sendo esses poderes, na 

verdade, segmentações de tarefas estatais. 

Construiu-se uma noção clássica tripartite dos poderes, ou seja, via de regra 

coexistiriam três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa foi a teoria adotada 

pelo texto constitucional de 1988, cabendo ao primeiro poder a elaboração das leis, ao 

segundo a execução e ao judiciário a aplicação dos textos legais ao caso concreto.    

                                                
147Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pela UniBrasil. Cursando Especialização em Direito 
do Trabalho e Processual do Trabalho pela Faculdade União. Graduada em DIREITO pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (2012). Professora do curso de Direito da Universidade do Contestado – UnC. 
Membro do Grupo de Pesquisa Trabalho e Regulação no Estado Constitucional - GP-TREC, coordenado 
pelo Prof. Wilson Ramos Filho. Advogada atuante principalmente na área de Direito do Trabalho. 
. 
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 Apesar de cada segmento do poder possuir uma tarefa típica, fato é que ela 

não é a única ação desenvolvida pelo poder, tendo em vista que a ele também é destinado 

o exercício de funções atípicas, as quais, a priori, seriam atribuídas a um dos outros 

poderes. 

 Em síntese, o legislativo não apenas elabora leis, como exerce, também, 

funções administrativas, as quais a princípio seriam destinadas ao poder executivo. Na 

mesma esteira, há casos em que o poder legislativo pode aplicar a lei a algum caso 

concreto específico, realizando, nesse caso, conduta tipicamente atribuída ao poder 

judiciário. A mesma situação ocorre com os outros dois poderes, importando salientar, 

apenas, que a função atípica, como o próprio nome já sugere possui caráter excepcional, 

de modo a não distorcer a essência de cada poder.  

 A partir da noção de separação dos poderes, acima exposta em linhas gerais, 

buscar-se-á traçar um paralelo entre esse princípio pilar da instituição estatal e o tema do 

ativismo judicial, em especial na justiça do trabalho. Com efeito, no dia a dia forense 

muitos magistrados extrapolam os poderes que lhe teriam sido assegurados devido ao fato 

de serem membros do poder judiciário.  

 Essa prática ocorre em alguns ramos do direito, entre eles a justiça do 

trabalho, ramo o qual será apreciado no presente trabalho. É clarividente, e está expresso 

no texto constitucional de 1988 que o direito ao trabalho é um direito social, o qual, 

portanto, exige uma prestação estatal para ser garantido ao trabalhador. 

 Visa-se, por intermédio deste artigo, a elucidar-se a temática acima exposta, 

analisando-se a separação dos poderes, o ativismo judicial (em especial na justiça do 

trabalho), o direito ao trabalho como direito social e, por fim, a dificuldade em proporcionar 

efetividade aos direitos sociais.  

 

1. SEPARAÇÃO DE PODERES 

As mais variadas relações sociais modificam-se constantemente, fruto das 

peculiaridades históricas, políticas, econômicas e culturais de cada época. Ao contrário do 

que se pressupõem, todos esses campos encontram-se umbilicalmente ligados, 

determinando e sendo determinados uns pelos outros, restando nítida a relação mútua de 

influência, em que pese cada esfera possua as suas singularidades. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

146 

No que diz respeito à construção da noção de Estado e as suas posteriores 

transformações que corroboraram para o seu desenvolvimento o cenário vislumbrado não 

foi diferente. A formação do Estado é oriunda de uma crise que se alastrou perante o 

sistema até vigente à época, qual seja o feudalismo. 

 Nesse contexto de ruptura entre uma ordem social e outra houve uma série 

de modificações entre elas o fato de que o poder, antes descentralizado no sistema feudal 

passou a ser concentrado nas mãos do governante, do príncipe, situação que corroborou 

para o surgimento do Estado absoluto.148 

 Devido aos diversos abusos decorrentes da excessiva concentração dos 

poderes iniciou-se a busca por uma alternativa na qual houvesse o controle do poder, o 

qual poderia ser realizado por intermédio, inclusive, do próprio poder. Procurava-se, 

portanto, organizar o espaço de atuação política da época, evitando-se a concentração 

excessiva do poder.149  

 A principal preocupação à época era achar um meio termo entre a 

descentralização do sistema feudal e a centralização excessiva de poder nas mãos do 

soberano. Ademais, devido a isso se criou uma fórmula na qual o exercício de poder seria 

regulado, uma vez que deveria respeitar aos ditames do direito, e, para além disso, houve 

uma divisão, de modo a evitar que um segmento sozinho fosse responsável pelo exercício 

do poder por completo sem ter que dividir essa responsabilidade. Nesse diapasão 

MONTESQUIEU construiu a teoria da separação dos poderes baseada em três poderes: 

Executivo, Judiciário e Legislativo, conforme trecho da obra do autor transcrito abaixo: 

 

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido 

ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o 

mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá 

também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. 

Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 

arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a 

força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos 

principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: ode fazer leis, o de 

executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos 150  

                                                
148 CLÈVE, Clèmerson Merlin Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 30 
149 Ibid. p. 31 
150 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p.157 (Coleção Os pensadores). 
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Com efeito, nesse contexto houve a transferência da soberania que passou do 

monarca ao povo, ou seja, o povo é o soberano, dele emana o poder e a legitimidade de 

seus governantes. Destarte, aqui reside o embrião da formação do Estado Constitucional, 

limitado pelo direito, no âmbito do qual não seria cabível contrariar o ordenamento jurídico, 

servindo este, pois, como forma de controle do exercício do poder, não havendo, dessa 

maneira, um poder ilimitado151. 

Todos esses significantes fazem parte de um mesmo contexto, no qual ocorria o 

surgimento do Estado Liberal, pregando algumas garantias fundamentais, principalmente 

por intermédio da abstenção do estatal em interferir nos assuntos dos particulares, 

constituindo-se assim como Estado mínimo. Essa limitação do poder do governando 

deveu-se, principalmente, em razão dos anseios da classe que detinha o poder econômico 

à época, a burguesia. 

No que concerne ao Estado Liberal, é mister salientar que essa espécie estatal 

submete o poder ao direito, é um Estado juridicamente controlado, e ao qual são 

destinadas poucas atividades, uma vez que a regra é a não atuação. Em que pese no 

início houvesse o entendimento de que haveria uma repartição dos poderes isso não é de 

todo válido visto que o poder é uno e indivisível.  Por isso, CLÈVE afirma que a separação 

dos poderes corresponde a uma divisão de tarefas estatais, de atividades entre distintos 

órgãos, e aí sim, autônomos órgãos assim denominados de poderes.152 

O liberalismo econômico detinha a crença de que a mão invisível do mercado 

produziria o bem comum, acreditando, também, na potencialidade da conduta humana em 

lograr êxito em uma vida na qual as limitações estatais seriam praticamente inexistentes. 

O Estado Liberal falhou na consecução de seu objetivo primário, uma vez que o acumulo 

de capital foi desigual, criando os abismos sociais os quais são vislumbrados, de um modo 

ainda mais acentuado, na sociedade atual.  

Diante do exposto, o Estado mínimo paulatinamente vai cedendo espaço ao Estado 

”interventor-providência”, que executa prestações positivas, o Estado social, sendo 

                                                
151MACHADO, Edinilson Donisete. Ativismo Judicial:limites institucionais democráticos e constitucionais. 
São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p.79 “Todos os modelos jurídicos de Estado, de uma forma ou de outra, 
utilizam-se da divisão de poderes, assim denominada por alguns; por outros, separação de poderes e, por 
outros ainda, divisão de funções. Em verdade, não se trata de divisão de poder, mas sim de suas funções, 
com o objetivo de melhor realizar o fim do Estado, por intermédio de seus órgãos ou de suas instituições.”  
152CLÈVE, Clèmerson Merlin Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 31. 
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imperioso destacar que as mudanças ocorridas no tocante aos aspectos econômicos e 

sociais provocaram mutações no Estado e no direito153. 

O Estado social é um Estado que garante a sobrevivência, visa ao bem estar social 

de toda a comunidade e ele submetida, presta serviços, redistribui as riquezas, por isso o 

Poder Executivo, dentre os três poderes, é o mais acionado, ganhando um destaque maior 

em relação aos dois poderes compositores da tripartite estatal, pois a ele caberá o papel 

de ‘”liderança política”, devendo-se a isso o seu predomínio frente às demais esferas do 

poder154.    

 

2. DIREITO DO TRABALHO COMO DIREITO SOCIOFUNDAMENTAL 

O ordenamento jurídico pátrio possui como uma de suas premissas a igualdade, 

mas não meramente em seu viés formal, sendo mister salientar que uma das tarefas do 

Estado Brasileiro é a busca da igualdade material. Ademais, a efetivação dos direitos 

sociais constitui um meio de materializar o referido fim. 

 Para o constitucionalista José Afonso da Silva, os Direitos sociais, como dimensão 

dos direitos fundamentais do homem são: 
 

“prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 

que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que 

se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na 

medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o 

que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 

liberdade”.155  

                                                
153 Ibid. p. 37 “O Estado mínimo vai assumindo mais e mais competências. O ‘Estado-árbitro’ cede espaço 
para o ‘Estado de prestações’. A própria ideia dos direitos fundamentais sofreu sensível deslocamento: em 
face do poder público, os cidadãos não dispõem, agora, apenas de direitos que possuam como contrapartida 
um dever de abstenção (prestações negativas). Eles adquiriram direitos que, para sua satisfação, exigem do 
Estado um dever de agir (obrigação de dar ou de fazer: prestações positivas). Aos direitos clássicos, 
individuais (liberdade de locomoção, propriedade, liberdade de expressão, ou de informação, etc.) 
acrescentou-se uma nova geração de direitos como os relativos à (proteção da) saúde, educação, ao 
trabalho, a uma existência digna, entre outros.”  
154 Ibid. p. 41-42 e p. 34 “De todo modo, importa salientar que na sociedade de massas não há como manter 
a distinção entre legislação (função legislativa) e administração (função executiva). O governo compreende 
ações legislativas e administrativas. A legislação e a execução das leis ‘não são funções separadas ou 
separáveis, mas sim diferentes técnicas do political leadership’. A liderança política, a atividade de governo 
conforma a vontade popular impondo a sua política por meio da aprovação parlamentar das leis ou de sua 
execução. Não há separação de poderes evidente entre o Executivo e o legislativo, uma vez que o governo 
lidera politicamente os dois poderes” 
155SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª. Edição. São Paulo: Malheiros, 
2010. p. 286-287 
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Destarte, vislumbra-se que o Estado deve viabilizar prestações positivas, as quais 

devem ser corroboradas pela legislação constitucional a fim de que os socialmente frágeis 

possam ter melhores condições de vida, ou seja, através de um tratamento desigual o ente 

estatal aproximará os indivíduos, proporcionando-lhes relações com um nível maior de 

equidade156.  

