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É com grande satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica 

nacional e internacional o número 41 da Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia. Registramos que a Revista é um instrumento 

à disposição do pensamento jurídico e de disseminação das ciências com 

aprofundamento da reflexão e produção teórica que se desenvolve no 

meio acadêmico.

A Revista da Faculdade de Direito da UFBA é publicação seriada, 

arbitrada e dirigida prioritariamente à comunidade acadêmico-científica, 

com linha editorial e normas de submissão, atendendo aos critérios Qualis-

periódicos. Cabe mencionar que todos os trabalhos encaminhados foram 

submetidos ao Conselho Editorial de pareceristas Ad Hoc pertencentes às 

Unidades da Federação distintas da Instituição responsável pelo periódico 

com utilização da modalidade blind review de avaliação. Foi recebido 

artigo de Convidado internacional. Na parte Memória História, fotos e 

discurso de formatura do Paraninfo e Orador da Turma 2014.2.

Após curto período sem publicação regular, a Revista da Faculdade 

de Direito da UFBA foi retomada, com o lançamento do número 40 (janeiro 

a junho/2014) e com várias outras iniciativas que indicam o ressurgimento 

da Faculdade de Direito.

Salvador, 10 de janeiro de 2015.

Julio Cesar de Sá da Rocha
Coordenador da Comissão da Revista da Faculdade de Direito da UFBA
Editor Responsável

editorial
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fonte normativa da 
legitimação extraordinária 
no novo código de processo 
civil: a legitimação 
extraordinária de origem 
negocial1

Fredie Didier Jr.2

RESUMO:

Este ensaio tem por objetivo defender que o projeto de novo Código de 

Processo Civil – CPC permitirá que, por um negócio jurídico, se atribua legiti-

mação extraordinária.

PALAVRAS-CHAVE: Legitimação extraordinária. Negócio jurídico.

ABSTRACT:

This paper aims to demonstrate that the new Civil Procedure Code allows 

the rules of standing to be extended through an agreement.

KEYWORDS: Extension of standing. Private agreement.

1 Publicado na Revista de Processo, São Paulo, n. 232, 2014.
2 Livre-docente (USP), Pós-doutorado (Universidade de Lisboa), Doutor (PUC/SP) e Mestre (UFBA). Professor-
-associado de Direito Processual Civil da Universidade Federal da Bahia. Diretor Acadêmico da Faculdade Baiana 
de Direito. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-americano de Direito Processual, 
da Associação Internacional de Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. 
Advogado e consultor jurídico.
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1. CONCEITO DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A principal classificação, da legitimação ad causam, é a que a divide em 

legitimação ordinária e legitimação extraordinária. Trata-se de classificação 

que se baseia na relação entre o legitimado e o objeto litigioso do processo.

Há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situa-

ção legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do mag-

istrado. “Coincidem as figuras das partes com os polos da relação jurídica, 

material ou processual, real ou apenas afirmada, retratada no pedido inicial.”. 

(ARMELIN, 1979, p. 117) Legitimado ordinário é aquele que defende em juízo 

interesse próprio. “A regra geral da legitimidade somente poderia residir na 

correspondência dos figurantes do processo com os sujeitos da lide.”. (ASSIS, 

2003, p. 12)

Há legitimação extraordinária (legitimação anômala ou substituição 

processual) quando não houver correspondência total entre a situação le-

gitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. 

Legitimado extraordinário é aquele que defende em nome próprio interesse 

de outro sujeito de direito.

É possível que, nestes casos, o objeto litigioso também lhe diga respeito, 

quando então o legitimado reunirá as situações jurídicas de legitimado or-

dinário (defende direito também seu) e extraordinário (defende direito tam-

bém de outro); (ARMELIN, 1979, 119-120) é o que acontece, por exemplo, com 

os condôminos, na ação reivindicatória da coisa comum, Art. 1.314º do Có-

digo Civil. Enfim, na legitimação extraordinária confere-se a alguém o poder 

de conduzir processo que versa sobre direito do qual não é titular ou do qual 

não é titular exclusivo.

Há legitimação extraordinária autônoma quando o legitimado ex-

traordinário está autorizado a conduzir o processo independentemente da 

participação do titular do direito litigioso. “O contraditório tem-se como reg-

ularmente instaurado com a só presença, no processo, do legitimado ex-
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traordinário”. (MOREIRA, 1969, p. 10) É o caso da administradora de consórcio, 

que é substituta processual do grupo de consórcio (sociedade não personi-

ficada), nos termos do Art. 3º da Lei 11.795/2008. (BRASIL, 2008) 

2. FONTE NORMATIVA DA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A legitimação extraordinária deve ser encarada como algo excepcional 

e deve decorrer de autorização do ordenamento jurídico, conforme prevê o 

Art. 18º do novo Código de Processo Civil brasileiro – não mais da “lei” como 

exige o Art. 6º do CPC-733. 

O Código de Processo Civil - CPC adotou a lição de Arruda Alvim Netto 

(1975, p. 426)4, Barbosa Moreira (1984, p. 33, nota 7) e Hermes Zaneti Jr.(apud 

ASSIS, 2007, p. 859 - 866) segundo os quais seria possível a atribuição de legiti-

mação extraordinária sem previsão expressa na lei, desde que seja possível 

identificá-la no ordenamento jurídico, visto como sistema. A inspiração legis-

lativa é clara.

Há inúmeros exemplos de legitimação extraordinária que decorrem da 

lei: a) legitimação para as ações coletivas (BRASIL, 1985, Art. 5º; BRASIL, 1990,  

Art. 82º); b) legitimação para a propositura das ações de controle concentra-

do de constitucionalidade (BRASIL, 1988, Art. 103º); c) legitimação para impe-

tração do mandado de segurança do terceiro titular de direito líquido e certo 

que depende do exercício do direito por outrem (BRASIL, 2009, Art. 3º); d) le-

gitimação do denunciado à lide para defender os interesses do denunciante 

em relação ao adversário comum (BRASIL, 1973, Arts. 127º-128º); e) legitima-

ção do Ministério Público para o ajuizamento de ação de investigação de 

paternidade (BRASIL, 1992, Art. 2º, § 4º; BRASIL, 1992); f) legitimação do capitão 

do navio para pedir arresto, para garantir pagamento do frete (Art. 527º do 

3 BRASIL, (1973, Art. 6o): “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado 
por lei”.
4 Nesse sentido, também, NERY Jr.; NERY (2011, p. 190)
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Código Comercial); g) legitimação do credor e do Ministério Público para pro-

por ação revocatória falimentar – substituem a massa falida (BRASIL, 2005, Art. 

132º); h) legitimação para impetração do habeas corpus (BRASIL, 1941, Art. 

654º ); i) legitimação do representante da entidade onde está abrigado o 

interditando para a ação de interdição (BRASIL, 1941, Art. 746º, III,); j) credor 

solidário para a ação de cobrança ou de execução da obrigação solidária.  

(BRASIL, 1973, Art. 267º) 

Sob a vigência do Código de Processo Civil - CPC/1973 é pacífico o en-

tendimento de que não se admite legitimação extraordinária negocial (NERY 

Jr.; NERY, 2011, p. 190; MARINONI; MITIDIERO, 2008, p. 101) por um negócio 

jurídico, não se poderia atribuir a alguém a legitimação para defender inter-

esses de outrem em juízo. Isso porque o Art. 6º do CPC/1973 reputa a lei, e 

apenas ela, a fonte normativa de legitimação extraordinária. (BRASIL, 1973)

O Art. 18º do CPC exige, para atribuição da legitimação extraordinária, 

autorização do “ordenamento jurídico”, e não mais da lei.  (Ibid) Além disso, 

o Art. 189º do CPC consagrou a atipicidade da negociação processual – o 

tema foi tratado no capítulo sobre a teoria dos fatos jurídicos processuais. 

(Ibid) Negócio jurídico é fonte de norma jurídica, que, por isso mesmo, tam-

bém compõe o ordenamento jurídico (KELSEN, 2000, p. 284-290; PEDROSO, 

1993, p. 21-24, 35-43). Negócio jurídico pode ser fonte normativa da legitima-

ção extraordinária.

Este negócio jurídico é processual, pois atribui a alguém o poder de con-

duzir validamente um processo.

Não há, assim, qualquer obstáculo a priori para a legitimação ex-

traordinária de origem negocial. E, assim sendo, o direito processual civil 

brasileiro passará a permitir a legitimação extraordinária atípica, de origem 

negocial.

Mas é preciso fazer algumas considerações.

Em primeiro lugar, a solução do problema é diversa, em se tratando de 

legitimação extraordinária ativa ou passiva.
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3. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATIVA DE ORIGEM NEGOCIAL

A negociação sobre legitimação extraordinária ativa é mais simples e 

não exige nenhum outro requisito, além dos exigidos para os negócios proces-

suais em geral. 

A negociação pode ser para transferir ao terceiro a legitimidade ou ape-

nas para estender a ele essa legitimidade.

É possível a ampliação da legitimação ativa, permitindo que terceiro 

também tenha legitimidade para defender, em juízo, direito alheio. Cria-se, 

aqui, uma legitimação extraordinária concorrente.

É possível, também, negociação para transferir a legitimidade ad causam 

para um terceiro, sem transferir o próprio direito, permitindo que esse terceiro 

possa ir a juízo, em nome próprio, defender direito alheio – pertencente àquele 

que lhe atribui negocialmente a legitimação extraordinária. Nesse caso, ter-

emos uma legitimação extraordinária exclusiva decorrente de um negócio 

jurídico: somente esse terceiro poderia propor a demanda. Não há óbice al-

gum: se o titular do direito pode transferir o próprio direito ao terceiro (“pode o 

mais”), pode transferir apenas a legitimidade ad causam, que é uma situação 

jurídica que lhe pertence (“pode o menos”).

Essa transferência implica verdadeira renúncia dessa posição jurídica, 

por isso há de ser interpretada restritivamente. (BRASIL, 2002, Art. 114º) Assim, 

no silêncio, o negócio há de ser interpretado como se o sujeito apenas qui-

sesse estender a legitimação ativa, e não transferi-la.

A negociação assumirá nuances diversas, em se tratando de legitima-

ção para a defesa de direito relativo (sujeito passivo determinado; direito de 

crédito, por exemplo) ou para a defesa de direito absoluto (sujeito passivo 

indeterminado; propriedade intelectual, por exemplo). No primeiro caso, é ra-

zoável aplicar, por analogia, algumas regras sobre a cessão de crédito. (Ibid, 

Arts. 286º, 296º) Não apenas pelo dever de informar, dever anexo decorrente do 

princípio da boa-fé contratual. Em certa medida, a transferência da legitimidade 
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para cobrar a prestação devida é uma transformação do conteúdo de um con-

trato: fez-se o negócio com a informação de que determinada pessoa, e apenas 

ela, iria a juízo discutir eventual inadimplemento.

Assim, a atribuição negocial de legitimação extraordinária é ineficaz em 

relação ao futuro réu, se este não for notificado; “mas por notificado se tem o 

devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão 

feita” (Ibid, Art. 290º, aplicado por analogia). Se aceita, ainda, qualquer meio 

de prova da notificação5; o que o Art. 290º do Código Civil faz é presumi-la 

nesses casos. (Ibid) Demais disso, todas as defesas que o réu poderia opor ao 

legitimado ordinário poderá opor ao legitimado extraordinário negocial (BRA-

SIL, 2002, Art. 294º, aplicado por analogia)6. O futuro réu tem o direito de ser 

cientificado do negócio, embora não faça parte dele nem precise autorizá-lo.

No caso de legitimação extraordinária para direitos absolutos, não há qual-

quer necessidade de notificação do futuro réu, que, de resto, é desconhecido, 

pois será aquele que vier a praticar o ilícito extracontratual. O réu não faz parte 

do negócio processual e nem precisa dele tomar ciência. Até porque não se 

sabe quem será o réu. Aquele que violar o direito absoluto poderá ser deman-

dado por quem tenha legitimação para tanto, ordinária ou extraordinária.

Um exemplo pode ajudar. Imagine uma negociação empresarial em que 

uma sociedade transfere para outra sociedade a totalidade da sua partici-

pação societária em uma terceira sociedade (objeto do negócio). Mas não 

há transferência da titularidade das patentes de que essa terceira sociedade 

(objeto do negócio) era proprietária. Embora não transfira a propriedade das 

patentes, a vendedora atribui à compradora a legitimidade de defender es-

sas patentes em juízo. Legitimação extraordinária, portanto: a empresa com-

pradora defenderá em juízo as patentes da empresa vendedora7.