Ademais, destaca-se que o processo acima exposto ocorre em diversas searas, 

inclusive no âmbito do direito do trabalho, tendo em vista que, conforme disposto na Carta 

Magna de 1988, os direitos dos trabalhadores encontram-se no capítulo II, no rol dos 

direitos sociais, mais precisamente no artigo 7°, sendo que através de uma simples leitura 

é perceptível que as disposições ali redigidas visam à melhora da condição social dos 

trabalhadores157. 

Destarte, cabe ao Estado a prestação de tutela apta a proteger as relações laborais, 

principalmente pelo fato de entre o trabalhador e o detentor do capital existir um abismo 

social, contaminado de desigualdades. Sendo assim, faz-se imperiosa a proteção do 

trabalhador hipossuficiente, a fim de que os direitos previstos na Constituição Federal de 

1988 possam deixar de ser meramente formais para materializarem-se na realidade 

empírica, tornando-se, dessa forma, eficazes.158  

                                                
156 “A garantia de uma existência digna abrange mais do que a garantia da mera sobrevivência física, 
situando-se, portanto, além do limite da pobreza absoluta. Sustenta Heinrich Scholler, para quem a dignidade 
da pessoa humana apenas estará assegurada “quando for possível uma existência que permita a plena 
fruição dos direitos fundamentais, de modo especial, quando seja possível o pleno desenvolvimento da 
personalidade”. SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana. Reserva do possível, mínimo 
existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti 
(Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. p.22. 
157 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p .401-403. “Em 
síntese, extraem-se do sistema constitucional de 1988 os delineamentos de um Estado intervencionista, 
voltado ao bem-estar social. Consagra-se a preeminência ao social. Com o Estado Social, como observa 
Paulo Bonavides, o Estado-inimigo cede lugar ao Estado-amigo, o Estado-medo ao Estado-confiança, o 
Estado-hostilidade ao Estado-segurança. As Constituições tendem a se transformar num pacto de garantia 
social. Assim, o Estado Constitucional Democrático de 1988 não se identifica com um Estado de direito 
formal, reduzido a simples ordem de organização e processo, mas visa a legitimar-se como um Estado de 
justiça social, concretamente realizável.” 157   
158 Colocar no rodapé - No que diz respeito aos direitos fundamentais sociais, eu dizia, a Constituição 
brasileira de 1988 inovou porque tratou da matéria não no capítulo dedicado à Ordem Econômica e 
Financeira ou à Ordem Social. Antes, cuidou deles enquanto verdadeiros direitos fundamentais, e não 
expressões de uma determinada ordem.  Tratou como verdadeiros direitos fundamentais àqueles que estão 
contemplados no artigo 6.º: - o direito à saúde, na verdade à proteção da saúde; o direito ao trabalho, do 
qual o direito do trabalho é uma dimensão; o direito ao lazer, porque nem só de trabalho vive o homem; o 
direito à moradia, incorporado mais tarde pela Emenda Constitucional 26, de 2000; o direito à educação; o 
direito à previdência; o direito à segurança; o direito à assistência aos desamparados; o direito à proteção da 
infância  e o direito à proteção da maternidade. Sim, é evidente que esses direitos residem na Carta de 1988 
por conta de uma demanda social, intransigente, democrática, radical, que se expressou por meio de 
movimentos sociais e que conseguiu convencer o Congresso Constituinte. São, portanto, a expressão de 
uma luta, de uma árdua luta, que não acabou no momento da promulgação da Constituição de 5 de outubro 
de 1988. Sim, pois a luta agora é pela efetividade desses direitos.” CLÈVE, Clemerson Mèrlin. Desafio da 
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A eficácia dos direitos sociais, ou melhor, a ausência de eficácia é um dos maiores 

problemas vislumbrados no ordenamento jurídico pátrio. A Carta Magna de 1988 é um 

documento ímpar no âmbito do cenário mundial, visto que prevê um amplo rol de garantias 

e direitos a todos que estão sob a guarda da Constituição. Em que pese a qualidade do 

documento em tela, resta nítida a dificuldade em colocá-lo em prática, por diversos fatores 

que concatenados impedem o desenvolvimento adequado da sociedade brasileira.  

 

3. ATIVISMO JUDICIAL 

O processo de redemocratização ocorrente no Brasil ao longo da década de 80, o 

qual culminou com a promulgação da Carta da República de 1988 transformou algumas 

estruturas, fator que corroborou com um a formação de um novo cenário no tocante à 

separação dos poderes, uma vez que o papel do judiciário foi potencializado. 

A supracitada alteração é em boa parte derivada de algumas características da 

Constituição Federal de 1988. Primeiramente, importa ressaltar que o referido documento 

é analítico, ou seja, o texto constitucional do Estado brasileiro é bastante extenso, 

disciplinando uma série de temas. Além disso, merece destaque o fato de ser vislumbrada 

uma ampliação da previsão, bem como da proteção de direitos e garantias fundamentais.  

Segundo BARROSO constitucionalizar uma matéria significa transformar Política 

em Direito. Seguindo esse entendimento, perceber-se-á que o constituinte de 1988 

politizou muitos assuntos, uma vez que tutelou por intermédio da Constituição uma série 

de matérias, englobando questões de natureza civil, penal, trabalhista, tributária, da 

administração pública, família, meio ambiente, direitos das minorias, garantias 

fundamentais, direitos sociais e humanos. Enfim, o documento em apreço cuidou de 

praticamente todos os segmentos sociais, mesmo que em alguns casos em apertada 

síntese.  

Outrossim, além das vicissitudes acima expostas, faz-se imperioso salientar que o 

controle de constitucionalidade brasileiro é híbrido, ou seja, mescla características do 

modelo americano com a do modelo europeu. In casu, faz jus a destaque a circunstância 

de que cabe ao magistrado realizar o controle concreto (ou incidental) de 

constitucionalidade. Desse modo, pode a autoridade judiciária deixar de aplicar 

                                                                                                                                                             
efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais. Disponível na Internet: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 25 de agosto de 2013. p. 4. 
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determinado diploma legal em relação a uma situação concreta, caso considere que 

aquela esteja contaminada por alguma inconstitucionalidade. 

Diante do exposto, vislumbra-se que o papel do magistrado foi ampliado de modo 

substancial, retirando dele a qualidade de apenas “boca da lei”, concedendo-lhe o papel de 

interprete da lei, visando, também, a maior efetividade dos dispositivos legais. Ou seja, ao 

juiz também é facultado empreender esforços a fim de que as disposições contidas na 

Constituição Federal sejam aplicadas, não fazendo do referido documento mera folha de 

papel. 

Barroso sintetiza a questão do ativismo judicial, elencando três situações nas quais 

a postura do juiz manifestar-se-ia de modo mais incisivo: 

 

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do 

Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço 

de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes 

condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a 

declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em 

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição 

de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas 

públicas.159  

 

Destarte, percebe-se que o ativismo judicial está umbilicalmente ligado à 

consecução dos valores e garantias constitucionais, uma vez que o texto constitucional de 

1988 é nitidamente um documento de viés democrático e garantista. 

Conforme o exposto nos tópicos acima o direito ao trabalho é um direito 

fundamental social de que todo o cidadão brasileiro dispõe. Lançando-se um olhar ao texto 

constitucional vislumbra-se que foram previstos uma série de princípios e de direitos, 

sendo em sua ampla maioria favoráveis ao trabalhador, em virtude da sua hipossuficiência 

em face ao empregador, no tocante às relações laborais. 

Há muito tempo existem tensões entre empregados e empregadores, situação a 

qual foi apenas ampliada ao longo das revoluções industriais – principais propulsoras da 
                                                
159 BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível 
em: www.oab.org.br. Acesso em: 17/08/2013. p.6 
 
 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

152 

emergência dos direitos sociais -, sendo vislumbrado, ainda hoje, um cenário em que 

muitos trabalhadores têm seus direitos sendo violados diariamente, 

Percebe-se, portanto, que as tensões entre trabalhadores e detentores do capital 

vêm se reproduzindo, sendo observadas até o presente momento. Com efeito, desse 

conflito entre as classes depreende-se o ativismo judicial no âmbito da justiça do trabalho, 

uma vez que o juiz, imbuído do espírito garantista que permeia a Constituição Federal de 

1988 age de modo a proteger os direitos previstos no mencionado diploma legal, 

ultrapassando, às vezes, o aspecto nitidamente judiciário e entrando no viés político da 

temática.       

De outra banda, vale ressaltar que a separação dos poderes não é um postulado 

absoluto, pelo contrário, pode ser relativizando a depender da situação empírica 

vislumbrada in casu. Destarte, percebe-se que de acordo com a realidade atual o princípio 

em tela é maleável, podendo ter sua aplicação minimizada em parte em determinada 

situação específica. Essa circunstância deve-se ao fato, principalmente, de o Estado ter 

assumido um rol maior de atividades, conforme pontua SILVA:   

 

“Hoje, o princípio não configura mais aquela rigidez de outrora. A ampliação das atividades do 

Estado contemporâneo impôs nova visão da teoria da separação de poderes e novas formas de 

relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo e destes com o judiciário, tanto que 

atualmente se prefere falar em colaboração de poderes, que é característica do 

parlamentarismo, em que o governo depende da confiança do Parlamento (Câmara dos 

Deputados), enquanto, no presidencialismo, desenvolveram-se as técnicas de independência 

orgânica e harmônica dos poderes.”160 

   

O tema do ativismo judicial é diametralmente oposto ao que defendia Montesquieu, 

uma vez que este defendia categoricamente que não haveria liberdade política em 

ordenamentos nos quais se misturassem as funções próprias de cada órgão que expressa 

a soberania estatal.161  

A favor do ativismo judicial (ao menos de certa forma), no entanto, há a teoria dos 

freios e contra pesos, segundo a qual não há uma divisão absoluta e imutável das funções 

exercidas por cada órgão do poder, pelo contrário, é possível que existam intervenções. 