5 Como bem apontou Antônio do Passo Cabral, em conversa travada com o autor.
6 Art. 294 do Código Civil: “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as 
que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”. (BRASIL, 2002)
7 Ao que parece, foi isso o que aconteceu na venda da Motorola pelo Google à Lenovo: Google ficou com as 
patentes da Motorola, mas permitiu que a Lenovo, que passaria a ser dona da Motorola, pudesse defendê-las em 
juízo (http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/google-apple-o-resto-11495305?topico=pedro-doria.)
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Outro exemplo. Nos Juizados Especiais, o comparecimento do autor, à 

audiência de conciliação, é obrigatório; se o autor não comparecer, o pro-

cesso é extinto sem exame do mérito (BRASIL, 1995, Art. 51º, I). Há pessoas 

que têm sérias dificuldades de comparecer à audiência de conciliação, mas 

são obrigadas a isso. Basta pensar em pessoas idosas, ou muito doentes, ou 

com dificuldades de locomoção, ou cuja profissão exige viagens constantes 

etc. É comum que pessoas muito doentes se valham dos Juizados para obter 

providência de urgência relacionada ao direito à saúde; ela está acamada 

e não tem como comparecer à audiência; muita vez a solução é simples-

mente adiar sine die a realização da audiência, tudo para cumprir o disposto 

na Lei dos Juizados, que, nesse aspecto, dificulta o acesso à justiça. Pois a 

legitimação extraordinária negocial resolveria esse problema: o legitimado ex-

traordinário não só compareceria à audiência, como autor, como também 

conduziria todo o restante do processo.

É importante lembrar: o negócio é para a transferência de legitimação 

ad causam ativa. Não se cuida de transferência do direito – não se trata, por-

tanto, de cessão de crédito. Não há transferência da situação jurídica mate-

rial, enfim.

4. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PASSIVA DE ORIGEM NEGOCIAL.

Bem diferente é a atribuição negocial de legitimação extraordinária passiva.

Não pode o futuro réu transferir sua legitimação passiva a um terceiro. Ou 

seja, não pode o réu, permanecendo titular de uma situação jurídica passiva 

(um dever obrigacional, por exemplo), atribuir a um terceiro a legitimação 

para defender seus interesses em juízo. Seria uma espécie de fuga do proces-

so, ilícita por prejudicar o titular da situação jurídica ativa (o futuro autor). Não 

se admite que alguém disponha de uma situação jurídica passiva por simples 

manifestação de sua vontade.
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Nada impede, porém, que o futuro autor participe desse negócio pro-

cessual e concorde com a atribuição de legitimação extraordinária passiva a 

um terceiro. Preenchidos os requisitos gerais da negociação processual, não 

se vislumbra qualquer problema: o sujeito concordou em demandar contra 

esse terceiro, que defenderá em juízo interesses de alguém que concordou 

em lhe atribuir essa legitimação extraordinária. Aplica-se aqui, por analogia, 

a regra da assunção de dívida, permitida com a concordância expressa do 

credor (BRASIL, 2002, Art. 299º)8.

Pode o futuro réu, no entanto, ampliar a legitimação passiva, atribuindo 

a terceiro legitimação extraordinária para defender seus interesses em juízo. 

Nesse caso, não há qualquer prejuízo para o autor, que nem precisa ser no-

tificado dessa negociação. Isso porque, havendo legitimação passiva con-

corrente, escolherá o autor contra quem quer demandar. A ampliação dos 

legitimados passivos somente beneficia o autor. A notificação do futuro autor 

é, na verdade, um ônus do futuro réu: é do seu interesse que o futuro autor 

saiba que pode propor a demanda contra uma terceira pessoa.

Um exemplo. Pode o locador atribuir à administradora do imóvel, com 

quem mantém contrato, a legitimação extraordinária para também poder ser 

ré em ação de revisão do valor dos alugueres ou de ação renovatória.

A ampliação da legitimação passiva, com a atribuição de legitimação 

extraordinária a um terceiro, não permite que qualquer dos possíveis réus, uma 

vez demandado, chame ao processo (BRASIL, 1975, Arts. 130º - 132º) o outro le-

gitimado. Há, aqui, apenas colegitimação; não há, nesse caso, solidariedade 

passiva na obrigação discutida.

É importante lembrar: o negócio é para ampliação de legitimação ad 

causam passiva. Não se cuida de transferência da dívida – não se trata, portanto, 

de assunção de dívida. Não há transferência da situação jurídica material, enfim.

8 Art. 299º do Código Civil: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso 
do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o cre-
dor o ignorava”. (Ibid, 2002)
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Nada impede que os contratantes insiram no contrato cláusula que vede 

a transferência ou ampliação da legitimação ad causam. 

5. O CHAMAMENTO À AUTORIA COMO EXEMPLO HISTÓRICO DE LE-
GITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ORIGEM NEGOCIAL.

Legitimação extraordinária negocial não é novidade em nossa história.

No CPC/1939 havia uma hipótese típica de negócio processual, em que 

se atribuía a alguém a legitimação extraordinária para a defesa de direito de 

outrem em juízo. Isso acontecia no chamamento à autoria. Uma parte convo-

cava um terceiro para sucedê-la em juízo; se esse terceiro aceitasse essa pro-

vocação, haveria sucessão processual: eis o negócio processual. (BRASIL, 1939)

O chamamento à autoria era espécie de intervenção de terceiro que ex-

istia à época. A parte chamava o terceiro que lhe havia transferido a coisa ou 

o direito real, que era objeto do processo; se esse terceiro-chamado aceitasse 

o chamamento, assumiria a causa, no lugar do chamante, para defender os 

interesses deste em juízo. O chamamento à autoria poderia redundar, então, 

em uma sucessão processual, com a troca de sujeitos do processo, transfor-

mando-se o terceiro em parte para a defesa dos interesses da parte que pro-

vocou a sua intervenção (Ibid, Art. 95º, §1º;  Art. 97º)9.

A situação aí era ainda mais grave, pois, feito o chamamento pelo réu, o au-

tor era obrigado a demandar contra o legitimado extraordinário passivo (chama-

do), caso ele aceitasse o chamamento à autoria (Ibid, Art. 97º, parte inicial). 

9 Art. 95º do CPC/1939: “Aquele que demandar ou contra quem se demandar acerca de coisa ou direito real, 
poderá chamar à autoria a pessoa de quem houve a coisa ou o direito real, afim de resguardar-se dos riscos 
da evicção. §1º Se for o autor, notificará o alienante, na instauração do juízo, para assumir a direção da causa e 
modificar a petição inicial.” (BRASIL, 1939,  Art. 97º): “Vindo a juízo o denunciado, receberá o processo no estado 
em que este se achar, e a causa com ele prosseguirá, sendo defeso ao autor litigar com o denunciante”. (Ibid)
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6. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ORIGEM NEGOCIAL E PENDÊN-
CIA DO PROCESSO

A atribuição de legitimação extraordinária negocial, durante o processo 

já instaurado, somente é possível com a concordância de ambas as partes. 

Isso porque haveria sucessão processual, caso houvesse a mudança negocial 

do legitimado. Esse fenômeno está regulado pelo Art. 109º do CPC, que exige 

o consentimento de todos. (Ibid)
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RESUMO: 

A massificação do contencioso administrativo sobrecarrega os tribunais e 

os juízes de uma tarefa mecanizada e sem complexidade jurídica. As soluções 

alternativas para os litígios administrativos precisam de uma delimitação na 

sua esfera de incidência. A proposta desse texto é, com apoio na doutrina 

francesa, demonstrar a imediata eficácia dessas alternativas em relação aos 

litígios que massificam o contencioso administrativo.
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ABSTRACT: 

The massification’s administrative litigation overloads the courts and 

judges of a mechanized task and without legal complexity. Alternative 

solutions to administrative disputes need a delimitation in your incidence. 

Based on the French doctrine, the purpose of this text is demonstrate the 

immediate effectiveness of these alternatives to litigation in relation massify the 

administrative litigation.

KEYWORDS: The massification of administrative litigation. Alternative 

Solutions. Public Administration

1  INTRODUÇÃO
 

O fenômeno de massificação do contencioso administrativo é uma 

das causas mais evidentes de sobrecarga do Poder Judiciário. São pilhas 

de processo que se acumulam e que movimentam um sistema jurisdicional 

de forma desnecessária. As decisões já foram tomadas, o posicionamento 

jurisprudencial já está estabilizado, e o Estado, insiste em repetir as mesmas 

práticas, na maioria das vezes, por omissão.

 Os mecanismos alternativos de litígios administrativos, para obterem 

resultados satisfatórios, não devem ser erigidos ao patamar de ‘remédio’ 

para todos os males causados pelo excesso de judicialização. Efetivamente, 

o contencioso administrativo alternativo, considerado nesse trabalho como 

aquele que acontece fora de uma jurisdição, tem vocação tanto para 

melhorar as relações entre a Administração e os particulares; como para 

aliviar a sobrecarga desnecessária que pesa sobre o Poder Judiciário. Esses 

mecanismos alternativos, todavia, não são eficazes em relação a todo 
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o conjunto litígios envolvendo o Estado. Em razão disso, para alcançar 

efetivamente os resultados almejados, é imperativo que seja delimitado o 

campo de incidência dessas alternativas ao Juiz, de uma forma mais realista 

e menos ambiciosa.  

A maioria dos conflitos que podem ser solucionados em ambiente não 

jurisdicional são os conflitos que admitem negociação ou a flexibilização dos 

interesses em jogo. Diante disso, podemos formular a indagação central que 

perseguiremos durante esse texto: Quais são os conflitos envolvendo o poder 

público que podem ser solucionados por outras vias que não a jurisdicional?

2 CRITÉRIOS PARA UMA DELIMITAÇÃO

Segundo Arnold Noury (2005, p. 1286), o essencial para delimitar o domínio 

dos diferentes mecanismos alternativos é a distinção entre, de uma parte, 

os litígios de ordem patrimonial, concernentes à execução dos contratos e 

a responsabilidade extracontratual e, de outra parte, os litígios relativos à 

legalidade dos atos administrativos. 

Em se tratando de litígios de ordem patrimonial, os mecanismos alternativos 

são admitidos na França já faz muito tempo. A capacidade das pessoas 

jurídicas de direito público bem como das pessoas físicas em renunciar aos 

seus direitos subjetivos é compatível com a adoção de vias transacionais. Para 

Jean-Marie Auby (1960) a renúncia aos direitos subjetivos  não está ligada a 

uma interdição geral no que pertine os contenciosos administrativos. O autor 

afirma que o contencioso administrativo pode ser objeto de uma mitigação 

de ordem material a depender do objeto da renúncia. (Ibid, p. 511)

Para os litígios que versam sobre a legalidade dos atos administrativos, os 

modos alternativos não parecem ser uma solução eficaz. Na França, em virtude 

da expressão ‘on ne transige pas sur la légalité’, o Juiz Administrativo francês 

não reconhece nenhum efeito sobre as eventuais renúncias dos administrados 
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em exercer recursos por excesso de poder. Qualquer manifestação de vontade 

nesse sentido é considerada nula e inoperante. 

A experiência brasileira, no curso desses últimos dez anos, mostra que 

é precipitado concluir pela indisponibilidade dos direitos como uma barreira 

para aplicação dos mecanismos alternativos. De início, cumpre ressaltar que 

os direitos indisponíveis podem ser exercidos de variadas formas, sendo assim, 

pelo menos no tocante ao seu exercício, poderia a parte escolher a forma mais 

conveniente; depois, temos as omissões no sistema jurídico, e essas permitem 

uma elasticidade na tomada de decisões. 

Para Luciane Moessa (2010), malgrado o mito da falta de liberdade no 

campo dos direitos indisponíveis para aplicação dos meios alternativos de 

solução de litígios, este mito está restrito ao discurso, uma vez que a práxis 

revela o contrário. Os conflitos sobre o direito de filiação, de maternidade 

e de paternidade são direitos de ordem pública, mesmo nesses domínios, 

independentemente de sua natureza patrimonial, eles são cada vez mais 

solucionados pela mediação. (Ibid) 

Enquanto a Justiça conseguia responder bem às suas demandas, essa 

questão acerca da dimensão da indisponibilidade de direitos e seu grau 

de permissividade negocial teve sua discussão adiada. A falta de critérios e 

de sistematização para colocar em prática esses mecanismos consensuais, 

estimulou ainda mais uma representação idealizada e não real da 

indisponibilidade dos direitos. Acreditamos que a dimensão pública do direito 

é compatível com a efetividade do interesse público, na sua exata medida, 

sendo assim, se as circunstâncias de fato indicam que a renúncia parcial e 

recíproca dos interesses em jogo é a melhor solução, será ela adotada.