                                                
160 SILVA, José Afonso. op. cit. p. 109. 
161 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007 
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Destarte, o imprescindível é a manutenção do equilíbrio entre os referidos órgãos a fim de 

que não ocorram e se perpetuem arbítrios e abusos.162 

No âmbito da justiça do trabalho (muito mais do que em outras áreas) as 

jurisprudências, as súmulas e as orientações jurisprudenciais, especialmente as derivadas 

do Tribunal Superior do Trabalho, são fundamentais para a seara trabalhista, servindo de 

base para a solução de grande parte dos conflitos desse segmento. 

Esse papel de protagonista exercido pelos membros do poder judiciário é oriundo, 

em certa medida, da disparidade latente entre os pólos da relação laboral, quais sejam: 

empregados e empregadores163. Ademais, resta claro que o papel mais ativo do juiz, não 

tão preso à letra da lei não significa nem justifica a utilização arbitrária das prerrogativas 

jurisdicionais, pelo contrário, o ativismo judicial deve ser moderado, visando-se à 

consecução do projeto constitucional: 

 

“O princípio dispositivo não pode mais ser examinado à luz do ideal iluminista que desconfia do 

Juiz e para ele reserva a função de mero aplicador da Lei. Não se trata – é conveniente 

sublinhar – de outorgar ao Juiz a possibilidade de subverter a ordem processual ou adotar 

medidas a seu livre arbítrio. Trata-se tão somente de admitir que o Juiz tem o dever de atuar no 

processo utilizando-se do ordenamento jurídico vigente de sorte a conferir-lhe máxima 

eficácia.”164  

 

Sendo assim, percebe-se que o juiz do trabalho tem características próprias uma 

vez que se depara com uma realidade sui generis, devendo ser o ativismo judicial uma 

ferramenta de construção de direitos, de proteção do trabalhador, de realização do projeto 

constitucional de efetivação da justiça social, não podendo, de modo algum, esse 

                                                
162 “Cabe assinalar que nem a divisão de funções entre órgãos do poder nem sua independência são 
absolutas. Há interferências, que visam ao equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e 
indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos 
governados”. SILVA, José Afonso. op. cit. p. 110. 
163“Na relação de trabalho, a disparidade objetiva entre contratantes é tão marcante, que Sergio Gamonal, ao 
tratar da eficácia dos direitos daí decorrentes, refere-se à eficácia ‘diagonal’. Ingo Sarlet também observa 
que em relações privadas nas quais há a presença marcante de um poder privado, não há falar em eficácia 
efetivamente horizontal, mas em eficácia vertical, tamanha a diferença objetiva no exercício dos direitos 
decorrentes do contrato, por cada um dos contratantes ” SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; SEVERO, Valdete 
Souto; MENDES, Ranulio. Dumping social nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2012.p. 94 
164 Ibid. p. 88.    
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mecanismo ser utilizado como forma de minimizar os direitos em relação aos quais os 

trabalhadores fazem jus à tutela.165   

 

4.  CRÍTICAS AO ATIVISMO JUDICIAL 

Em que pese o ativismo judicial possa resultar em uma maior eficácia dos direitos 

previstos na Constituição Federal, faz-se necessário olhar essa questão com cuidado, 

visto que há alguns riscos oriundos dessa expansão da atividade judiciária. 

Primeiramente, é mister ressaltar que os membros do poder judiciário não são 

agentes públicos eleitos, ingressam nos cargos por indicações ou então por intermédio de 

concurso público, logo, a predominância do poder judiciário, principalmente em relação ao 

poder legislativo, configura um risco à legitimidade democrática166.  Sendo assim, percebe-

se que o fato de ser eleito democraticamente, ou não, concede uma carga de legitimidade 

diferenciada ao agente público, moldando, portanto, as possibilidades de sua atuação 

inquestionável. 

Segundo Dworkin, o juiz pode fundamentar suas decisões em argumentos de 

política, os quais justificam uma decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou 

protege um objetivo coletivo da comunidade como um todo, ou ainda em argumentos de 

princípio justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita ou garante um 

direito de um indivíduo ou de um grupo. Diante disso, conclui o autor que os juízes tomam 

e devem tomar suas decisões baseados apenas em argumentos de princípio.  A fim de 

tomar decisões coerentes, um juiz acaba por elaborar, segundo Dworkin, uma teoria 

legal.167 

                                                
165 “Gustavo Alkmin acrescentou que a necessidade de proteger o direito do trabalhador justifica a existência 
de uma Justiça especializada e que o juiz do trabalho tem características próprias. “Quando nós abrimos 
mão desses princípios para proteger a empresa, o emprego e a paz nas relações sociais e de capital, 
estamos abrindo mão de um papel que nos foi destinado exclusivamente.” Para ele, o juiz que constrói 
direitos também pode destruir e o ativismo judicial fica “às avessas, como tem ocorrido com o TST... 
O desembargador Gustavo Alkmin afirmou que há várias súmulas do TST, como a que cuida da prevalência 
do negociado sobre o legislado, da proteção da mulher, da restrição de estabilidade do gerente sindical, 
entre tantas outras, que são verbetes que “se valem do ativismo judicial, que nada mais é do que um 
princípio que deve ter em mente a concretização da Constituição e a efetivação de direitos humanos e de 
proteção ao trabalhador. Mas, se não acrescentarmos esse princípio tão caro, podemos fazer o ativismo 
judicial às avessas, como essas súmulas que, na verdade, destroem direitos”. Preocupado com o que ele 
chama de “grande nó” do debate, Alkmin indagou “qual é o limite” da Justiça do Trabalho.” Juiz e Ministra 
divergem sobre ativismo judicial.  Disponível em: www.conjur.com.br/2010-abr-29/juiz-ministra-tst-
divergem-ativismo-justiça-trabalho. Acesso em: 14 de agosto de 2013. 
166 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 129-143.  
167 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 1.29-143 
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Ademais, com a crescente politização do judiciário correr-se-ia o risco deste último 

sofrer dos males que atingem o primeiro campo, entre eles o beneficiamento de 

determinadas pessoas ou instituições, a corrupção e o nepotismo, além disso, haveria a 

problemática de confundirem-se direito e política como se fosse um conceito uno.   

Como exemplo da face negra do ativismo judicial em razão da adoção de 

fundamentos de cunho político-econômico, cita-se a conduta adotada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) quando composto por Ministros que foram indicados durante 

os dois períodos presidenciais da aliança do PSDB com liberais do PFL e do PMDB 

(1995/2002). Em tal período, a composição do tribunal pleno da justiça laboral tomava 

decisões vinculadas à ética do capitalismo descomplexado, buscando sempre precarizar 

as normas de direito do trabalho mediante sistemáticos ataques que permitissem maiores 

lucros às empresas, alguns dos quais podemos citar: (i) insistência em validar restrições 

previstas em instrumentos coletivos de trabalho à estabilidade da gestante; (ii) limitação do 

número de empregados dirigentes sindicais detentores de estabilidade de emprego; (iii) 

validação da violação do sigilo de correspondência dos empregados sob o argumento de 

que tal monitoramento estaria albergado no poder de fiscalização do empregado; (iv) 

validação do regime de compensação de horas extras, ampliando o poder de impor 

disciplina aos trabalhadores, sem controle sindical prévio.168  

Ainda, o TST acabou por legalizar em parte a delinquência patronal, ao permitir a 

dualização do salário por meio da terceirização, visando à transferência da renda da 

classe trabalhadora a classe empregadora, sendo que a classe empresarial admitia 

trabalhadores por intermédio de outras empresas que praticavam salários em níveis 

menos elevados.169 

Segundo Wilson Ramos Filho, o papel do judiciário trabalhista foi mais determinante 

do que as próprias iniciativas liberalizantes do Executivo e do Legislativo para a promoção 

de uma verdadeira desconstrução de cunho neoliberal do direito social do trabalho.170 

Essa confusão político-jurídico deve ser observada com muita cautela, uma vez que 

em que pese o magistrado não possa agir tão somente embasado na letra “fria” da lei, 

também não pode rejeitá-la totalmente, de modo a esvaziar o significado da legislação 

pátria. Logo, vislumbra-se que as críticas acima pontuadas devem ser consideradas de 

                                                
168

 RAMOS, Wilson. DIREITO CAPITALISTA DO TRABALHO: histórias, mitos e perspectivas no Brasil. São 

Paulo: LTr, 2012, pg. 409-410.  
169

 Op. Cit, pg. 411. 
170

 Ibidem. 
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modo a limitar o âmbito de propagação do ativismo judicial, bem como de modo a formá-lo, 

moldá-lo. 

Nesse ponto, vislumbra-se que o caminho a ser seguido deve pautar-se pela 

existência do ativismo judicial, todavia um ativismo controlado, equilibrado, harmônico com 

o sistema de freios e contra pesos, a fim de que esse instituto possa sanar dificuldades 

estatais não causar mais um problema no contexto social brasileiro. 

 

 CONCLUSÃO 

Inicialmente, vislumbra-se que o postulado da separação dos poderes surgiu como 

forma de limitar o poder do soberano, tendo em vista que após a crise feudal houve uma 

centralização do poder, com a consequente concentração de fora nas mãos do príncipe. 

Destarte, percebe-se que a supracitada “divisão do poder” ocorre na segunda parte da 

idade moderna, momento no qual a burguesia apresentava mais força e pregava o 

liberalismo econômico. 

Essa limitação de poderes serviria como empecilho à ocorrência de práticas 

abusivas e arbitrárias por parte do governante, uma vez que cada um dos poderes 

exerceria uma espécie de controle em relação aos demais, buscando-se, com isso, um 

equilíbrio. Esse controle proporcionaria uma garantia maior de que as garantias individuais 

seriam respeitadas, circunstância que interessava à classe econômica dominante à época, 

qual seja a burguesia. 

Destarte, essa foi a origem do preceito da separação dos poderes, adotado 

hodiernamente pela Constituição Federal de 1988, a qual dispõe sobre a existência dos 

poderes legislativo, judiciário e executivo, independentes e harmônicos entre si. Outrossim, 

é mister ressaltar que todos os poderes exercem as suas funções típicas, mas também 

desenvolvem funções atípicas, as quais, a priori seriam desenvolvidas pelos demais 

poderes. 

A gênese da separação dos poderes diz respeito ao controle do poder de modo a 

evitar uma concentração exacerbada em determinada pessoa ou instituição, circunstância 

que se configura como corolário do postulado “freios e contra pesos”, segundo o qual 

haveria um controle recíproco entre os poderes. 

Paralelamente ao acima exposto observa-se que a Carta da República de 1988 

previu um amplo rol de direitos e garantias fundamentais, entre eles direitos fundamentais 
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sociais os quais exigem do Estado uma prestação positiva, seja por meio de políticas 

públicas, prestações de serviços públicos, ou outras condutas advindas do ente estatal. 

Em que pese a qualidade do texto constitucional brasileiro vislumbram-se grandes 

dificuldades em conceder eficácia ao ali disposto, ou seja, em materializar o que foi 

previsto formalmente. Diante disso, em determinados casos o poder judiciário se vê 

impelido a interferir de um modo mais contundente, extrapolando às vezes o âmbito de 

atuação que lhe seria destinado. 

Esse papel mais ativo dos membros do poder judiciário gera alguns debates, donde 

se extraem pontos positivos e negativos. É certo que hodiernamente o juiz não é tão 

somente a boca da lei, sendo, na verdade, o interprete do texto legal. Portanto, a ele é 

permitido fazer uso das técnicas da hermenêutica e da ponderação, por exemplo. Todavia, 

é preciso estabelecer algumas balizas em relação ao campo de atuação dos membros do 

judiciário a fim de que não haja nenhum “super poder”, evitando-se, desse modo, condutas 

arbitrárias como a adotada pelo judiciário trabalhista na chamada década perdida, em que, 

adotando a ética do capitalismo descomplexado operou uma verdadeira desconstrução da 

legislação trabalhista em evidente ataque ao princípio da separação dos poderes.  
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BIOTECNOLOGIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: POR UMA 

RACIONALIDADE CONSEQUENCIAL 

 

 

 Ricardo Marchioro Hartmann* 

 

 

 

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 ALEXY171 frente aos ensinamentos 

ofertados na obra NUDGE172. 

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 

conhecimentos ainda não plenamente desenvolvidos e capacidades ainda não totalmente 

dominadas. Mas estes limites intrínsecos à ciência afinal são sempre provisórios e 

                                                
171 ALEXY, Robert. Teoría de lós Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2002. 
172 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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ultrapassáveis.173Como 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.174 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.175 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.176 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 

developmicroorganisms for especific use.177 Já para o professor Douglas Gabriel 

Domingues, da Universidade Federal do Pará, a biotecnologia é a aplicação dos princípios 

                                                
173 NOGUEIRA, João Rui Duarte Farias; LOUREIRO, Rui Pedro Cardoso; BATOCA SILVA, Ernestina.O 

homem, a ciência e a bioética, p. 19.  
174 BERNARDO, O. Perspectivas de bioética. In Acção Médica, Porto: Associação dos Médicos Católicos 

Portugueses, nº3, 1992, p. 33-40. 
175 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. 
176 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. 

177 Apud. VIEIRA LIMA NETO, Francisco, Responsabilidade civil das empresas de engenharia genética, 
Leme - São Paulo, Editora de Direito, 1997, p. 29-30. 
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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”.178 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”.179 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.”180 

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.181 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 

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 

                                                
178 MIGNON DE ALMEIDA, Aline. Bioética e direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 14. 
179 GARCIA, Maria.Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. 

Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 44. 
180 DINIZ, Maria Helena. O estado a atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 364. 
181 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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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 

à incompatibilidade.182 Quando fala-se de uma incompatibilidade, é feito porque acredita-

se na impossibilidade de defender-se um entendimento restritivo no sentido de que a 

                                                
182 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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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 

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 
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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 Estado183, diferenciando-se substancialmente 

dos denominados Direitos Humanos184 (cabendo referir-se que alguns textos 

constitucionais, podendo ter-se como exemplo o brasileiro, assim como em algumas 

situações a doutrina, usam os termos indistintamente185). 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”186, 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 

todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)”187. 

A Constituição Federal brasileira, despendeu grande atenção ao trato dos ditos 

direitos fundamentais, operando uma ampliação do respectivo catálogo (assim como 
                                                
183 Posiçãoadotada por autores como ARNAU, J.A.M.Los límites de los derechos fundamentales en el 

derecho constitucional español. págs. 21-32. 
184 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004, p. 
185 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. 

186 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. 

187 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 37. 
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deixando uma abertura para novos direitos fundamentais no art. 5º, § 2º, da CF)188. 

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)”189, consistindo em “critérios de legitimação do poder estatal”190. 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”191. 

 

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 NUDGE192. 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 

outros.193Aqui 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 

                                                
188 “(...) 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. 

189 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p.69. 

190 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p.69. 

191 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p.70. 

192 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: o empurrão para a escolha certa. Tradução 
Marcelo Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

193 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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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 

consequencialismo194). 

 

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 

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.195 

 

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 

                                                
194 “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. 

195 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 135-136. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

168 

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.196 

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. 
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DIVERSIDADE SEXUAL SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 E OS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL. 

 

 

 

Sabrina Kompatscher197 

 

 

INTRODUÇÃO 

O atual contexto jurídico e sociológico brasileiro tem demonstrado grandes 

conquistas da população LGBT, no entanto tais mudanças ainda não foram suficientes 

para a real tutela dos direitos e garantias das minorias. 

Neste sentido analisando a temática proposta sob a égide da Constituição Federal 

de 1988 há que se desconstruir conceitos equivocados e discriminatórios existentes no 

meio social e jurídico que contribuem cada vez mais com a estigmatização dessa 

população. 

Partindo dessa ideia é que serão abordados ao longo deste trabalho questões 

referentes a conceituação e definição de diversidade sexual. Bem como aspectos 

psicológicos e sociais que envolvem a temática.  

Analisando-se de forma sucinta a história da sexualidade na história para então 

verificar a influência do fenômeno da constitucionalização e da personalização do direito, 

com ênfase nos direitos fundamentais, sobre o tema da diversidade sexual. 

 

1 CONCEITO E DEFINIÇÃO DE DIVERSIDADE SEXUAL 

A diversidade sexual pode ser definida como forma de expressão da sexualidade 

humana. Segundo Roger Raupp RIOS pode ser denominada, ainda, “como a identidade 

                                                
197 Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL. Membro do grupo de 

Pesquisa em Direito Civil e Constituição da UniBrasil. Pós-graduada em Processo Civil pelo Instituto de 
Direito Romeu Felipe Bacellar. Mestranda no programa de Pós-graduação em Direitos Fundamentais e 
Democracia das Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL. Aluna do Programa de Formação 
especializada - Teoria Crítica de los Derechos Humanos – Fundamentos Críticos: Los Derechos Humanos 
como procesos de Lucha por la Dignidad pela Universidade Pablo de Olavide – UPO. 
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atribuída a alguém em função da direção de seu desejo e/ou condutas sexuais.” 198. Para 

se entender a diversidade sexual é necessário analisar primeiramente o significado da 

palavra sexo, diversidade e gênero.  

O sexo compreende as características biológicas dos indivíduos com relação a sua 

estrutura sexual. É a forma como o corpo humano desenvolve as características 

masculinas e femininas, tais como órgãos genitais, hormônios e tom de voz.  

O gênero corresponde a característica subjetiva dos indivíduos. É como cada um se 

identifica seja como homem ou como mulher.  

A diversidade, por sua vez, é há existência de mais de uma forma de expressão, 

seja ela sexual, cultural ou racial. Assim a diversidade sexual pode ser entendida como a 

expressão da sexualidade de diferentes formas, seja heterossexual, homossexuais, 

bissexual, travesti ou transexual.  

Enfim, o tema da sexualidade sempre esteve presente na sociedade. Sendo 

abordada de maneiras distintas ao longo da história da humanidade. A diversidade sexual 

não é uma novidade na sociedade contemporânea. Desde as antigas civilizações existiam 

diversas formas de se exprimir a sexualidade. Na Grécia antiga como no Império Romano 

a sexualidade era exercida livremente199. Inúmeras são as lendas, contos e mitos que 

tratam do tema da homossexualidade como o par afetivo formado por Zeus e Gamimede 

na mitologia grega, considerado o mais famoso casal masculino.200 Nesta época a 

sexualidade era abordada de forma natural sem que houvesse qualquer forma de 

discriminação, as pessoas exibiam seus corpos nus para que os demais apreciassem a 

sua beleza.201 As relações sexuais estavam diretamente ligadas ao prazer, ao aprendizado 

e a sabedoria.202 

O preconceito à diversidade sexual surgiu com a religião, mais precisamente com o 

cristianismo.203 A Igreja Católica pregava que os relacionamentos afetivos deveriam seguir 

o modelo bíblico de Adão e Eva, ou seja, entre homem e mulher. Qualquer relação afetiva 

                                                
198 RIOS, Raupp Roger. A homossexualidade e discriminação por orientação sexual no direito 

brasileiro. In: GOLIN, Célio (Org.). A justiça e os direitos de gays e lésbicas: jurisprudência comentada. 
Porto Alegre: Sulina, 2003. p. 44. 

199 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. 3. ed. rev. atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 25. 

200 Ibidem, p. 25-26. 
201 Idem. 
202 Idem. 
203 Ibidem, p. 27. 
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que não seguisse o modelo bíblico era considerada pecado e perversão.204 O sexo deixou 

de ser encarado com naturalidade, pois a Igreja sempre pregou que o sexo seria apenas 

admitido como meio de procriação205. Os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, 

as pessoas que se reconheciam com um sexo diferente do biológico, as pessoas que se 

relacionavam com ambos os sexos ou que se travestiam eram considerados como 

aberração, doença ou anormalidade.206 A Igreja, por meio da Santa Inquisição, perseguia 

os indivíduos que agiam de forma contrária ao modelo heterossexual descrito pela Igreja e 

os punia, pois o homossexualismo, o bissexualismo, o transexualismo e o travestismo 

eram considerados crime207.  