Advertimos, no entanto, que a delimitação do campo de atuação dos 

modos alternativos de litígios administrativos é justa e compatível com seu 

caráter ‘alternativo’ ao Juiz. A pesquisa de um contencioso não jurisdicional 

é construtiva se ela tende a evitar somente a provocação desnecessária do 

Poder Judiciário. Nesse sentido Simone Gaboriau (2012, p. 3) acrescenta que 
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a justiça deve ser cada vez mais eficaz, e menos traumática para os que a 

vivenciam, infelizmente, uma quantidade cada vez maior de jurisdicionados.2

Diante dessas premissas, não será feita uma delimitação do campo de 

incidência desses modos alternativos a partir do critério da indisponibilidade 

do direito, porque não acreditamos nele critério como critério válido. Nós 

adotamos como critério delimitador algo mais pragmático, dividimos os 

litígios em função da complexidade da matéria de direito e em função da 

repetitividade do tema. Assim, nesse texto, trataremos dos intitulados falsos 

litígios, litígios em série e dos litígios de massa.

3  UM CONTENCIOSO VOLUMOSO E SEM COMPLEXIDADE

Os conflitos que formam o contencioso de massa, os falsos litígios e o 

contencioso de série são responsáveis pela transformação da justiça em quasi-

guichet. Nicolas Fischer (2011, p. 481) nos ensina que as jurisdições administrativas 

na França obrigam o Juiz, no caso do contencioso de massa e de séries, a fazer 

da urgência e da aceleração do tempo jurisdicional um imperativo, e desta 

forma desorganizam toda a lógica do exercício da jurisdição.

O tratamento dos processos que fogem aos litígios de massa e de série 

é exercido sempre em segundo plano. A massa é prioritária por conta de um 

critério estatístico, apenas de apuração de rendimento funcional.3 

2  GABORIAU (2012, p.3)  « faire que la justice soit à la fois plus efficace - dans le respect des principes fonda-
mentaux - et moins traumatisante que ne la vivent, hélas encore, bien des justiciables ». Déjudiciarisation et admi-
nistration de la justice Promouvoir la «juridiversité»  À la recherche d’une déjudiciarisation raisonnée et constructive. 
3 Vide o ‘Relatório sobre a nova Política de Imigração’ : «En raison tant de la complexité des règles applicables que de 
la brièveté des délais impartis au juge pour se prononcer, l’encombrement des juridictions administratives conduit à :– Un 
effet d’éviction de tous les autres contentieux. Si les requêtes d’étrangers constituent près du tiers des requêtes nouvelles, 
elles comptent pour près de la moitié des affaires jugées. Pour les tribunaux de la région parisienne ces pourcentages 
s’élèvent à près de la moitié des entrées et à plus des trois quarts des «sorties». Les affaires relatives aux domaines autres 
que le contentieux des étrangers et qui ne sont pas engagées selon des procédures d’urgence attend d’être jugées et le 
retard s’accumulent. Dans certains tribunaux de la région parisienne, on estime que l’âge moyen du stock hors contentieux 
des étrangers s’est accru d’un an en dix-huit mois.– Une inégalité de traitement entre les justiciables selon que leur requête 
relève du contentieux des étrangers (affaire jugée en trois ou quatre mois) ou non (délai moyen de jugement supérieur 
à deux ans et pouvant atteindre quatre ou cinq ans)(…)»Disponível em:<http://www.ladocumentationfrancaise.fr /var/
storage/rapports-publics/084000446/0000.pdf.> Acesso em : 20  set. 2012.
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O contencioso não repetitivo, de demandas mais complexas, passa 

a ser desprezado em favor do contencioso massivo, representativo 

quantitativamente. (GAUDEMET, 2011. p. 464)

Os juízes não foram preparados para as demandas do contencioso de 

massa. Esta afirmação consta do Relatório 400 do Senado Francês onde nós 

podemos ler que os magistrados dos tribunais administrativos são adeptos 

dos métodos de trabalho que privilegiam a pesquisa de qualidade em 

detrimento daquela do rendimento. Sem a preocupação excessiva com o 

tempo despendido, a maior parte dos magistrados, se adapta melhor com um 

trabalho metódico e reflexivo, do que com o tratamento rápido de processos, 

que se repetem.4

Ademais, existem também os falsos litígios representados pelas falsas 

demandas endereçadas aos juízes unicamente pela ausência de diálogo entre 

a Administração e os particulares. Essas demandas se originam principalmente 

do mau funcionamento dos serviços públicos; e da incerteza da Administração 

em relação à autonomia que possui para resolver extrajudicialmente os seus 

próprios conflitos.

Nos dois casos – tanto em se tratando do contencioso de massa, quanto 

em se tratando se falsos litígios – o contencioso administrativo se adapta de 

forma a gerar bons resultados. 

Consideramos que a noção de contencioso de massa é mais bem 

explicada sob a perspectiva prática. Segundo um critério quantitativo “o 

contencioso de massa é um contencioso volumoso” e utilizando um critério 

qualitativo “o contencioso de massa é um contencioso repetitivo, que 

demanda um tratamento jurídico mecânico”. Esta definição induz a duas 

consequências: este contencioso sobrecarrega os Juízes – problema gerencial 

- mas apresenta baixo grau de interesse jurídico – baixa complexidade. 

(CALVÉS, 2011, p. 477)

4  Rapport n° 400 du Senat le 10 de junho de 1992. Publicado no Jornal Oficial de 1l de junho de 1992. 
Disponível em: www.senat.fr Acesso em : 14 mar. 2014.
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Os publicistas franceses intitulam esse contencioso como um déjà vu 

contentieux. Yves Gaudemet (2011, p. 464) afirma que, não há nenhuma lista 

elaborada contendo enumeração das demandas que formam o contencioso 

de massa, esse contencioso representa a repetição em centenas, milhares de 

requerimentos cuja argumentação é idêntica ou similar. Mesma quando cada 

uma dessas ações é individualmente importante, o fato de seus fundamentos e 

pedidos se repetirem as tornam indignas de ocuparem o Poder Judiciário. (Ibid)

Esses são litígios caracterizados por uma enorme quantidade e por uma 

ínfima complexidade. Eles não apresentam nenhum desafio para o Juiz uma 

vez que, nesses casos de contencioso de massa “a resposta a ser dada já 

está estabilizada, diminuindo demais a importância da reflexão e do trabalho 

jurídico.”. (Ibid, p. 232)

4  A DISTINÇÃO ENTRE CONTENCIOSO DE MASSA E CONTENCIOSO 
DE UMA MASSA

Yves Gaudemet (2011) nos convida a refletir se este aumento do 

contencioso se explica pela transformação da “sociologia dos requerentes e 

de suas relações”, ou seja, se este aumento decorre da democratização do 

contencioso administrativo. Por intermédio de um jogo de palavras, o autor atrai 

a atenção do leitor acerca da diferença entre a massificação do contencioso 

e a facilitação do acesso ao Juiz pelos cidadãos. O autor questiona se esta 

massa de contencioso seria em verdade o contencioso de uma massa, de uma 

camada da população que não se aproximava do juiz. (Ibid)

Para responder a essa provocação, Gwénaële Calvés (2011) demonstra 

que a noção de “contencioso de massa” está ligado à aparição de uma crise. 

A palavra “massificação”, utilizada aqui, não é sinônimo de “crescimento” nem 

de desenvolvimento”, menos ainda de “democratização”. “Esse contencioso 

nos remete, a uma ideia de degradação do serviço público e da justiça, 
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ameaçada de paralisia e de mecanização.”. (Ibid, p. 477)

Os dados estatísticos confirmam essas afirmações. No Brasil, essa saturação 

do Poder Judiciário pode ser verificada com a comparação do percentual 

de aumento das demandas perante os tribunais, de 393,7% em vinte anos, 

contra um crescimento populacional no mesmo período de 25,4%.  Entre essas 

demandas encontramos majoritariamente litígios do contencioso de massa e 

das séries contenciosas. (FALCÃO, [201?])

 No Brasil o fenômeno do contencioso de massa é um problema 

predominantemente estatal, ou seja, o poder público é o maior vocacionado 

a produzir essas demandas repetitivas e sem complexidade jurídica.

Jean Rivero (1965) já profetizava a propósito da necessidade de uma 

metamorfose do sistema administrativo. Sempre atual, como todos os clássicos, 

o autor francês nos conduz a repensar sobre o sujeito-administrado, que é 

protegido pela submissão da Administração à legalidade, mas é excluído de 

toda participação nas ações que lhe compete. (Ibid, p. 821) Esta exclusão 

do cidadão provoca uma indagação: como conciliar esta situação com a 

evolução de um contencioso não jurisdicional? 

O aumento dos litígios em massa não é o resultado de uma grande 

democratização da Administração, mas, bem ao contrário, é justamente 

a ausência do diálogo com os cidadãos que é a causa do aumento do 

contencioso de massa. A falta do diálogo faz aumentar o número de demandas 

repetitivas e pouco complexas, demandas que poderiam ser facilmente 

resolvidas sem intervenção do juiz se a Administração se aproximasse e 

dialogasse com os cidadãos. 
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5 LA DISTINÇÃO ENTRE O CONTENCIOSO DE MASSA E O CONTENCIOSO 
DE SÉRIES

Além do contencioso de massa, nós temos outro conjunto de litígios 

que é também responsável pelo aumento das demandas perante o Poder 

Judiciário. Trata-se das séries contenciosas que não devem ser confundidas 

com o contencioso de massa.

O contencioso de massa apresenta certa permanência em relação às 

séries contenciosas, que são circunstanciais, e é justamente essa a principal 

distinção entre esses dois fenômenos que contribuem para o mesmo resultado 

que é a massificação do contencioso.

Yves Gaudemet (2011) definiu as séries contenciosas como: 

[...] de múltiplos recursos formados contra a aplicação de uma mesma 

legislação ou regulamentação, para uma pluralidade de jurisdicionados que 

se encontram em situações bastante similares, mas que agem na Justiça de 

forma dispersa; geralmente essas ações são organizadas e estimuladas por 

certas instituições como sindicatos, associações, conselhos, que distribuem 

modelos padrão de requerimentos. (Ibid)

O Código da Justiça Administrativa na França indica os critérios definidores 

das séries contenciosas. No Art. R. 222º-1 ele se refere a essas séries como:

 

[...] ações [...] que, sem demandar uma nova apreciação ou qualificação dos 

fatos, apresentam um direito a ser julgado, pela jurisdição provocada. São questão 

idênticas àquelas já solucionadas conjuntamente por uma mesma decisão com 

força de coisa julgada; ou que já foram decididas conjuntamente pelo Conselho de 

Estado exercendo jurisdição; ou ainda quando foram objeto de exame e elaboração 

de um mesmo parecer pelo Conselho de Estado aplicando o Art. L. 113º-1.
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Sem dúvida que as séries contenciosas colaboram para a massificação 

do contencioso administrativo da mesma forma que o contencioso de 

massa, contudo, as séries, embora possam somar milhares de ações, elas são 

episódicas, circunstanciais, não se instalam de forma duradoura. Em relação 

à complexidade jurídica, realmente, não há nada a apreciar e julgar. Uma, 

algumas, poucas decisões bastam, depois resta apenas um trabalho de 

duplicação. (GAUDEMET, 2011)

Os contenciosos que favorecem esse fenômeno de séries são 

principalmente o fiscal, e contencioso dos agentes públicos. Yves Gaudemet 

(2011) explica que “se trata de uma gestão pública de massa, leis e 

regulamentos suscetíveis de serem contestados por uma grande quantidade 

de litigantes em potencial, nesses terrenos, as séries encontram fertilidade.”.5

6  OS FALSOS LITÍGIOS

Há uma terceira categoria que contribui para a massificação do 

contencioso e confirma, sobretudo, a falta de comunicação entre a 

Administração e os Cidadãos. Eles são os falsos litígios, são demandas 

desprovidas de interesse de agir em Justiça. Elas são apresentadas aos pretórios 

por um único motivo, essa é a única via que o Cidadão reconhece como um 

meio hábil par ser escutado e ter seus argumentos levado em consideração.

Aquele que pretende exercer o direito de ação deve ter um motivo para 

fazê-lo. O interesse para agir perante o Poder Judiciário é uma das condições 

5  Les exemples sont nombreux. On peut citer, en matière fiscale par exemple, le contentieux massif de la taxe sur les 
achats de viande pour certaines années ou, pour la fonction publique, celui du supplément familial de traitement. Mais 
tous les contentieux sont potentiellement «  sériels « : citons par exemple la très importante série de requêtes tendant à 
obtenir la condamnation de l’État et de la SNCF à réparer les préjudices subis du fait de l’organisation de la déporta-
tion pendant la Seconde Guerre mondiale (qui a donné lieu à l’avis contentieux n° 315499 : CE, 16 févr. 2009, Mme 
Hoffman-Glemane, Lebon ; AJDA 2009. 284 et les obs. ; Ibid. 589, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; D. 2009. 567, 
obs. C. de Gaudemont ; Ibid. 481, édito. F.Rome ; RFDA 2009. 316, concl. F. Lenica; Ibid. 525, note B. Delaunay ; Ibid. 
536, note P. Roche) ». (GAUDEMET. 2011)
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da ação tanto na França quanto no Brasil. A diferença fundamental entre 

esses dois sistemas reside no seguinte, na França existem duas vias principais 

onde tramitam essas ações versando sobre questões administrativas – a de 

plein contentieux (contencioso pleno)6 e a de excès de pouvoir (excesso de poder)7 - com 

procedimentos específicos, perante uma jurisdição administrativa, que não 

integra o Poder Judiciário, mas sim o Poder Executivo - dualidade de jurisdição. 