Com a separação entre Estado e Igreja a sociedade deixou de ser influenciada 

pelos dogmas religiosos como se fossem verdades absolutas. A sociedade passou a 

valorizar mais o afeto e a sexualidade passou a ser entendida como opção e não mais 

como pecado e crime.208 No século XIX, além da Inquisição já referida há que se 

mencionar a perseguição nazista aos homossexuais.209  

Já no século XX a sexualidade passou a ser encarada com observância a dignidade 

dos indivíduos. Apesar de ainda presente a idéia de heterossexualidade como a maneira 

correta de se relacionar sexualmente.210  

Os estudos desenvolvidos na área médica também abordavam a diversidade sexual 

como um desvio ou transtorno sexual, o qual deveria ser tratado. 211 Muito embora 

diversas formas de relacionamentos e expressões sexuais estivessem presentes no seio 

social.212  

Foi com a revolução sexual ocorrida no século XXI que a intolerância e o 

preconceito as diferentes formas de se expressar sexualmente diminuíram. Afastando, em 

certa medida, preconceitos pautados em conceitos equivocados, agressivos e violentos.213  

                                                
204 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 43-44. 
205 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. p.27. 
206 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 45. 
207 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. p. 28. 
208 Ibidem, p. 29. 
209 FIGUÊIREDO, Luiz Carlos de Barros. Adoção para homossexuais. Curitiba: Juruá, 2008.p. 21-

22. 
210 Idem. 
211 Ibidem, p. 37. 
212 Ibidem, p. 30. 
213 Idem. 
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Os estudos acerca da sexualidade são inúmeros, a medicina tem realizado diversos 

estudos ao longo dos anos para classificar e definir o homossexualismo, bissexualidade, 

travestismo, transexualismo e intersexualismo.214  

O homossexualismo é caracterizado pelos indivíduos que se relacionam 

afetivamente e sexualmente com indivíduos do mesmo sexo. Nesta hipótese não há 

qualquer rejeição ao sexo biológico nem incompatibilidade entre seu sexo biológico e sua 

psique, muito menos incerteza quanto a sua identidade de gênero e/ou orientação 

sexual.215 

Intersexualismo ou hermafroditismo é considerada clinicamente como uma condição 

rara de desenvolvimento anormal da genitália. Isso ocorre porque durante o período 

gestacional o embrião possui capacidade de desenvolvimento tanto o sexo masculino 

como o sexo feminino o que se definirá ao longo do seu desenvolvimento uterino. Assim 

durante o período de desenvolvimento uterino podem ocorrer certas alterações que levem 

ao desenvolvimento sexual anormal.216 

Como este desenvolvimento anormal pode ocorrer em diferentes graus a doutrina 

médica classifica o intersexual em intersexual verdadeiro e pseudo-intersexual. O primeiro 

corresponde aos indivíduos que desenvolvem tecido ovariano e testicular num mesmo 

indivíduo. Nesta hipótese o indivíduo apresenta genitália externa ambígua com 

predominância das características morfológicas masculinas. Mas internamente podem 

apresentar características morfológicas femininas, como a presença de trompas, ovários, 

útero, epidídimo e ductos deferentes. Por este motivo os intersexuais verdadeiros serão 

estéreis, podendo desenvolver mamas e menstruar na puberdade.217 

Pseudo-intersexuais poderão ser geneticamente masculinos ou femininos. Nesta 

hipótese os pseudo-intersexuais masculinos apresentarão a genitália externa com 

formação incompleta e genitália interna ambígua ou feminina. Os pseudo-intersexuais 

femininos apresentarão genitália externa masculinizada e genitália interna feminina. O que 

possibilita que os pseudo-intersexuais femininos sejam os únicos férteis.218 Verifica-se, 

                                                
214 Ibidem, p. 37. 
215 FIGUÊIREDO, Luiz Carlos de Barros. Op. cit., p. 19-22. 
216 SANTOS, Moara de Medeiros Rocha; ARAUJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de. A 

clínica da intersexualidade e seus desafios para os profissionais de saúde. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932003000300005&lng=pt&nrm=iso. Acesso: 
27 de julho de 2013. 

217 Idem. 
218 idem. 
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portanto, que no caso da intersexualidade não há qualquer distúrbio de orientação sexual 

e sim má-formação dos caracteres sexuais secundários. 

Já o transexualismo corresponde a identidade de gênero distinta da biológica, ou 

seja, quando o indivíduo se reconhece como pertencente ao grupo do sexo oposto. Neste 

caso a medicina, assim como a psicologia e a psiquiatria definem tal condição como sendo 

um transtorno de identidade de gênero caracterizado pela ausência de qualquer transtorno 

psicótico e marcado pela desconforto em aceitar seu sexo anatômico.219 Esta dificuldade 

em se aceitar com o sexo anatômico manifesta-se desde a infância causando nas crianças 

sofrimento e angustia prejudicando significativamente sua interação social. 

O travestismo por sua vez corresponde aos indivíduos que se travestem, ou seja, 

sujeitos que se vestem e se comportam como sendo do sexo oposto ao sexo biológico. 

Importante destacar que nem sempre o fato de se travestir significa que o indivíduo não se 

aceite ou não se identifique com seu sexo biológico.220 Neste caso o indivíduo pode ser 

heterossexual, homossexual, bissexual ou transexual a depender de critérios subjetivos 

que irão definir se há ou não transtorno de identidade de gênero.221 

Bissexualismo, por sua vez, é definido como sendo aquele indivíduo que se 

relaciona afetivamente e sexualmente com ambos os sexos. Nesta hipótese os indivíduos 

demonstram-se incertos quanto à sua identidade de gênero e/ou orientação sexual.222 

Assim a imposição de modelos tidos como ideais e corretos à sociedade, por meio 

de discursos religiosos e fundamentalistas desprovidos de qualquer fundamentação 

científica, é responsável pela “formação e fortalecimento da homofobia e transfobia, 

enquanto sentimento individual ou coletivo de aversão, repulsa e ódio contra os indivíduos 

que não se enquadram no modelo heterossexual.”223 Ao contrário do que afirmam algumas 

teorias preconceituosas as expressões sexuais diversas da heterossexual não são uma 

opção, uma livre escolha, mas sim uma forma de desenvolvimento sexual sob o qual todos 

                                                
219 SAADEH, Alexandre; CORDEIRO, Desirèe monteiro. Abordagem diagnóstica e 

acompanhamento pré-operatório do portador de transtorno de identidade de gênero. In: SILVA, Eloísio 
Alexsandro da. Transexualidade: princípios  de atenção integral à saúde. São Paulo: Santos, 2012. p. 39-
42. 

220 Ibidem, p. 40-41. 
221 Ibidem, p. 42-43. 
222 ibidem, p. 42. 
223 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. A possibilidade jurídica de adoção por casais 

homossexuais. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2010.p. 68-69. 
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os indivíduos estão sujeitos, é um processo por meio do qual a orientação sexual se 

manifesta.224  

Sendo, portanto, a orientação sexual um direito fundamental indispensável ao 

desenvolvimento e realização pessoal dos indivíduos. Os quais merecem integral proteção 

do Estado, livre de qualquer forma de discriminação.  

Como afirma Enézio de Deus Silva JÚNIOR “os bens ou traços subjetivos, 

considerados à existência das pessoas” 225 devem ser tutelados e garantidos, assim como 

o direito a vida, a liberdade latu senso, a integridade física, moral e psicológica e a 

orientação sexual.226 

Assim quando a Carta Magna introduziu a expressão sem discriminação de origem, 

sexo, raça, cor e idade, em seu artigo 3º, IV, garantiu a proteção ao bem estar e ao 

desenvolvimento de todos os cidadãos brasileiros, impedindo qualquer tratamento 

preconceituoso.227 Pois conforme se extrai do texto constitucional um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil é proteger as minorias de qualquer “tratamento jurídico 

diferenciado ou tendencioso.” 228 

Neste sentido todas as formas de expressão sexual, sejam elas entre pessoas do 

mesmo sexo sejam entre pessoas de sexos opostos possuem proteção legislativa e 

jurisprudencial graças a proteção constitucional que tem como ponto basilar a dignidade 

da pessoa humana.229  

 

2 ASPECTOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Como pode ser verificado de acordo com o que a experiência clínica, na área da 

psicologia e da psiquiatria a sexualidade dos indivíduos começa a se manifestar desde os 

primeiros anos de vida. Quando as crianças começam a se socializar para além do seio 

familiar enfrentando os desafios existentes no meio social para se relacionar e formar 

novos vínculos afetivos é que surgem as primeiras percepções acerca da orientação 

sexual. 

 

                                                
224 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. p. 42. 
225 SILVA JUNIOR, Enézio de Deus. Op. Cit., p. 74. 
226 Ibidem, p. 74-75. 
227 Ibidem, p. 75. 
228 Idem, p. 75. 
229 Ibidem, p. 83. 
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É importante frisar que tanto a experiência clínica dos psicólogos e demais psicoterapeutas, 

como a maioria dos relatos dos homossexuais, atesta que a homossexualidade é identificada, 

no nível do desejo, desde os primeiros anos de vida, pelas próprias crianças, quando essas 

começam a interagir com as demais e a se perceberem diferentes. Pela predisposição e 

pressuposição heterossexual da educação e da cultura de um modo geral, tais seres humanos 

já iniciam a socialização, acumulando uma série de conflitos, neuroses e complexos – como os 

de culpa, por exemplo. (não por conta das suas orientações afetivo-sexuais diferentes; mas 

devido ao preconceito, por elas sentido, em diversos âmbitos).230 

 

Desde o início da infância a orientação sexual já esta presente no íntimo das 

crianças e adolescentes independentemente da convivência ou do meio social em que 

estão inseridas.231 Desde o início da socialização a criança ou adolescente já sentem as 

reações preconceituosas do meio social, pois elas já têm noção do estereótipo esperado 

de meninas e meninos.232 Assim se a orientação sexual fosse fruto do meio no qual a 

criança estivesse inserida a simples reprovação dos colegas já seria suficiente para que 

houvesse alteração nos desejos afetivo-sexuais.233 Neste sentido, se as influências 

educacionais e religiosas tivessem o condão de determinar a orientação sexual dos 

indivíduos os filhos de casais heterossexuais sentiriam atração apenas pelo sexo 

oposto.234 Ocorre que tal possibilidade não é possível justamente porque a sexualidade 

desenvolvida pelos indivíduos não é uma simples escolha ou opção.235 

 

Assim como se verifica quanto à educação recebida pelos pais de per si, as pressões e 

induções (como as de natureza religiosa, por exemplo), sutis ou violentas, do meio externo ao 

lar, também não são suficientes para determinar inversão na orientação sexual apresentada 

pelas crianças ou adolescentes – no máximo, podem desencadear uma pseudoconcepção 

traumática ou conflituosa dos próprios desejos. Se o direcionamento e a movimentação desses 

fossem controláveis (uma simples questão de opção) ou oriundas do exemplo (da educação dos 

pais), todos os filhos de casais heterossexuais, sem dívida, vivenciariam a heterossexualidade 

como regra sexual em suas futuras experiências – principalmente enquanto satisfação psíquica 

plena (haja vista essa completude interior ser bem mais relevante do que a identidade sexual e 

o papel do gênero vivenciados/apresentados socialmente).236 

                                                
230 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Op. cit., p. 126. 
231 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. p. 40. 
232 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Op. cit., p. 127. 
233 Ibidem, p. 126-127. 
234 Ibidem, p. 127. 
235 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. p. 42. 
236 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Op. cit., p. 127. 
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Daí a importância da psicologia ao trabalhar com o tema da sexualidade, pois o 

indivíduo já possui seus traços psicológicos estruturados desde a infância.237 Os 

referenciais masculino e feminino não estão adstritos ao sexo biológico dos indivíduos, 

pois estas expressões referenciais estão relacionadas ao comportamento destes 

indivíduos.238  

 

3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Diante da realidade social que envolve o tema da diversidade sexual marcada pela 

ausência de legislação explícita a tutelá-la contra as diversas formas de discriminação, 

preconceito e violência é de fundamental importância destacar os avanços no campo 

jurídico acerca das tutelas protetivas às minorias. 