No Brasil, vige o princípio constitucional de que «a lei não pode subtrair da 

apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ao ameaça de lesão o 

direito», ou seja, é a unicidade de jurisdição nas mãos do Poder Judiciário.

O contencioso administrativo francês é competente para todas as causas 

em que o Estado é parte na condição de Poder Público, ou seja, quando 

ele age no exercício de seu poder de império. Firmada a competência da 

justiça administrativa, há uma diversidade de procedimentos em relação 

à necessidade de liaison do contentieux, ou seja, da imprescindibilidade ou 

não da decisão preliminar no âmbito administrativo. Quando se trata de ação 

relativa à excès de pouvoir, não há motivo para exigência de pronunciamento 

prévio sobre a matéria, uma vez que a extrapolação de poder só pode ser 

perpetrada pela própria Administração ou por quem age em seu nome, através 

de um ato ou decisão administrativa. Quando, entretanto, tratamos de ação 

relativa ao pleno contencioso, nesse caso, a situação é diferente, uma vez que 

a responsabilidade civil ou contratual do Estado, predominantemente, não 

decorre de ato ou decisão administrativa, necessitando, segundo o sistema 

jurídico-administrativo francês, de uma decisão prévia de liaison du contentieux.      

6  Esse contencioso abrange a responsabilidade do Estado e todos os litígios que não versem sobre matéria 
de legalidade dos atos administrativos, essa, abrangida pelo contencioso por excesso de poder.
7  O contencioso por excesso de poder abrange todos os litígios que versam sobre legalidade dos atos 
administrativos.
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6.1 O INTERESSE DE AGIR NA JUSTIÇA NO CONTENCIOSO BRASILEIRO E NO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRANCÊS

Na Constituição brasileira, Art. 5º, XXXV, está previsto que o Poder Judiciário 

deve exercer sua jurisdição de forma plena. Em resumo, a Constituição brasileira 

preconiza o direito ao juiz de forma primária, isto significa dizer que nem mesmo 

a lei, expressão máxima da legitimidade democrática, não poderá subtrair da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito.  

Esta apreciação pelo Poder Judiciário será feita obedecendo algumas 

formalidades. Critérios básicos são exigidos por lei em virtude da obediência à 

forma, e esses critérios estão ligados à validade da própria ação. O interesse 

de agir é um desses critérios essenciais, tanto na França quanto no Brasil.

A peculiaridade francesa é que em matérias afetas ao intitulado 

contencioso pleno, o demandante deve reivindicar um direito próprio que o 

Estado supostamente lesionou. No contencioso por excesso de poder (excès 

de pouvoir), a ação somente é admitida na Justiça Administrativa por alguém 

que tenha interesse em obter a anulação do ato administrativo em questão. 

O Poder Judiciário brasileiro frequentemente é provocado a apreciar 

e julgar demandas envolvendo a Administração, sem que o acionante 

tenha submetido à questão a apreciação prévia da Administração Pública 

que praticou o ato.8 No Brasil não há previsão de decisão preliminar da 

Administração Pública em demandas de nenhuma natureza, o que, para o 

nosso sistema representaria um obstáculo ao acesso a Justiça. 

Diferentemente, na França, todos os recursos administrativos devem 

ser formados contra decisões administrativas, isso é chamado de liaison du 

contentieux, ou vinculação do contencioso. Trata-se de assegurar que a 

Administração já tenha firmado um posicionamento sobre a questão em 

decisão administrativa prévia. O Art. R.421º-1 do Código da Justiça 

8  STJ (1997/0073680-6). Publicado em 30/03/1998 Ministre. FERNANDO GONÇALVES; AC 2001.38.00.015454-
6/MG, Juge Fédéral ItelmarRaydan Evangelista, Première Chambre, publié-DJF1 p.1498 du 03/06/2008
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Administrativa estabelece que “Ressalvadas as matérias relacionadas às 

obras públicas, a jurisdição administrativa apenas pode ser provocada por 

via de recurso formado contra uma decisão.”.

O princípio do acesso a Justiça está fundado no Art. 16º da Declaração 

dos Direitos do homem e do Cidadão.9 O Conseil Constitutionnel erigiu esse 

princípio à categoria de princípio com valor constitucional. Em momento 

posterior, o Conselho de Estado decidiu que o direito ao recurso constituía um 

princípio geral do direito. Ademais, os Arts. 6º e 13º da Convenção Europeia 

de Direitos do Homem (CEDH) preveem a obrigação dos Estados garantirem 

a efetividade do direito ao recurso. 

A CEDH admite, por outro lado, que restrições podem ser impostas ao 

princípio de acesso à Justiça, desde que sejam respeitadas as seguintes 

condições: que elas não imponham danos substanciais ao direito ao recurso; 

que essas restrições sejam proporcionais ao efetivo exercício de seu direito e que 

o recurso continue efetivo e concreto. Assim, essas condições correspondem 

às condições de acesso determinadas pela teoria de admissibilidade dos 

recursos (théorie de la recevabilité des recours). Um recurso administrativo não 

será recebido se não atender a certas formalidades, dentre elas, a obtenção 

de decisão administrativa preliminar (décision administrative préalable) todas 

as vezes que o recurso se relacione com as questões do contencioso pleno, ou 

seja, domínio dos contratos administrativos e da responsabilidade do estado. 

No Brasil os tribunais não admitiam qualquer exigência de demanda 

administrativa precedente, considerando tais exigências inconstitucionais10

Felizmente o Superior Tribunal de Justiça interpretou o tema de forma 

mitigada. Foi considerado pelo STJ que a ausência total de demanda 

administrativa antes de ser acionado o Poder Judiciário ou quando não

9  « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a 
point de constitution »
10  TRF. Recurso 473354, Juiz GISELLE FRANÇA, 04/06/2012 ; Recursp 450756, Juiz THEREZINHA CAZERTA, DJ 
28/05/2012. Tribunal de Justice de Pernambouco. Recours: 00252/2009. Juiz: RICARDO PESSOA DOS SANTOS, 
10/2/2009.
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 há prova de que a autoridade administrativa criou qualquer obstáculo à 

pretensão do jurisdicionado, a ação judicial deve ser extinta por ausência do 

interesse de agir.11 

6.2  UM DETALHAMENTO DO INTERESSE DE AGIR NA FRANÇA

Conforme já foi explicado anteriormente, o contencioso administrativo 

francês comporta uma separação entre procedimentos que visam anular um 

ato administrativo ou um contrato e aqueles procedimentos que visam pleitear 

uma reparação de danos. Essa divisão nos permite perceber as diferenças 

existentes em relação à demonstração do interesse de agir em Justiça.

O contencioso de plena jurisdição é um contencioso subjetivo. Nesse 

tipo de contencioso a questão posta para julgamento versa sobre situação 

jurídica individual. São tipicamente matérias de pleno contencioso as ações 

que versam sobre os contratos administrativos e sobre responsabilidade.

Salvo as ações relativas às obras públicas, para as quais a decisão 

administrativa prévia não é obrigatória, não se pode exercer o direito de ação 

na França sem haver uma decisão administrativa contra a qual o litigante se 

insurja. Para ilustrar, nós podemos citar Yves Gaudemet (2012, p. 89) que nos 

ensina:

 [...] quando o particular pretende o ressarcimento pela Administração por um 

dano sofrido, ele deve pleitar inicialmente essa reparação da própria Administração 

11  STJ. n.º 1310042/PR, Juge Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 15.05.2012 :“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 
CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º e 267º, 
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de 
ação, cujo objetivo é a concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado postulou sua pretensão diretamente 
no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via 
infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, da CF). 
Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilida-
de da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por 
parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflito . 4. Em regra, não 
se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente 
na esfera administrativa. 5. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se 
nas hipóteses de a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário 
, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A 
aplicação dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para ingresso 
com ação previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.”.
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e somente depois de sua recusa, de seu silêncio12, ou, de uma proposta insuficiente, 

é que a ação poderá ser proposta.  

Segundo Jean-Marie Auby (1997, p. 10) essas decisões preliminares tem 

somente como finalidade vincular o contencioso. Não se trata de um exame 

aprofundado da matéria, mas sim de uma oportunidade de fazer a instância 

administrativa, ao menos, conhecer o conflito. Essas demandas iniciais, na 

maioria das vezes, são apenas para preencher uma formalidade, obter uma 

decisão preliminar. (Ibid)

Essas decisões, no entanto, podem evitar um litígio. Algumas vezes a 

demanda é de procedência evidente, e, a oportunidade de apreciação 

preliminar pela Administração, mesmo superficial, possibilita a tomada de 

uma decisão mais razoável, evitando a intervenção do juiz. Outras vezes, a 

improcedência é evidente e a argumentação deduzida na recusa convence 

o particular, que não mais recorre ao juiz. É imperativo, todavia, que essa 

análise não se torne mero cumprimento mecânico de uma formalidade 

procedimental, pois se assim for, será nada mais do que um obstáculo 

retardador da ação da justiça. 

A doutrina relaciona essas decisões preliminares apenas à função de 

vincular o contencioso. É princípio do contencioso administrativo Francês que 

“[…] a jurisdição pode ser provocada unicamente pela via do recurso formado 

contra uma decisão […]”13. A rejeição, explícita ou implícita, pela expiração 

do prazo legal de dois meses, permite aos particulares a provocação do juiz. A 

doutrina francesa denuncia que toda a lógica da decisão prévia é construída 

em torno do contencioso jurisdicional. A existência dessa previsão 

12  A Lei n° 2000-321 de 12 de abril de 2000 relativa aos direitos dos cidadãos nas suas relações com a adminis-
tração tornou prevalente a decisão do Conselho de Estado – Art. 21º : «sauf dans les cas où un régime de décision 
implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’Article 22º, le silence gardé pendant plus de deux mois 
par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet».
13  Article R. 421º-1 du code de justice administrative.
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não tem, infelizmente, como objetivo, a criação de um canal de diálogo entre 

a Administração e os Cidadãos, mas sim fazer valer uma tradição histórica do 

contencioso administrativo francês originado da teoria do ministro-juiz.14

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nós apresentamos alguns litígios que certamente são adaptáveis ao 

contencioso administrativo. Esses litígios não apresentam complexidade e 

não exigem qualquer esforço do magistrado. Para a Administração eles não 

apresentam qualquer ineditismo, muito pelo contrário, desde o seu nascedouro 

a Administração já conhece o posicionamento reiterado dos tribunais.

Assim, concluímos que antes de uma tentativa mais audaciosa, seria 

mais razoável para um sistema alternativo, que ainda precisa provar sua 

eficácia, que ele se resumisse incialmente a essas áreas, onde sua eficácia 

estaria garantida, e o seu objetivo maior, aliviar a sobrecarga de trabalho dos 

tribunais, seria atingido sem maiores polêmicas.

Admitir que os mecanismos alternativos ao juiz, não são compatíveis 

com todos os tipos de litígios formadores do contencioso administrativo, não 

fragiliza essa solução alternativa, mas sim o aproxima da realidade. É claro 

que não somente os litígios de massa e os falsos litígios são adaptáveis a esse 

contencioso alternativo, mas, a certeza de que esse tipo de litígio pode ser 

resolvido sem maiores delongas ou polêmicas por esta via, torna mais seguro 

o doloroso desapego ao tradicional em proveito do exercício da novidade.
14  « La règle de la décision préalable provient de la loi du 17 juillet 1900, reprise par le Décret n° 65-29 du 11 
janvier 1965. Mais son fondement est plus ancien : il provient du fait que le Conseil d’État dans le régime procédural 
du début du XIXème siècle ne pouvait être saisi que de décisions. Il a maintenu cette exigence après 1889, rendant 
utile l’adoption de dispositions textuelles.La règle de la décision préalable peut être ainsi énoncée : la recevabilité 
des recours est subordonnée au fait qu’ils soient dirigés contre une décision. Cette exigence ne fait pas problème 
en cas de recours pour excès de pouvoir ni dans le contentieux de l’annulation en général, mais elle est d’un grand 
poids dans le plein contentieux. Si un préjudice résulte d’un acte administratif non décisoire ou d’un fait juridique, 
l’intéressé doit en principe provoquer une décision en adressant une demande expresse d’allocation de dommages 
et intérêts à la personne publique ou privée (CE, Sect. 13 juin 1984, Assoc. Club athl. Mantes-la- ville, Rec.218, 
AJDA 1984.572) auteur du préjudice. Cependant, pour que l’auteur de l’acte ou des faits litigieux ne puisse par 
inertie faire obstacle à l’action de l’intéressé, une décision de rejet est réputée intervenue au bout de deux mois de 
silence. On l’appelle décision implicite de rejet.»
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Pensar que a Administração poderá desempenhar tão bem o papel 

de conciliadora ou mediadora, ao ponto de tornar o juiz desnecessário, em 

relação aos litígios administrativos, é tão inocente quanto irresponsável. A 

Administração Pública poderá exercer a mediação e a conciliação de uma 

forma eficaz, isso é o que desejamos, e desviará da apreciação do Poder 

Judiciário, as demandas que nunca deveriam ter abarrotado os tribunais, 

afinal, administrar também abrange o gerenciamento de crises. Os conflitos, 

todavia, que apresentarem verdadeiramente pontos controversos, esses 

continuarão a ser dirimidos por quem exerce jurisdição.

Dimensionar o campo de atuação dos modos alternativos de solução de 

litígios administrativos é essencial para garantir sua eficácia.
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o voto de liderança no 
âmbito federal sob a 
perspectiva da democracia 
constitucional e do devido 
processo legislativo

Fernando Cerqueira Valadares Ferreira1

RESUMO: 

O presente artigo propõe a análise do voto de liderança no processo 

de formação das leis no âmbito federal. Diante da relevância e amplitude 

do processo legislativo federal, o qual tem incidência sobre o povo brasileiro, 

torna-se premente a necessidade de situar e contextualizar o instituto do voto 

de liderança de modo a estabelecer considerações acerca da atuação e 

representatividade parlamentar através do mandato, sobretudo dos líderes, 

sob a ótica da democracia constitucional e do devido processo legislativo. 

Destarte, o presente trabalho objetiva uma exposição sobre alguns aspectos 

que, apesar do flagrante do interesse público, possuem uma abordagem es-

cassa no meio acadêmico e perante o povo brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Voto de liderança. Mandato. Democracia constitu-

cional. Devido Processo Legislativo.

1 Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia. 
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ABSTRACT:

This article proposes the analysis of the leadership vote in the formation 

process of laws in federal field. Given the importance and scope of the fed-

eral legislative process, which has implications for the Brazilian people, there 

is a pressing need to situate and contextualize the leadership vote institute 

to establish considerations about the role and parliamentary representation 

through the mandate, especially the leaders, from the perspective of consti-

tutional democracy and due process of law. Thus, the present study aims a 

presentation on some aspects that, despite the blatant public interest, have a 

narrow approach in academia and to the Brazilian people.

KEYWORDS: Leadership vote. Mandate. Constitucional democracy. Due 

Legislative Process.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de formação das leis no âmbito federal, está significativa-

mente relacionado à atuação parlamentar e a forma pela qual são conduzi-

das as fases do referido processo. Nesse sentido, ganha relevo o papel do voto 

de liderança no processo legislativo federal, visto que emana de diversos dis-

positivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), Regimento 

Interno do Senado Federal (RISF) e Regimento Comum do Congresso Nacional 

(RCCN). Embora existam variações entre os referidos regimentos acerca do 

voto de liderança, a sua essência permanece a mesma. É justamente a es-

sência do mencionado instituto e a sua significativa e questionável influência 

no processo de formação das leis que compõem o objeto do presente trabal-

ho, considerando que as nuances de cada regimento não serão destacadas 

neste artigo, visto que não respresentam o seu objeto.

Apesar de pouco explorado no meio acadêmico e pouco conhecido 

para a sociedade, o voto de liderança possui grande relevância, afinal influ-

encia diretamente a formação das leis. Diversos são os questionamentos acer-

ca do referido instituto à luz do devido processo legislativo, inclusive quanto a 

sua constitucionalidade, tendo em vista as violações constitucionais correla-

tas, sobretudo no que se refere à representatividade pautada na democracia 

constitucional. Face à relevância do processo legislativo federal, visto que tem 

como destinatário o povo brasileiro, é flagrante o interesse público acerca da 

análise do voto de liderança, o qual será analisado na sua essência sob a 

perspectiva da democracia constitucional e do devido processo legislativo, 

porém sem destacar as variações e nuances de cada regimento, conforme 

supramencionado.
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2. VOTO DE LIDERANÇA
 

O debate acerca do voto de liderança está situado na fase constitutiva 

do processo legislativo. Esta, segundo João Cavalcante Filho (2012), é quali-

ficada como a fase de criação da lei propriamente dita, bem como a fase 

das decisões, na qual o projeto de lei se transforma em lei, abarcando a sub-

fase da deliberação legislativa. (Ibid, p. 67-68)

A subfase supracitada compreende a discussão e votação, momento 

no qual o voto de liderança está situado de forma mais precisa. Destarte, em 

referência à deliberação legislativa (parlamentar), João Trindade Cavalcante 

Filho (2012, p. 68) enuncia in verbis:

Essa é a fase de tramitação do projeto de lei no poder Legisla-

tivo, em que a proposição será discutida e votada, podendo 

inclusive ser, nesse período, modificada (emendada). Como já 

dissemos, um princípio básico do processo legislativo é a sep-

aração ente discussão e votação, ou seja, primeiro o projeto 

é exaustivamente discutido (analisado), tanto nas comissões 

quanto no Plenário das Casas Legislativas. Só depois é coloca-

do em pauta de votação. 

Portanto, mediante as considerações preliminares supramencionadas, é 

possível dar continuidade a esta construção acadêmica.

2.1 CONCEITO

Algumas informações são necessárias para uma melhor compreensão do 

voto de liderança. Os conceitos a serem apresentados visam destacar a essên-

cia do referido instituto, de modo a possibilitar a sua compreensão e a construção 

de alicerces que servirão de base para o desenvolvimento do presente trabalho. 
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Nesse sentido, Dirley da Cunha Júnior (2013, p. 1020) apresenta o seguinte 

conceito: “Entende-se por voto de liderança aquele que permite aos lideres 

partidários votar em nome e em substituição aos membros do Congresso Na-

cional”. Há de se destacar que o voto de liderança chega a ser apontado 

como tipo de votação simbólica, a exemplo do que João Trindade Caval-

cante Filho (2012, p. 76) expõe: “Outro tipo de votação simbólica é chamado 

voto de liderança, em que apenas são ouvidos os líderes de cada bancada 

parlamentar, e o voto deles vale pelo voto de todos os membros que são 

liderados”.  Ademais, João Trindade Cavalcante Filho, com apoio em Kildare 

Gonçalves Carvalho, ressalta: 

“Trata-se de uma verdadeira ficção jurídica, pois se considera a votação 

como se os liderados tivessem efetivamente votado. Por isso, alguns autores 

chegam a questionar a constitucionalidade das disposições regimentais que 

estabelecem esse processo de votação.” (Ibid)

Entretanto, nem sempre o voto de liderança é associado à modalidade 

de votação simbólica. Embora seja evidenciado por esta, a atuação dos lí-

deres não é restrita a somente uma modalidade de votação. Destarte, afora 

definições doutrinárias, é relevante destacar a definição do Glossário Legisla-

tivo, exposto no sítio virtual do Senado Federal, definindo o voto de liderança 

nos seguintes termos: 

No processo simbólico de votação das matérias legislativas o voto 

dos líderes dos partidos representará o de seus liderados presentes 

à sessão. No processo nominal de votação, os líderes votam em 

primeiro lugar, para que os demais parlamentares conheçam o 

voto da liderança de seu partido. Após o voto da liderança, vo-

tam os demais parlamentares. (SENADO FEDERAL, 2015)

Conforme ressaltado preliminarmente, os conceitos apresentados visam 

destacar a essência do voto de liderança de modo a enaltecer a sua ideia 
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central. Esta, por sua vez, expõe de forma patente violações constitucionais, 

atinente ao devido processo legislativo, a serem desdobradas adiante.

2.2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

É significativa a contribuição européia acerca do exercício, em geral, da 

atividade parlamentar, de modo que o Brasil apresenta indícios dessa contri-

buição. Alcino Pinto Falcão faz referência ao exemplo francês, relacionado 

ao voto de liderança, nos seguintes termos: 

Parece, pois, devermos falar agora no voto por procuração e 

em seu afim ou aparentado, voto de liderança. Não vou referir-

me aos longínquos tempos medievais – estados gerais, eleitores 

de príncipes reinantes alemães etc. –, mas sim à prática em tem-

pos modernos, com o exemplo francês. E que fique claro que 

o termo ‘procuração’ em direito parlamentar tem significado 

particular, não correspondendo – fato que ocorre em outros ra-

mos do direito com termos usados no civil – exatamente ao de 

‘instrumento do mandato’ da civilísitca. (FALCÃO, 1988, p. 250)

Embora a contribuição europeia seja significativa, é difícil precisar concre-

tamente, basicamente por dois motivos, qual seria do ponto de vista histórico, 

a real origem do voto de liderança. O primeiro motivo decorre da diversidade 

de sociedades ao longo da história da humanidade que possam ter adotado 

mecanismos similares, de mesma essência, em suas respectivas assembléias. 

O segundo decorre das diferentes denominações e definições que são atribuí-

das aos referidos mecanismos, vide voto por procuração, de modo a suscitar 

a polêmica acerca da sua definição, se seria o voto de liderança em estágio 

embrionário ou se seria outro tipo de mecanismo. 

É importante deixar claro que o presente trabalho não tem como finali-
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dade precípua a investigação histórica. Destarte, a atribuição de certeza so-

bre a real origem do voto de liderança não consiste num dos objetivos tra-

çados. Entretanto, existe o propósito buscar um resgate histórico que possa 

contextualizar e fornecer embasamento ao presente trabalho. 

Assim, é válido destacar as informações relevantes que Georges Vedel, 

citado e traduzido por Alcino Pinto Falcão, apresenta em relação à contri-

buição francesa em conformidade com o exposto a seguir:

Georges Vedel, citado e traduzido por Alcino Pinto Falcão, 

expõe que a tradição parlamentar francesa, à qual a Quarta 

República ficou fiel, admite que, no escrutínio público ordinário, 

os ausentes possam votar, mencionando que no referido modo 

de votação os escrutinadores (huissiers) recolhem os sufrágios 

dos membros da Assembléia fazendo circular as urnas. Ressalta 

ainda que cada parlamentar guardava consigo cédulas (bul-

letins) em seu nome, brancas para o sim e azuis para o não, 

de modo que remetendo sua cédula a um escrutinador qual-

quer, de sua escolha ou designado por seu grupo, seria possível 

participar da votação, mesmo estando ausente, por intermédio 

daquele. (VEDEL apud FALCÃO, 1988, p. 250)

Alcino Pinto Falcão (1988, p. 250) ainda pondera: “Não tenho elementos 

de informação para precisar quando começou a ‘tradição’ a que se refere 

Vedel, mas posso assegurar que tal expediente, desde os idos de 30, passou a 

figurar, expressamente, no regimento interno, em França.”  

Ademais, Louis Luigini é citado por Falcão (1988, p. 250) nos seguintes termos:

O já referido especialista Louis Luigini (ob. cit.) fornece pormeno-

rizadas informações a respeito, pelo qual, com origens na Câ-

mara de Comuns, segundo diz, o voto por procuração (p. 164) 
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só em 1850 é que apareceu na prática parlamentar francesa 

e que o deputado Marin se tornou o mais enérgico impugna-

dor dessa praxe, tendo em 30 de dezembro de 1924  proposto 

emenda regimental, que terminaria com tal praxe. Em razão de 

um parecer do prof. J. Barthélémy, também deputado, que – 

embora se dizendo favorável ao voto pessoal – reconhecia que 

suprimir a praxe traria grandes dificuldades aos trabalhos da 

Casa, tal emenda não passou. 