O Brasil caminhou significativamente no combate ao preconceito e a discriminação 

quando o Poder Judiciário brasileiro passou a encarar o tema da diversidade sexual de 

forma consciente e adequada ao contexto social.  

Primeiramente houve o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades 

familiares, com o consequente reconhecimento de direitos das minorias, até então a 

margem do judiciário, com possibilidade de inclusão do parceiro como dependente no 

imposto de renda, pensão por morte do parceiro, entre outros. Mais tarde a decisão 

paradigmática do STF que reconheceu as uniões homoafetiva os mesmo direitos das 

uniões estáveis.239 Posteriormente tivemos novamente uma decisão paradigmática que 

concedeu a um casal homoafetivo adotar conjuntamente uma criança sem qualquer 

restrição.240 Por fim, o Brasil assistiu a criação do Estatuto da Diversidade que tem por 

objetivo sanar a omissão legislativa e assegurar a esta significante parcela da população 

direitos e garantias fundamentais a uma vida digna. 

É neste contexto que serão analisados os princípios fundamentais da diversidade 

sexual explicitados no artigo 4°, inciso I a VIII do Estatuto da Diversidade Sexual. São eles: 

a) dignidade da pessoa humana; b) igualdade e respeito à diferença; c) direito à livre 

orientação sexual; d) reconhecimento da personalidade de acordo com a identidade de 

gênero; e) direito à convivência comunitária e familiar; f) liberdade de constituição de 
                                                

237 Ibidem, p. 128. 
238 Ibidem, p. 131. 
239 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132. 
240 CURITIBA. 2 vara da infância e juventude e adoção. Ação de habilitação à adoção. Ação Cível. 

n. 2005.797-9. A. L. M. dos R. e D. I. H. Juiz Fabian Schweitzer. 15 mai 2008. p. 165. 
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família e de vínculos parentais; g) respeito à intimidade, à privacidade e à 

autodeterminação e; h) direito fundamental à felicidade. 

A dignidade da pessoa humana representa a preocupação do direito em tutelar as 

questões existenciais dos indivíduos. Tal princípio representa o elemento informador de 

toda ordem constitucional brasileira. 241 Podendo ser definida como os valores morais e 

espirituais dos seres humanos, sendo o conjunto de direitos do homem.242 Segundo 

Moacir César PENA JÚNIOR a dignidade “é tudo aquilo que não tem preço e que não 

pode ser objeto de troca.” 243 Conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é dever 

da família, da sociedade e do Estado de garantir a efetivação aos direitos à vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito liberdade e 

convivência familiar e comunitária aos indivíduos. De modo a protegê-los de todas as 

formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

tutelando a vida dos indivíduos sob o enfoque da dignidade da pessoa.244  

 

Este princípio constitucional superior aglutin em torno de si todos os demais direitos e garantias 

fundamentais contidos na Constituição Federal, desde o direito à vida, passando pelo direito à 

liberdade, até chegar à realização plena, ao direito de ser feliz. Ele fundamenta-se na 

valorização da pessoa humana como fim em si mesmo e não como objeto ou meio para 

consecução de outros fins.245 

 

Este princípio constitucional representa a base do ordenamento jurídico brasileiro, 

que tem como fundamento o ser humano.  

O direito a igualdade e a não discriminação, previstos no artigo nove do Estatuto da 

Diversidade reflete o princípio constitucional da igualdade. Este princípio representa o 

direito de todos os indivíduos de serem tratados de forma igual perante a lei e perante 

todas as instituições públicas ou privadas em todas as esferas sociais. Significa tratamento 

igualitária em sentido material e real na medida em que objetiva tratar todos os iguais de 

forma igual e os diferentes de forma diferente na medida de suas desigualdades. 

                                                
241 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e “novos” direitos na Constituição 

Federal de 1988: algumas aproximações. In: MATOS, Ana Carla Harmatiuk. A construção de novos 
direitos. Porto Alegre; Núria fabris, 2008. p. 176-180. 

242 PENA JÚNIOR, Moacir César. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e jurisprudência. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 10. 

243 Idem. 
244 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008.p. 19. 
245 PENA JÚNIOR, Moacir César. Op. cit., p. 10. 
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O princípio da igualdade e respeito às diferenças expresso no Estatuto da 

Diversidade é o reflexo do princípio constitucional da igualdade previsto no caput do artigo 

quinto da Constituição Federal, que tem como objetivo fundamental reduzir as 

desigualdades econômicas, sociais e de diferentes grupos sociais.246 Neste sentido o 

disposto no artigo nono do Estatuto da Diversidade visa afastar toda e qualquer forma de 

discriminação decorrente da orientação sexual ou da identidade de gênero. 

Sendo direito de toda população LGBT ter seus direitos reconhecidos e exercidos 

em sua plenitude.  

O direito à livre orientação sexual e identidade de gênero, previstos nos artigos 

quinto ao oitavo do Estatuto da Diversidade, estão inseridos no rol dos direitos 

fundamentais como condição mínima à realização pessoal afetiva e sexual. Sendo vedada 

qualquer forma de ingerência na vida pessoal dos indivíduos, bem como qualquer forma 

de incitação ao ódio, repulsa ou ato violento que ensejem segregação decorrente da 

orientação sexual ou identidade de gênero, assim como é vedada qualquer forma de 

violação a vida privada de todos os indivíduos. 

Direito à identidade de gênero também previsto expressamente no Estatuto da 

Diversidade é o direito garantido a toda população LGBT usar seu nome social quando seu 

nome de registro não refletir sua identidade (tal direito deve ser observado em qualquer 

ambiente social – escolar e profissional); possibilidade de realização de cirurgia para 

mudança de sexo quando sua condição anatômica lhe gerar transtorno e sofrimento e; 

possibilidade de alteração do nome no registro de nascimento independentemente da 

realização de cirurgia de transgenitalização. 

O direito a convivência comunitária e familiar, previsto no Estatuto da Diversidade, 

assegura de forma expressa a população LGBT todos os direitos e garantias assegurados 

pelo direito brasileiro as uniões heteroafetivas. Incluídos aqui o direito a constituir sua 

própria entidade familiar no modelo que escolher, direito a filiação, adoção e reprodução 

humana assistida. Bem como todos os direitos daí decorrentes. 

Mesmo significado se extrai dos artigos 20 a 32 que regulamentam o direito e o 

dever à filiação, à guarda e à adoção. Como exemplo deste direito destaca-se a 

possibilidade jurídica de adoção conjunta por casal homoafetivo. 

                                                
246 SILVA, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 211-214. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

180 

O princípio da liberdade, também garantido pelo estatuto da Diversidade, esta 

relacionado ao desenvolvimento da personalidade dos indivíduos e intimamente ligado ao 

princípio da dignidade da pessoa humana.247 

A liberdade sexual é aquela relacionada a realização do ser humano ao decidir com 

quem quer estabelecer um vinculo afetivo.248 Não importando se a pessoa escolhida para 

se relacionar possui o mesmo sexo ou o sexo oposto.249 Os indivíduos têm o direito de 

escolher o parceiro com quem se relacionarão e formarão sua família, fundada na 

afetividade e na solidariedade, pois somente assim as relações afetivas gozarão de pleno 

desenvolvimento e satisfação fundamentais para a plena realização dos seres humanos.250 

Segundo a Constituição Federal de 1988 a proteção contra qualquer forma de 

discriminação requer uma interpretação exemplificativa dos dispositivos. Assim Ana Carla 

Harmatiuk MATOS destaca em sua obra a importância do princípio da igualdade, em 

especial a igualdade entre os sexos, da liberdade, de intimidade e da pluralidade familiar 
251 como fundamentais a preservação e proteção da intimidade, privacidade, 

autodeterminação e felicidade, pois também representam direitos fundamentais 

necessários a realização pessoal para uma vida digna e a consequente efetivação dos 

Direitos Humanos aqui representados pelos direitos fundamentais constitucionais. 

 

4 DIVERSIDADE SEXUAL SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NO 

BRASIL 

Ao se falar em diversidade sexual sob a égide da Constituição Federal de 1988 há 

que se destacar que o ponto principal deste trabalho é o contexto sócio, cultural e político 

do Estado Brasileiro. Neste sentido é importante destacar que ao se falar de direitos 

fundamentais estar-se-á também referindo-se aos direitos humanos uma vez que 

ordenamento jurídico brasileiro recepciona os tratados e convenções internacionais em 

que é signatário. Neste sentido os Direitos Humanos aplicados a esta temática giram em 

torno do modelo jurídico brasileiro de proteção e efetivação dos direitos humanos no Brasil 

aqui incorporados pela Constituição Federal como normas supralegais. 

                                                
247 PENA JÚNIOR, Moacir César. Op. cit., p. 15. 
248 Idem. 
249 Idem. 
250 PENA JUNIOR, Moacir César. Op. cit., p. 15. 
251 MATOS, Ana Carla Harmatiuk. A construção dos novos direitos. p. 21. 



COLEÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS NA VISÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

181 

Assim, o artigo quinto da Constituição Federal de 1988 representa verdadeira 

cláusula aberta destinada aos direitos e garantias fundamentais a dignidade da pessoa 

humana, incluídos aqui outros direitos e garantias decorrentes de tratados e convenções 

internacionais adotados pelo Brasil, desde que compatíveis com a Supremacia da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Assim a diversidade sexual como tema complexo que é deve ser encarado 

juridicamente com a aplicação e interpretação jurídica das normas ao tema aplicáveis de 

forma extensiva. Tutelando todas as relações presentes no seio social a fim de garantir a 

efetivação dos princípios conformadores do Estado Democrático. Sendo necessário ainda 

a criação e efetivação de políticas públicas e ações positivas do Estado capazes de coibir 

qualquer forma de discriminação a diversidade sexual e/ou identidade de gênero, que em 

inúmeras vezes ocorre de forma violenta.  

Neste sentido a diversidade em todos os seus aspectos deve ser tutelada pelo 

Estado. Não podendo a omissão legislativa prejudicar o direito fundamental a intimidade, 

liberdade, igualdade, educação, profissão, inclusão e a convivência comunitária e familiar. 

Negar a existência da diversidade sexual fere os princípios fundamentais de igualdade, 

solidariedade, não discriminação e pluralidade. “Uma interpretação restritiva da 

Constituição brasileira acarretaria a separação entre o Direito e o não direito”.252 A 

Constituição da República Federativa do Brasil, ao estabelecer os princípios fundamentais 

buscou tutelar a sociedade como um todo, sem qualquer distinção de raça, cor ou sexo 

(entendido também orientação sexual e a identidade de genêro). Neste sentido Enézio de 

Deus SILVA JÚNIOR afirma: 

 

A homossexualidade, em sintonia com as reformulações científicas, com os novos 

entendimentos sobre orientação afetivo-sexual e em conformidade com os avanços jurídicos, 

em matéria de direitos humanos, deve ser vislumbrada no plano de dignidade humana – assim 

como todas as outras manifestações ou variantes do desejo. A estrutura humana desse é 

infindável nascente da psique e um bem fundamental, que não se obstaculiza; no máximo, 

nega-se no âmbito subjetivo ou camufla-se, no social. A atração (inclinação) afetiva para o sexo 

idêntico, por exemplo, como o desejo heterossexual. Por isso, a livre manifestação da 

sexualidade (e, pois, da afetividade) está entre os direitos consagrados, internacionalmente, 

como fundamentais e inalienáveis dos seres humanos.253 

 
                                                

252 Ibidem, p. 19. 
253 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Op. cit., p. 74. 
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A expressão constitucional sem discriminação de origem, sexo, raça, cor e idade, 

em seu artigo 3º, IV, garantiu a proteção ao bem estar e ao desenvolvimento de todos os 

cidadãos brasileiros, vedou qualquer tratamento preconceituoso.254 Pois conforme se 

extrai do texto constitucional um dos objetivos da República Federativa do Brasil é 

proteger as minorias de qualquer “tratamento jurídico diferenciado ou tendencioso.” 255 

 

Entre os direitos fundamentais... encontram-se o de exercer livremente a sexualidade, uma vez 

que o direcionamento dos desejos – manifestado ininterrupta e naturalmente – não é fruto de 

uma simples escolha ou opção; é traço da constituição humana, sobre cuja gênese a ciência 

ainda não atingiu um consenso, apesar das pesquisas com este intento. Afirmando a 

homossexualidade como uma das várias nuanças da afetividade humana, os posicionamentos 

hodiernos da Psicologia, bem como os avanços e vivências nas áreas afins contribuem para as 

graduais construções legislativas , jurisprudências e doutrinárias protetoras das relações afetivo-

familiares e vivências homossexuais, enquanto minoria ....256 

 

Entendimento este adotado também por Luiz Carlos de Barros FIGUEIRÊDO, 

quando transcreveu parte do voto do Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira no Resp 4987 em 

seu livro Adoção para homossexuais: 

 

... o fetichismo das normas legais, em atrito com a evolução social e científica, não pode 

prevalecer a ponto de levar o Judiciário a manifestar-se em face de uma realidade mais 

palpitante... O fim da lei não deve ser a imobilização ou a cristalização da vida, e sim manter um 

contato íntimo com esta, segui-la em sua evolução e adaptar-se a ela. Daí resulta que o Direito 

é destinado a um fim social, de que deve o Juiz participar ao interpretar as leis, sem se aferrar 

ao texto, às palavras, mas tendo em conta não só as necessidades sociais que elas visam 

disciplinar, como, ainda257 as exigências da justiça e da equidade, que constituem o seu fim... A 

interpretação das leis não deve ser formal, mas sim, antes de tudo real, humana, socialmente 

útil. 

 

Resta evidente que não se pode fechar os olhos a realidade que grita da sociedade. 

Atualmente a ausência de legislação a regulamentar expressamente a diversidade sexual 

não pode impedir a realização pessoal destes indivíduos. Pois a constitucionalização do 

                                                
254 Ibidem, p. 75. 
255 Idem, p. 75. 
256 Idem. 
257 FIGUEIREDO, Luiz Carlos de Barros. Op. cit., p. 59. 
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ordenamento jurídico permite a efetivação dos direitos fundamentais e como consequência 

a efetivação dos Direitos Humanos. Assim a orientação sexual é um critério subjetivo, que 

não pode ser levado em consideração quando se protege direitos individuais.  

Segundo Maria Berenice DIAS a importância de legislação específica para 

regulamentar o direito das minorias é de grande relevância social, pois representaria mais 

um mecanismo de defesa da população LGBT. Pois não reconhecimento daqueles que 

são diferentes é o mesmo que negar a realidade social. O não reconhecimento dessas 

diferenças enquanto relações jurídicas, em nosso ordenamento, trazem danos irreversíveis 

a sociedade e em especial aos considerados diferentes (as minorias). 258 

A Constituição de 1988 marcou profundamente o direito brasileiro. Significou a 

passagem para o Estado Democrático de Direito. Introduziu na ordem jurídica princípios e 

normas que representam os valores culturais e fundamentais identificadores da 

sociedade.259 O Estado passou a intervir na ordem privada para proteger as minorias e os 

hipossuficientes.260 

 

Trata-se de um status quo institucional, que reflete nos cidadãos a confiança depositada sobre 

os governantes como fiadores e executores das garantias constitucionais, aptos a proteger o 

homem e a sociedade nos seus direitos e nas suas liberdades fundamentais.261 

 

O texto constitucional assumiu a posição central do ordenamento jurídico brasileiro, 

unificou a ordem jurídica e colocou a pessoa humana como o ponto central de toda a 

ordem jurídica.  

 

Este princípio constitucional superior aglutina em torno de si todos os demais direitos e 

garantias constitucionais fundamentais contidos na Constituição Federal, desde o direito à vida, 

passando pelo direito à liberdade, até chegar à realização plena, ao direito de ser feliz. Ele 

fundamenta-se na valorização da pessoa humana como fim em si mesmo e não como objeto ou 

meio para consecução de outros fins.262 

 
                                                

258 DIAS, Maria Berenice. Família Homoafetiva. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. 
(Coords.). Direito de Família. São Paulo: RT, 2008. v.7. 

259 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Tradução: Maria Cristina De Cicco. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 5-6. 

260 Ibidem, p. 6. 
261 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 251. 
262 PENA JÚNIOR, Op. cit., p. 9. 
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Assim sendo, mais uma vez se verifica a importância de se estudar e analisar a 

diversidade sexual, utilizando-se de métodos a demonstrar com clareza os pontos 

divergentes e polêmicos desta temática que embora presente em grande parte da história 

da humanidade ainda encontra grandes dificuldades para acompanhar as demandas 

sociais da atualidade. 

 

CONCLUSÃO 

Buscou-se estudar o tema da diversidade sexual sob a égide da Constituição 

Federal de 1988 no Brasil.  

Atualmente a temática da diversidade sexual é tratada explicitamente no 

Anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, que foi criado para combater a 

discriminação, promover a inclusão social e criminalizar condutas preconceituosas e 

discriminatórias. 

Numa sociedade como a atual é um tanto quanto preconceituosa e discriminatória a 

ausência de lei expressa que assegure o direito das minorias. Hoje uma realidade na 

sociedade brasileira, que muito têm a contribuir para a efetivação dos direitos 

fundamentais. 

Assim conclui-se que a ampla tutela a diversidade sexual reside na interpretação 

sistemática e constitucionalizada dos dispositivos legais aplicáveis ao tema. Bem como a 

desconstrução dos conceitos discriminatórios que contribuem significativamente ao 

aumento da violência e exclusão da população LGBT. 

Por fim deve-se construir uma sociedade plural mais justa, tolerante, igualitária e 

livre para a materialização e concretização dos direitos fundamentais e da Democracia.  
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OS CONSELHOS DE SAÚDE 
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A participação da comunidade nas decisões que dizem respeito à saúde no Brasil 

foi uma das principais reivindicações do processo de reforma sanitária inscrito no contexto 

das reformas sociais iniciadas a partir da segunda metade da década de 1970, quando se 

deu o processo de abertura política e democrática no Brasil, cuja peculiaridade reside na 

descompressão planejada que abre espaços para coalizões heterogêneas, onde, para os 

diversos atores sociais envolvidos, a descentralização e a instituição de práticas 

participativas constituiriam estratégias fundamentais para a implementação das reformas 

do Estado265. 

A reforma almejada pelo Movimento Sanitário consistia na instituição de um sistema 

regionalizado, unificado e descentralizado de ações e serviços de saúde, contando com 

universalização do atendimento e cobertura, hierarquização e integralidade do sistema, o 

qual devia instituir mecanismos participativos, visando assegurar o controle social das 

políticas de saúde. 

O movimento de reforma sanitária culminou com a realização, em 1986, da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde do que resultou a criação do Sistema Único de Saúde 

                                                
263 Pesquisadora visitante do Projeto de Pesquisa em Direitos Fundamentais da Seguridade Social, PPGD, 
Mestrado em Direito, Unoesc-SC. Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS  
264 Pós-doutorando (PUC-RS), Doutor em Direito Constitucional (UFSC), Professor-pesquisador PPGD, 
Mestrado em Direito, Unoesc-SC. Coordenador do Projeto de Pesquisa em Direitos Fundamentais de 
Seguridade Social no PPGD Unoesc, SC. Professor de Direito Constitucional no Curso de Direito da Unoesc, 
campus Chapecó; no Curso de Direito da Universidade Positivo, Curitiba; na Escola de Direito Dom Bosco, 
Curitiba e na FESP, Curitiba. Professor da ESMAFE, Curitiba e Porto Alegre. email: 
strapazzon.carlos.luiz@gmail.com 
265 COTTA, Rosângela Minardi Mitre; MENDES, Fábio Faria; MUNIZ, José Roberto. Descentralização das 
políticas de saúde: do imaginário ao real. Viçosa, UFV, 1998. p. 17/18. 
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(SUS), por meio da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 05 

de outubro de 1988, cuja participação social é uma das diretrizes. 