Diante do contexto apresentado através da atividade parlamentar na 

Europa, é pertinente apresentar considerações históricas sobre o voto de lider-

ança à luz da atividade parlamentar no Brasil. Há de se considerar a ideia 

atribuída ao voto de liderança enquanto instrumento ditatorial, de modo a 

ressaltar, inclusive, o período antidemocrático vivido pelo povo brasileiro, no 

qual era previsto o referido instituto. Destarte, Mendes Ribeiro expôs o seguinte: 

“Há que lutar contra as ‘tradições ilegais’, as irresponsabilidades e ditaduras 

mansamente aceitas. O voto de liderança é a outra face do arbítrio.”. (RI-

BEIRO, 1988, p. 5)

Dentre os parlamentares brasileiros, não é recente a resistência ao indigi-

tado instituto. Assim, merece destaque o seguinte posicionamento do depu-

tado Francisco Rollemberg, publicado em matéria do Correio Braziliense antes 

mesmo da vigência da Constituição Federal de 1988:

Francisco Rollemberg sustentou que o ato de votar é pessoal 

e indelegável, afirmando que entre as práticas legislativas que 

mais têm concorrido para o desprestígio do Poder Legislativo e 

para deformação da imagem do parlamentar está o voto de 

liderança. Rollemberg ainda sustentou, pouco antes da vigên-

cia da Constituição Federal de 1988, que a Constituição deveria 

prever que o ato de votar não poderia ser delegado a ninguém 
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antes que a norma regimental pudesse consagrar uma prática 

repudiada pela opinião pública. (ROLLEMBERG, 1987, p. 6)

Ademais, é válido destacar a crítica de Mendes Ribeiro, exposta a seguir: 

“O tal voto de liderança resume o plenário da Câmara a meia dúzia de depu-

tados. No Senado, a história se repete. E, no Congresso, por óbvio, não há 

diferença. As decisões se deslocam para um gabinete.” (RIBEIRO, 1988, p. 5)

Nota-se de forma patente que o panorama histórico traçado aponta di-

versos aspectos do voto de liderança ofensivos à democracia constitucional 

e ao devido processo legislativo.

3. O MANDATO

A noção de mandato será abordada no presente trabalho com o 

propósito e situar o papel do legislador no âmbito devido processo legislativo 

com fulcro na ideia de democracia representativa pautada nos preceitos da 

Constitução Federal de 1988. Assim, apesar da celeuma doutrinária, o presen-

te trabalho visa tratar do mandato em virtude das aspirações democráticas 

constitucionalmente previstas, independentemente das variações doutrinárias 

acerca das formas representativa ou imperativa.

Dalmo de Abreu Dallari (2009, p. 156-157) considera que:

Na democracia representativa o povo concede um mandato 

a alguns cidadãos, para, na condição de representantes, exter-

narem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, 

como se o próprio povo estivesse governando. Entendem al-

guns estudiosos que é impróprio falar-se em mandato político, o 

que, no seu entender, significa uma transposição inadequada 

de um instituto de direito privado para o âmbito do direito pú-
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blico. Acham que só existe representação política, o que, em 

última análise, não resolve o problema, uma vez que também 

existe o instituto da representação no âmbito do direito privado. 

Assim, pois, como não foi ainda apontado um substituto nitida-

mente superior, É preferível que se continue a usar o termo man-

dato, que já tem a seu favor uma tradição de vários séculos. 

Ademais, é pertinente a seguinte exposição de José Paulo Sepúlveda 

Pertence, ao relacionar voto de liderança e mandato:

Por estranho paradoxo, sobrevive, ainda, nos regimentos e na 

prática, o voto de liderança. Precisamente, de todos os instru-

mentos referidos, aquele que – além de ter nascido no próprio 

Congresso e não da Carta outorgada de 1969 – castra, de modo 

mais fundo, a plenitude do mandato parlamentar e las but not 

least – é patente inconstitucionalidade. (PERTENCE, 1985, p. 59) 

(grifo nosso)

Há de se considerar que a realidade democrática brasileira impõe que 

o mandato, independentemente das variações doutrinárias, deve ser exer-

cido com amparo na carta magna, a qual consiste em instrumento legítimo 

de consolidação das aspirações de democracia representativa do povo 

brasileiro. Nesse sentido, é notório que o voto de liderança na sua versão atual 

é inconstitucional, bem como não se compatibiliza com a noção, de devido 

processo legislativo.

A análise da constitucionalidade do voto de liderança é importante para 

o desenvolvimento do presente trabalho. Esta análise ganhou significativo de-

staque poucos anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

através de um parecer do então Procurador-Geral da República José Paulo 

Sepúlveda Pertence.
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Assim, Alberto Rollo (1999) destacou:

Mais adiante, em maio de 1985, tentaram amordaçar a con-

sciência do deputado Jorge Cury. O resultado foi um processo 

no qual o hoje ministro Sepúlveda Pertence, então procurador-

geral da República, opinou contra o voto de liderança, que 

jungia todos os parlamentares de um partido à decisão do líder. 

Pertence afirmou que, mesmo no exame do direito comparado, 

não encontrava figura como a do nosso voto de liderança, res-

saltando que, na França, o voto por procuração e o voto cole-

tivo haviam sido abolidos. E tachou de inconstitucional tal tipo 

de voto, num parecer que veio a prevalecer. 

Dentre as passagens do parecer supramencionado, José Paulo Sepúlve-

da Pertence expõe o seguinte posicionamento:

Já o instituto do voto de liderança faz, dos líderes, mandatári-

os dos seus liderados, independentemente ou mesmo contra a 

vontade deles. Tanto, que nem presença do deputado na ses-

são e manifestação contrária ao voto do líder impedirão que 

este tenha o peso do número total da bancada partidária. 

(PERTENCE, 1985, p. 59)

É válida a ressalva sobre o trecho supramencionado, de modo a consid-

erar com os dispositivos regimentais da época, 1985, ou seja, anterior a atual 

Carta Magna, visto que houve alterações posteriores que tornaram o voto de 

liderança mais brando, embora ainda questionável, na Câmara dos Deputa-

dos. Contudo, no âmbito do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e do 

Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN) o mencionado instituto 

é exposto numa versão mais ofensiva ao devido processo legislativo e aos        



47

preceitos constitucionais. Ademais, o parecer de José Paulo Sepúlveda Per-

tence evidencia o potencial criativo constante dos dispositivos regimentais do 

Poder Legislativo Federal do Brasil ao ressaltar, com base em Parlements, que: 

“Nas fontes disponíveis, só há alusão, não pormenorizada, a sistema semel-

hante ao brasileiro, no parlamento luxemburguês.” (Ibid, p. 60)

Ainda no mencionado sentido, José Paulo Sepúlveda Pertence expôs os 

seguintes esclarecimentos:

Como nos outros parlamentos práticas semelhantes são descon-

hecidas, a eliminação no constitucionalismo francês, do voto 

por procuração e do voto coletivo, deixam de todo isolada 

(com a única exceção do pequeno Luxemburgo, se ainda sub-

siste) a criação brasileira do voto de liderança. (Ibid, p. 61)

Diante do exposto, as violações constitucionais surgem de forma patente. 

Nesse sentido, a inconstitucionalidade do voto de liderança é visível através 

de uma série de ofensas constitucionais constatadas mediante princípios e 

fundamentos extraídos já do artigo 1.º da Constituição Federal de 1988.2

O próprio conceito do voto de liderança evidencia a sua inconstitucio-

nalidade em virtude de flagrante ofensa à representatividade pautada na 

democracia constitucional. Assim, é de grande utilidade mencionar Kildare 

Gonçalves Carvalho (2006, 797), o qual expõe: 

Há controvérsia acerca da constitucionalidade do voto de lider-

ança, em especial se se considerar que ele cria uma representa-

ção sem mandato, em que o Líder representa todos os Deputa-

dos do seu Partido, independentemente da vontade deles. 

2  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 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. Parágrafo único. Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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Deve ser destacado que a presente subseção é lastreada na combina-

ção de dois princípios, quais sejam o princípio da representação e o princípio 

democrático. O primeiro é abordado como componente do segundo.

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p. 293) proporciona 

o posicionamento exposto a seguir:

O princípio da representação, como componente do princípio 

democrático, assenta nos seguintes postulados: (1) exercício ju-

rídico, constitucionalmente autorizado, de funções de domínio, 

feito em nome do povo, por órgãos de soberania do Estado; (2) 

derivação directa ou indirecta da legitimação de domínio do 

princípio da soberania popular; (3) exercício do poder com vista 

a prosseguir os fins ou interesses do povo. (grifo nosso)

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012, p. 103), por sua vez, aborda a rep-

resentação de maneira atrelada à supremacia das leis:

A supremacia da lei deveria ser, de acordo com o esquema 

clássico, a supremacia da Razão sobre o arbítrio dos gover-

nantes. Deveria exprimir a vontade geral, que nunca erra, por 

ser a razão humana despida dos interesses que a descamin-

ham, e, jamais, o predomínio de qualquer grupo, de qualquer 

vontade particular.

Para estabelecer essa supremacia e impedir rigorosamente 

aquele arbítrio, o Constitucionalismo confiava em dias coisas, 

num instrumento de identificação entre a vontade dos órgãos 

governamentais e a da Nação – a representação – e num equilí-

brio de forças, resultante da divisão do poder e estruturado na 

separação dos poderes. 
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É interessante mencionar a distinção entre representação e represen-

tatividade estabelecida por intermédio de José Alcione Bernardes Júnior ao 

citar José Joaquim Gomes Canotilho, conforme exposto a seguir:

Com efeito, segundo o constitucionalista português, a noção 

de representação não se confunde com a de representativi-

dade. Aquela, sob o prisma organizatório-funcional, é enten-

dida como um esquema de seleção fundamentalmente base-

ado na eleição dos governantes. É dessa maneira que se dá a 

institucionalização do exercício do poder político. Já a repre-

sentatividade traduz a efetiva ou real correspondência entre a 

composição de um colégio ou órgão representativo e os indi-

víduos ou grupos sociais dos quais ele é expressão. (CANOTILHO 

apud BERNARDES JÚNIOR, 2009, p. 52-53)

O princípio democrático é evidenciado já no artigo 1.º da Carta Magna, 

visto que a ideia de Estado Democrático de Direito é expressa. Assim, Dirley da 

Cunha Júnior (2013, p. 519) esclarece: 

A Constituição de 1988 declara ser a República Federativa do 

Brasil um Estado Democrático de Direito. A designação Estado 

Democrático de Direito é novidade entre nós e sintetiza um 

movimento tendente a orientar o Estado de Direito a realizar os 

postulados da Democracia. 

José Afonso da Silva, no que se refere à ideia de regime político, con-

sidera que: “O regime brasileiro da Constituição de 1988 funda-se no princípio 

democrático. O preâmbulo e o art. 1.º o enunciam de maneira insofismável.”. 

(SILVA, 2011, p. 125)

É bem verdade que conceituar democracia não é tarefa simples, con-
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forme ressalva Paulo Bonavides: “Variam pois de maneira considerável as 

posições doutrinárias acerca do que legitimamente se há de entender por 

democracia.”. (BONAVIDES, 2009, p. 288)

Contudo, é de grande utilidade para o presente trabalho abordar alguns 

conceitos doutrinários pertinentes. Assim, José Afonso da Silva (2011, p. 125-

126) expõe:

Democracia é o conceito histórico. Não sendo por si um valor-

fim, mas meio e instrumento de realização de valores essências 

de convivência humana, que se traduzem basicamente nos di-

reitos fundamentais do homem, compreende-se que a historic-

idade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe 

o conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido sempre 

o princípio básico de que ela revê um regime político em que 

o poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, de-

mocracia não é um mero conceito político abstrato e estático, 

mas é um processo de afirmação do povo de garantia dos di-

reitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da 

história. 

Nesse contexto, Dalmo de Abreu Dallari (2009, p. 150-151) proporciona as 

seguintes considerações:

Uma síntese dos princípios que passaram a nortear os Estados, 

como exigências da democracia, permite-nos indicar três pon-

tos fundamentais:

A supremacia da vontade popular, que colocou o problema 

da participação popular no governo, suscitando acesas con-

trovérsias e dando margem às mais variadas experiências, tanto 

à representatividade, quanto à extensão do direito de sufrágio 
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e aos sistemas eleitorais e partidários.

A preservação da liberdade, entendida sobretudo como pod-

er de fazer tudo o que não incomodasse o próximo e como o 

poder de dispor de sua pessoa e de seus bens, sem qualquer 

interferência do Estado.

A igualdade de direitos, entendida como a proibição de distin-

ções no gozo de direitos, sobretudo por motivos econômicos ou 

de discriminação entre classes sociais. 

José Alcione Bernardes Júnior (2009, p. 43) por sua vez, considera que:

Pode-se ter um texto constitucional avançado, mas que não en-

contra aplicação efetiva, daí a necessidade de se analisarem 

as condições concretas do exercício do poder, porque serão 

essas condições que vão determinar o caráter democrático ou 

autoritário do processo legislativo. 

Destarte, é evidente que o voto de liderança revela uma flagrante in-

constitucionalidade, visto que não se coaduna de forma alguma com precei-

tos constitucionais extraídos dos princípios da representação e democrático. 