A questão da participação social em saúde é disciplinada por meio da Lei 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, que determina conte o SUS, em cada esfera governamental, 

com duas instâncias colegiadas: a conferência de saúde e o conselho de saúde, 

mecanismos de viabilização da participação popular. 

Entretanto, embora o controle social se dê de forma cada vez mais consolidada nos 

conselhos de saúde, refere Conh266 que estudos sobre a dinâmica de seu funcionamento 

demonstram que sua efetividade e eficácia quanto à sociedade aí exercer a representação 

de seus interesses e que tal representação diga respeito a um conjunto de interesses mais 

gerais de grupos ou segmentos sociais mais amplos são muito diferenciadas, não se 

constituindo necessariamente em espaços efetivos de negociação de diferentes interesses 

em jogo, estando seu desempenho, segundo Vasconcelos e Pasche, condicionado pela 

organização da sociedade civil em cada contexto, razão pela qual pode ou não exercer, de 

fato, as prerrogativas que lhe são atribuídas em lei, eis que em muitos locais ocorre 

manipulação política em sua composição e funcionamento, em claro comprometimento à 

sua representatividade267. 

Tais reflexões podem ser entendidas, em alguma medida, relacionando-se a 

composição e estrutura dos conselhos de saúde com as facções, conforme abordadas em 

O Federalista, senão vejamos. 

Segundo Madison268, por facção pode-se entender um determinado número de 

cidadãos, não importa se minoria ou maioria em relação ao todo, que são unidos e 

animados por algum impulso comum de paixão, ou de interesse, adverso aos direitos dos 

outros cidadãos, ou aos interesses permanentes e globais da comunidade. Em outras 

palavras: pessoas unidas entre si por interesses comuns contrários ao bem comum, aqui 

entendido como um bem geral e coletivo, ou seja, como um bem para a comunidade 

globalmente considerada. 

                                                
266 COHN, Amélia. Políticas de saúde: implicações e práticas. In: CAMPOS, Gastão Wagner de Souza [et. al] 
Orgs. Tratado de saúde coletiva. São Paulo : Hucitec; Rio de Janeiro : Fiocruz, 2009. p. 244. 
267 VASCONCELOS, Cipriano Maia de. PASCHE, Dário Frederico. O sistema único de saúde. In: CAMPOS, 
Gastão Wagner de Souza [et. al] Orgs. Tratado de saúde coletiva. São Paulo : Hucitec; Rio de Janeiro : 
Fiocruz, 2009. p. 547. 
268 MADISON, James. O Federalista n. 10: a utilidade da União como salvaguarda contra a facção e 
insurreição domésticas (continuação) In.: HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O 
federalista. Tradução de Viriato Soromenho-Marques e João C.S. Duarte. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011. p. 119. 
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Ora, como asseverado acima, a eficácia e efetividade dos Conselhos de saúde 

parecem estar condicionadas ao fato de os interesses dos membros do Conselho serem 

ou não condizentes com um conjunto de interesses mais gerais, ou seja, condicionadas 

aos interesses voltados ao bem comum. Quanto mais voltados, os interesses dos 

membros, ao bem comum, maior a efetividade e eficácia do Conselho.  

Assim, nos parece ser possível reconhecer, dentro das estruturas dos Conselhos de 

saúde, a existência de diversas facções que, ao contrário de lutar conjuntamente pelo bem 

comum, alimentam interesses particulares ou então são movidos por paixões comuns, 

adversas aos direitos dos demais cidadãos. A própria estrutura do Conselho é permissiva 

quanto a isto, já que é formado por representantes do governo, de prestadores de 

serviços, de profissionais de saúde e de usuários (representação esta paritária em relação 

aos demais segmentos sociais), conforme redação do § 2º do art. 1º da Lei 8.142, de 28 

de dezembro de 1990. No caso do Conselho Nacional de Saúde, a estrutura do conselho é 

aumentada, obrigatoriamente, pela representação do Conass (Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde) e do Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde), de acordo com o estabelecido no § 3º do mesmo dispositivo legal. 

Assim, ainda que a representação dos usuários seja paritária com a dos demais 

segmentos, ela é composta por diversas entidades e movimentos sociais de usuários do 

SUS (Sistema Único de Saúde), o que favorece, ainda mais, o aparecimento de interesses 

não gerais, mas relacionados à entidade ou movimento que se represente. A ideia original, 

claro, era que a diversidade garantisse o bem comum; que da negociação dos diversos 

interesses em jogos, resultasse um interesse coletivo. 

Em nosso sentir, na prática, o que é comum ocorrer, é que instituições ou 

movimentos melhor organizados têm mais chance de fazer valer seus interesses. Relatos 

de experiências com os Conselhos de Saúde, como os acompanhados durante o 10 

Congresso Nacional da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, ocorrido 

em Porto Alegre entre os dias 14 e 18 de novembro de 2012, deixam claro que as 

decisões dos Conselhos são frutos, muitas vezes, de acordos entabulados fora da esfera 

de discussão das reuniões. Além disso, se aponta também que muitas representações de 

usuários, por sentirem-se ignorantes dos termos técnicos utilizados pelos gestores, 

profissionais de saúde e prestadores de serviços, acabam manifestando apenas sua 

aquiescência com as propostas formuladas por tais segmentos ou, então, por outros 

segmentos de usuários melhor organizados. 
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Mas seria possível eliminar as facções, ou seja, seria possível eliminar uma minoria 

ou maioria adversa ao bem comum? Seria possível eliminar as facções dos Conselhos de 

Saúde? 

Segundo Madison269, existiriam dois métodos para remediar os males das facções: 

eliminar suas causas e controlar seus efeitos. A eliminação das causas pode dar-se (1) 

pela destruição da liberdade, de cuja existência dependem ou (2) dando-se a cada cidadão 

as mesmas opiniões, paixões e interesses. 

A destruição da liberdade é medida que sequer deva ser cogitada, porque isto seria 

produzir um “remédio pior do que a doença”. Dar-se a cada cidadão as mesmas opiniões, 

paixões e interesses também é impossível, porque o exercício da razão humana implica 

em desacordo, ou, nas palavras exatas do texto: “enquanto a razão humana continuar a 

ser falível e o homem tiver liberdade de exercê-la, formar-se-ão diferentes opiniões”270. 

Julgando-se ser a diversidade das faculdades humanas um obstáculo insuperável a 

uma uniformidade de interesses, reconhece-se que as causas da facção fazem parte da 

própria natureza humana. Neste sentido, assevera Madison: 

 

As causas latentes de facção estão assim disseminadas na natureza do homem e vemo-las por 

toda parte conduzidas a diferentes graus de actividade, segundo as diferentes circunstâncias da 

sociedade civil: um desvelo por diferentes opiniões a respeito da religião, a respeito do governo, 

e muitos outros pontos, tanto na especulação como na prática; uma fidelidade a diferentes 

chefes, competindo por preeminência e poder, ou a pessoas de outros géneros cuja sorte foi 

interessante para as paixões humanas. Estas causas têm, sucessivamente, dividido a 

humanidade em partidos, inflamado estes com uma animosidade mútua, e têm-nos tornado 

muito mais dispostos para provocar e oprimir-se mutuamente do que para cooperar para o bem 

comum de todos. Tão forte é esta propensão da humanidade para cair em animosidades 

mútuas que, quando não se apresenta nenhuma razão de peso, foram suficientes as mais 

frívolas e extravagantes distinções para despertar paixões inamistosas e provocar violentos 

conflitos271. 

 

Mas se as causas das facções não podem ser eliminadas, porque arraigadas na 

própria natureza humana, seria possível, ao menos, controlar os seus efeitos? 

                                                
269 MADISON, James. Op. cit., loc. cit. 
270 Ibidem. 
271 MADISON, James. Op. cit. p. 120. 
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Madison afirma que sim. Diz que se uma facção não tem maioria, a solução seria 

fornecida pelo princípio da maioria que decidiria a questão através de votações regulares. 

Se a facção, ao contrário, for a maioria, a solução estaria na representação, ou seja, no 

governo Republicano. Obviamente que Madison propõe esta solução pensando em 

partidos políticos e no governo de uma nação e não exatamente em assembleias menores, 

como no caso dos conselhos que, de mais a mais, funcionam já no esquema da 

representação. 

A solução de maioria facciosa no Conselho poderia residir em uma reformulação da 

própria eleição dos membros que compõe os Conselhos, não no sentido de mudar a 

representação paritária entre usuários e gestores, profissionais de saúde e prestadores de 

serviço, mas impedir que as mesmas representações destas categorias possa, 

reiteradamente, tornar-se membro do Conselho. É dizer, se para o período X elegeu-se 

como representante do Conselho a entidade Y, que representa o segmento dos 

profissionais de saúde, na próxima eleição, tal entidade não pode participar da próxima 

eleição, permitindo que outra entidade, que também represente do seguimento dos 

profissionais de saúde, faça parte do Conselho. Isso não alteraria a representação que ser 

tenham os Conselhos de saúde, mas ajudaria a impedir que interesses muito específicos 

fossem perpetuados, já que seriam contempladas entidades representativas de 

segmentos, mas não de interesses específicos.  

Atualmente é possível a uma mesma entidade fazer parte dos Conselhos de Saúde 

por anos a fio, o que facilita a vinculação a interesses particulares, dificultando, 

obviamente, as negociações em prol do bem comum. A eventual contestação de que tal 

impedimento não seria democrático, já que as entidades são escolhidas por meio de 

eleição (as Plenárias dos Segmentos), não tem razão de existir, já que o que se pretende 

é a representação por segmento, não por entidade, de modo que o segmento estaria 

igualmente representado, seja por meio da entidade A ou da entidade B. 

A pesquisa neste sentido faz parte de tese a ser defendida na UFRS, razão pela 

qual as considerações aqui explicitadas são iniciais e podem, ao final, sofrer alterações ou 

adequações. Ainda, por conta do limite de páginas imposto a este trabalho, a análise 

oferecida foi perfunctória. 
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