O fato de determinado parlamentar ser uma liderança não deve ser funda-

mento para que ele possa interferir no mandato de outrem através de votos 

que possam representar toda a sua bancada. Afinal, é legítimo que o povo 

brasileiro espere que cada parlamentar exerça o seu mandato de forma atu-

ante, através de uma participação efetiva que torne clara e pública as suas 

respectivas posições políticas. Há uma nítida incongruência em função do 

voto de liderança, que pode ser percebida até mesmo mediante uma análise 

feita sob um viés lógico. Análise esta que permite concluir que as lideranças 

revelam uma espécie de tertium genus parlamentar, qual seja, representante 

do representante do povo.
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4.  DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO

A análise do devido processo legislativo remete a análise daquele que 

é apontado como fundamento de outros princípios decorrentes, o devido 

processo legal, ou até mesmo o chamado devido processo constitucional, o 

qual é apontado como mais adequado no presente trabalho. Destarte, é rel-

evante expor preliminarmente as seguintes considerações de Bernardo Gon-

çalves Fernandes: “A noção de devido processo legal, então, deve abarcar 

não apenas o princípio do contraditório, como ainda outros princípios, sen-

do eles: ampla defesa, direito ao recurso, juízo natural, direito ao advogado, 

entre outros.” (FERNANDES, 2012, p. 435) (grifo nosso) O referido autor ainda 

acrescenta:

Logo, a noção de devido processo ultrapassa a esfera da legali-

dade, como conjunto de normas infraconstitucionais, e se insere 

à órbita da constitucionalidade, permitindo a afirmação não 

mais de um “devido processo legal”, mas agora de um devido 

processo constitucional. (Ibid,    p. 435) (grifo nosso)

Nesse sentido, merece destaque a seguinte exposição Cintra, Dinamarco 

e Grinover (2010, p. 85):

A condensação metodológica e sistemática dos princípios con-

stitucionais do processo toma o nome de direito processual con-

stitucional.

Não se trata de um ramo autônomo do direito processual, mas 

de uma colocação científica, de um ponto-de-vista metodológi-

co e sistemático, do qual se pode examinar o processo em suas 

relações com a Constituição. 
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É pertinente a distinção entre processo e procedimento de Cintra, Dina-

marco e Grinover (2010, p. 301), conforme exposto a seguir:

A noção de procedimento é puramente formal, não passando 

da coordenação de atos que se sucedem. Conclui-se, portan-

to, que o procedimento (aspecto formal do processo) é o meio 

pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da ordem legal do 

processo. 

José Afonso da Silva (2007, p. 41-42) define processo legislativo in verbis:

O processo legislativo pode ser definido em termos gerais como 

o complexo de atos necessários à concretização da função 

legislativa do Estado.

Mas, se quisermos uma noção mais completa de do processo 

de formação das leis, teremos que reconhecer, nele, aspectos 

objetivos e subjetivos: aqueles consistentes nos atos processuais 

legislativos; estes, nos órgão e pessoas, que são os sujeitos desse 

processo. Assim, poderíamos dizer que o processo legislativo é 

o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação e sanção) re-

alizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o 

fim de promulgar leis. 

Um parâmetro balizador do devido processo legislativo diz respeito ao 

cotejamento entre a relevância projeto a ser debatido e grau de qualidade 

da deliberação parlamentar. Assim, surgem questionamentos acerca de mui-

tos projetos de grande relevância que têm passado pelo processo de vota-

ção simbólica, o qual viabiliza e evidencia o voto de liderança.

A formação de um ato legislativo, especialmente aqueles de maior am-

plitude e relevância, a exemplo de códigos, leis de grande destaque, neces-
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sitam de reflexão e discussão aprofundadas e pautadas nos ditames consti-

tucionais. É lamentável que projetos significativos sejam deliberados de forma 

apressada por decisão de um núcleo restrito de parlamentares.

Assim, o devido processo legislativo deve ser preservado, sobretudo em 

virtude da importância da atividade parlamentar e das consequências perante 

o seu destinatário, o povo. É necessário, pois, que o projeto passe pelo processo 

de evolução e amadurecimento adequado (de duração razoável) antes de 

ser rejeitado ou aprovado, constituindo efetivamente um ato legislativo.

Há de se destacar que, embora existam divergências, sobretudo em fun-

ção da celeuma atinente às limitações controle jurisdicional do processo leg-

islativo, o presente artigo trata do devido processo legislativo pautado nas 

noções supramencionadas de devido processo legal e devido processo con-

stitucional. Destarte, restam evidenciados elementos basilares para uma mel-

hor compreensão desta seção.

4.1 CONCEITO

O devido processo legislativo não ostenta um conceito simples, é ques-

tionada até mesmo a sua existência. Entretanto, existem trabalhos realizados 

que evidenciam posicionamentos que devem ser mencionados.

Assim, merece destaque a exposição de Sebastião Gilberto Mota Tava-

res (2006, p. 169):

Dessa maneira, em vez daquela noção simplista que temos; ao 

contrário da pouca importância que lhe damos, o que ocorre 

é exatamente o contrário, pois o processo legislativo é uma das 

mais genuínas garantias do cidadão, pois é por intermédio dele 

que poderá aferir como está sendo exercido o seu poder so-

berano, de molde a arrefecer ao máximo a inevitável tensão 

existente entre a sua vontade e a vontade legislativa. É tam-
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bém um das mais refinadas formas de segurança jurídica, eis 

que, na medida em que a lei seja devidamente processada, 

o perigo de leis mal elaboradas, prejudiciais e nocivas poderá 

ser afastado. É a isto que a mais abalizada e contemporânea 

doutrina constitucional vem chamando de devido processo 

legislativo. (grifo nosso)

Derly Barreto e Silva Filho (2004, p. 87), apresentam as seguintes considerações:

[...] torna-se imperioso, em razão dos vários segmentos da so-

ciedade atingidos, investigar fenômeno pouco estudado 

pela doutrina, ligado à efetividade do princípio constitucional 

democrático no âmbito das instituições representativas: o vício 

de inconstitucionalidade por violação do devido processo leg-

islativo, isto é, das regras que disciplinam como a vontade do 

poder legiferante se constitui e se manifesta, regras sem as quais 

os atos do legislador seriam fruto da desordem e não da dis-

ciplina, conseqüência da tirania das agremiações majoritárias 

e não produto do da deliberação de acordo com as normas 

voltadas a garantir, por imposição dos postulado democrático, 

o caráter plural da vontade parlamentar, com a ampla e efe-

tiva participação de todos os representantes e partidos políti-

cos, inclusive os minoritários, e a consideração e ponderação 

de interesses políticos, econômicos, sociais e culturais ontologi-

camente divergentes. 

 

Ademais, assumem grande relevância os princípios do processo legisla-

tivo, conforme expõe José Afonso da Silva (2007, p. 50):

O processo legislativo moderno é informado por alguns princípios 
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gerais, que lhe dão características e merecem ser destacados. 

Os principais são: a) o da publicidade; b) o da oralidade; c) o 

da separação da discussão e votação; d) o da unidade da leg-

islatura; d) (sic) o do exame prévio dos projetos por comissões 

parlamentares.

Esses princípios, contudo, pertencem ao aspecto dinâmico do 

processo em causa. Informam a parte do processo que de-

nominamos procedimento legislativo no qual se desenvolvem 

as fases da elaboração da lei. 

Destarte, os princípios supramencionados constituem balizadores que 

norteiam o processo de formação das leis, de modo devem ser aplicados em 

consonância com os ditames constitucionais. Sebastião Gilberto Mota Tava-

res, por sua vez, ressalta que o devido processo legislativo seria uma cláusula 

implícita decorrente de princípio adotado pela Constituição, o devido pro-

cesso legal. (TAVARES, 2006, p. 195) Entretanto, conforme já exposto, o presen-

te trabalho destaca a expressão devido processo constitucional.  É flagrante, 

pois, a existência e aplicabilidade do devido processo legislativo enquanto 

desdobramento do devido processo constitucional.

4.2 O ASPECTO TEMPORAL E O PAPEL DAS COMISSÕES PARLAMENTARES

É de grande importância a antecipação de alguns possíveis posiciona-

mentos, contrários ao teor do presente trabalho que podem ser apresentados, 

mediante justificativas favoráveis ao voto de liderança. Um deles diz respeito 

ao aspecto temporal. Nesse sentido, existe a defesa do voto de liderança en-

quanto instrumento necessário à celeridade do processo legislativo.

Ocorre que a mencionada hipótese não merece acolhimento. Há de 

se considerar preliminarmente, conforme já ressaltado, que o processo deve 

ter a duração devida. Afinal, lei boa não significa lei rápida. É evidente que, 
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face as necessidade da sociedade, instrumentos que possam atribuir celeri-

dade em sua tramitação podem ser utilizados, mas desde que não sejam de-

sprovidos de legitimidade, além de não causarem prejuízo à formação das 

leis. Uma lei mal elaborada pode causar danos em grande escala para uma 

sociedade. Portanto, ainda que sob a justificativa de celeridade, o voto de 

liderança não possui fundamento para que seja aplicado.

Relevante para a presente abordagem temática, é pertinente a indica-

ção de instrumentos legítimos para atribuir celeridade à tramitação do pro-

cesso legislativo sem prejuízo para este. Nesse sentido, há de se considerar o 

posicionamento de Dirley da Cunha Júnior ao fazer referência às Comissões 

Parlamentares, de modo a mencionar a incompatibilidade do voto de lider-

ança com a Constituição Federal de 1988, conforme exposto a seguir:

O ato de votação ou deliberação é ato decisório, por meio do 

qual se aprova ou não o projeto apreciado. Evidentemente, 

como toda deliberação, esse ato é precedido de discussão 

e estudos, seja perante as comissões parlamentares técnicas, 

seja perante o plenário de cada casa legislativa. A votação da 

matéria legislativa é informada pelo princípio da colegialidade, 

uma vez que é ato necessariamente coletivo das casas do Con-

gresso. Por isso mesmo, não se harmoniza com a Constituição o 

chamado voto de liderança, normalmente previstos nos Regi-

mentos Internos das casas legislativas. Porém, a Constituição 

permite às Comissões Parlamentares, em razão da matéria de 

sua competência, discutir e votar projeto de lei que dispensar, 

na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se 

houver recurso de um décimo dos membros da Casa (Art. 58º, § 

2.º, I). (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 1020)

Ademais, é extremamente pertinente fazer referência aos recursos tec-
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nológicos aptos a otimizar tempo no processo de formação das lei. É inacei-

tável a adoção da votação simbólica, uma vez que o Plenário é amplamente 

equipado com painéis de votação. É muito difícil não levantar questionamen-

tos a uma votação que permite que determinado parlamentar (líder) rep-

resente o mandato de outrem, possibilitando dúvida acerca do quórum de 

instalação e votação e que, por fim, submete aqueles que são favoráveis 

a permanecerem como se acham. Um simples comando num botão seria 

capaz de registrar e computar o real posicionamento dos parlamentares me-

diante votação nominal. Portanto, além do desrespeito ao princípio da publi-

cidade atinente ao processo legislativo, é notório que celeridade não é razão 

para justificar o voto de liderança.

As Comissões Parlamentares consistem em instrumentos constitucional-

mente previstos de grande utilidade ao processo legislativo, visto que repre-

sentam verdadeiros microcosmos no âmbito das Casas Legislativas, instituídos 

legítima e constitucionalmente para representar a atividade parlamentar em 

matérias específicas, de modo que deliberações pacificadas dispensam o 

encaminhamento ao Plenário. Este propósito das Comissões Parlamentares é 

visível no Art. 58º, §§ 1.º e 2.º, da Constituição Federal de 1988.3

Ademais, é válido mencionar o posicionamento de Paulo Adib Casseb 

(2008, p. 16):

As comissões constituem conjuntos parlamentares, formados 

por reduzido número de integrantes, com campos temáticos 

próprios (ou não) e constituídos para, em razão da matéria de 

3 Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma 
e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. § 1º - Na constituição 
das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos 
ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. § 2º - às comissões, em razão da matéria de 
sua competência, cabe: I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência 
do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa; II - realizar audiências públicas com 
entidades da sociedade civil; III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes 
a suas atribuições; IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades públicas; V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir 
parecer [...].
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sua competência, procederem ao exame dos projetos submeti-

dos ao Parlamento e para exercerem funções de controle, du-

rante todo o período de duração da legislatura, por outro prazo 

determinado ou mesmo indeterminado. 

Luis Sánches Agesta, citado por Paulo Adib Casseb, trata das Comissões 

Parlamentares nos seguintes termos:

[...] são instituições que, de certa maneira, podem considerar-se 

como conseqüência natural do princípio da divisão do trabalho 

em um órgão: o exame técnico de um problema, a revisão e es-

tudo de uma proposta, exigem o trabalho de um número redu-

zido de membros, dotados de alguma especial competência 

naquela matéria, aos quais compete instruir a Câmara, para ori-

entar a discussão e votação, próprias do processo deliberante. 

(AGESTA apud CASSEB, 2008, p. 16)

Diante dos conceitos supramencionados, bem como das disposições do 

artigo 58 da Carta Magna, é possível concluir que as Comissões Parlamentares 

constituem meios legítimos e eficientes de otimização do processo legislativo. 

Ocorre que a referida legitimidade não deve servir de escudo para desconsider-

ar o devido processo legislativo, na hipótese das deliberações não tratarem da 

forma adequada e o pertinente os respectivos projetos. Portanto, é necessário 

saber utilizar as Comissões Parlamentares de maneira adequada e eficaz.

4.3  FIDELIDADE PARTIDÁRIA VERSUS LIBERDADE PARLAMENTAR

Outras reflexões que devem ser antecipadas, tendo em vista uma even-

tual crítica ao presente trabalho, fazem referência à ideia do voto de lider-

ança como instrumento necessário à fidelidade partidária. Esta, segundo José 



60

Carlos Cardozo, citado por Jaime Barreiros Neto, apresenta o seguinte concei-

to: “fidelidade partidária é a consagração consciente, completa e prática do 

membro do partido, levando-o a agir de tal modo que a entidade partidária 

consiga atingir os fins políticos a que se propõe, do melhor modo possível.” 

(CARDOZO apud BARREIROS NETO, 2005, p. 246)

Acerca da infidelidade partidária, Jaime Barreiros Neto (2005, p. 246-247) 

expõe:

Quatro são as formas de manifestação da infidelidade par-

tidária apontadas pela doutrina em geral: a) oposição, por ati-

tude pelo voto, a diretrizes legitimamente estabelecidas pelo 

partido; b) apoio ostensivo ou disfarçado a candidatos de outra 

agremiação; c) realização de críticas públicas ao programa 

ou às diretrizes do partido; d) migração partidária no exercício 

político. 

Contudo, é extremamente pertinente tratar do conceito de disciplina 

partidária. Assim, José Antonio Giusti Tavares, citado por Jaime Barreiros Neto, 

ressalta:

Disciplina partidária significa, essencialmente, sujeição, por 

parte de um membro do partido – representante parlamentar, 

membro do governo, ou não –, e não obstante a sua resistência, 

a uma norma externa, ditada pela liderança. O exercício da 

disciplina sobre um membro implica em que os líderes contem 

com recursos de coerção, prêmio ou incentivos e intimidações 

ou ameaças. (TAVARES apud BARREIROS NETO, 2005,      p. 248)

Destarte, a distinção entre fidelidade e disciplina partidária é suficiente 

para evidenciar que o simples fato de determinado representante divergir da 
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sua liderança não configura infidelidade partidária. A divergência é natural, 

inclusive dentro de um mesmo partido, pois faz parte da construção e do cres-

cimento do processo democrático.

Nesse sentido, é devido destacar ideia de liberdade parlamentar. Esta 

será apresentada independentemente das variações conceituais da Ciên-

cia Política sobre mandato. Paulo Bonavides indica algumas características 

ao tratar de mandato representativo, conforme exposto a seguir: “São traços 

características do mandato representativo: a generalidade, a liberdade, a 

irrevogabilidade, a independência.”. (BONAVIDES, 2009, p. 279) Contudo, ex-

istem debates doutrinários acerca das mencionadas características, em fun-

ção das quais é indicada a possibilidade de distanciamento entre o político 

e as aspirações dos cidadãos. Assim, a presente abordagem atenta para as 

mencionadas características sem vinculação doutrinária.

A liberdade parlamentar destacada no presente trabalho tem como 

pressuposto a noção de mandato como meio para os representantes exter-

narem a vontade popular e tomarem decisões em nome do povo, como se 

este estivesse governando, conforme enunciado por Dalmo de Abreu Dallari, 

vide página 5. Destarte, é necessário que o parlamentar se manifeste e ex-

erça a sua função com liberdade, inclusive para que seja cobrado pelos seus 

atos. É claro que não é defendida uma liberdade indiscriminada, visto que os 

representantes devem atentar para as aspirações populares e preceitos con-

stitucionais.

Antes mesmo da Constituição de 1988 já era discutida a liberdade parla-

mentar, conforme exposto por José Paulo Sepúlveda Pertence ao considerar 

que: “De resto, o voto de liderança contraria igualmente o princípio da liber-

dade do voto parlamentar, que resulta com a recente EC 25/85, da extinção 

da regra de fidelidade compulsória do congressista às diretrizes do seu par-

tido.”. (PERTENCE, 1985, p. 62) (grifo nosso)

Assim, é notória a importância da distinção entre fidelidade e disciplina 

partidária. Embora a primeira deva ser preservada, é preciso ter em vista a 
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sua real dimensão para que o seu tratamento de forma absoluta, excessiva 

e compulsória não caracterize disciplina partidária, de modo a inviabilizar o 

exercício e a liberdade parlamentar.

Alberto Rollo, por sua vez, faz referência a alguns desdobramentos da 

fidelidade partidária:

Mas não é a fidelidade partidária meramente gramática que 

vem sendo pretendida pelos seus defensores. O que se quer é a 

fidelidade programática, em que algumas cabeças coroadas 

de um vasto partido político, a serviço dos interesses momentâ-

neos dos donos do poder, baixam resoluções que vinculam os 

votos de toda uma bancada na direção desejada, sob pena 

de perda de mandato. Os dirigentes partidários que elaboram 

estatutos são os mesmos que os interpretam, como fruto da ex-

cessiva autonomia partidária e de acordo com os interesses do 

momento. (ROLLO, 1999)

Portanto, há de se destacar que a fidelidade partidária é legítima e deve 

ser preservada. Entretanto, a referida fidelidade partidária não pode ser distor-

cida e utilizada como escudo para situações flagrantemente desprovidas de 

legitimidade. É inconcebível que um parlamentar eleito pelo povo seja rep-

resentado, bem como submetido a sujeições e ameaças por parte de uma 

liderança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário frisar que o presente trabalho não tem como propósito o 

total e absoluto repúdio à figura da liderança parlamentar. Ocorre que o voto 

de liderança é pautado em diversas disposições regimentais flagrantemente 
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inconstitucionais. A figura do líder de bancada parlamentar pode existir desde 

que não acarrete violações aos preceitos constitucionais. Assim, seria con-

siderável a atuação do líder com o propósito de reunir, planejar, mobilizar, 

fomentar o diálogo, dentre outras no âmbito do seu respectivo grupo parla-

mentar, que não constituíssem inconstitucionalidades. Nesse sentido, há de se 

destacar o equilíbrio a ser encontrado entre fidelidade partidária e liberdade 

parlamentar.

É inconcebível que um agente político, investido legitimamente em car-

go eletivo pelo voto popular, seja submetido à interferência direta de outros 

parlamentares (líderes) em seu mandato. A partir do momento em que o voto 

de liderança viabiliza a interferência no mandato de outrem, agentes políticos 

que exercem parcela da soberania popular, restam configuradas uma espé-

cie de eleição indireta.

Ademais, o atual modelo do voto de liderança deixa margem para a 

alienação e a inércia parlamentar, de modo que possibilita que o liderado 

se esconda em razão do líder, sem manifestar o seu próprio posicionamento, 

bem como atribuir ao referido líder a responsabilidade pelo voto computado, 

se eximindo do seu papel. Não faz sentido para o povo brasileiro a manuten-

ção da Câmara dos Deputados com 513 (quinhentos e treze) parlamentares 

e o Senado Federal com 81 (oitenta e um), uma vez que poder sobre as delib-

erações é significativamente concentrado nas mãos das lideranças.

Existe o argumento de que o voto de liderança é legítimo porque são 

os próprios parlamentares que elegem os líderes das respectivas bancadas e 

têm poder para destituí-los. Ocorre que as disposições regimentais que viabili-

zam o voto de liderança na sua versão atual não deveriam sequer existir, pois 

revelam ofensas patentes à Constituição Federal de 1988. Portanto, o proces-

so legislativo deve ser analisado em conjunto com a Carta Magna.

Destarte, o presente trabalho propõe uma ampla reforma dos dispositi-

vos regimentais inconstitucionais e ultrapassados referentes ao voto de lider-

ança no processo legislativo federal. A reforma proposta tem como objetivo 
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proporcionar um novo modelo de atuação dos líderes de bancadas parla-

mentares e consequentemente uma reformulação acerca do mencionado 

instituto do voto de liderança. Diante do exposto, há de se considerar que a 

sugestão apresentada não visa criar uma repulsa a existência da liderança 

por si só, e sim proporcionar adequações e mudanças à luz das disposições 

da Constituição Federal de 1988, a qual consiste no veículo normativo em-

blemático das aspirações democráticas do povo brasileiro. Portanto, embora 

o presente trabalho viabilize o reconhecimento da inconstitucionalidade do 

voto de liderança no seu modelo atual, remanesce a indicação de que deve 

ser considerada a possibilidade de uma adequação do propósito das lideran-

ças parlamentares em conformidade com os ditames constitucionais.
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six cles pour une 
comprehension de la 
morivation formelle des 
actes administratifs 
unilateraux en detroit belge1

David Renders2

RESUMO: 

O presente texto elenca algumas vantagens da obrigatoriedade legal 

de motivação formal dos atos administrativos no direito Belga.  Por força de 

uma lei promulgada em 29 de julho de 1991 a motivação dos atos administra-

tivos virou regra geral no sistema jurídico-administrativo Belga.

PLAVRAS-CHAVES: Ato administrativo. Motivação. Controle

ABSTRACT: 

This article lists some advantages of the legal requirement for formal moti-

vation of administrative acts in the Belgian law. Under a law enacted in July 29, 

1991 the motivation of administrative acts became a rule in the legal-adminis-

trative system Belgian.

KEYWORDS: Administrative act. Motivation. Control

1 Avec l’aimable autorisation de la Maison d’Edition Bruylant, la présente contribution constitue, en substance, un extrait de 
l’ouvrage D. RENDERS, Droit administratif général, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 323-330.
2 Professeur à l’Université catholique de LouvainAvocat au barreau de Bruxelles
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1. LA LOI DU 29 JUILLET 1991 « RELATIVE A LA MOTIVATION FORMELLE 
DES ACTES ADMINISTRATIFS »3 IMPOSE QUE L’ACTE ADMINISTRATIF 
UNILATERAL QUI ENTRE DANS SON CHAMP D’APPLICATION SOIT MO-
TIVE EN LA FORME

A la lecture des travaux préparatoires à l’adoption de cette loi, les auteurs 

de celle-ci estiment que l’exigence ainsi consacrée présente divers avantages.

A l’administré, la motivation procure la possibilité d’être informé 

des motifs de l’acte administratif en même temps qu’elle lui per-

met de pouvoir discuter en toute connaissance de cause avec 

son auteur, de manière à éventuellement pouvoir ‘aménager’ 

la décision. En cas de recours, le requérant informé des motifs 

d’un acte contesté sera plus à même d’organiser ses moyens. 

Enfin, elle constitue le gage d’un examen sérieux et impartial de 

l’affaire.

Envisagé du côté de l’administration, la motivation a pour effet 

de rendre les relations avec les administrés plus aisées en permet-

tant à l’autorité d’user de plus depersuasion que de coercition. 

De plus, elle facilite le contrôle exercé par l’autorité supérieure 

ou de tutelle sur l’autorité subordonnée 4.

2. AUSSI COURTE QUE FONDAMENTALE, LA LOI DU 29 JUILLET 1991 
3 Moniteur belge du 12 septembre 1991. Sur la motivation formelle des actes administratifs, voy. not. P. JADOUL et S. VAN 
DROOGHENBROECK (dir.), La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, La Charte, 2005, 379 p. ; I. OPDEBEEK et A. 
COOLSAET (dir.), Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 378 p. ; I. OPDEBEEK et A. COOLSAET 
(dir.), Formele motivering van bestuurshandelingen, Bruges, Die Keure, 2013, 601 pp. ; égal. R. ANDERSEN et P. LEWALLE, « La 
motivation formelle des actes administratifs », Administration publique, 1993, pp. 62 et suivantes ; J. VANDE LANOTTE et E. CER-
EXHE, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1992, 45 p. ; D. MAREEN, « Het motiveringsbeginsel », 
in I. OPDEBEEK et M. VAN DAMME (dir.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Bruges, Die Keure, 2006, p. 131-173 ; P. GOFFAUX, 
Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, v° « motivation formelle des actes administratifs », p. 
162-169 ; Ph. BOUVIER, « La motivation formelle des actes administratifs », Revue Régionale de Droit, 1994, p. 165-184.
4 Doc. Parl., Sénat, Session extraordinaire 1988, n. 215/1, p. 1 et 2.
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CONTIENT DIVERSES PRESCRIPTIONS DONT LE CONTENU CORRESPOND 
A UN STANDARD DE PROTECTION MINIMAL, QUE LES REGIONS ET LES 
COMMUNAUTES, ENTITES FEDEREES DU PAYS, NE SAURAIENT AMOIN-
DRIR5. 

Ces prescriptions peuvent être envisagées comme autant de clés de 

compréhension du régime de motivation formelle des actes administratifs en 

droit belge.

3. AU TITRE D’UNE PREMIERE CLE, LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI IMPO-
5 C. const., arrêt 91º/2013 du 13 juin 2013 et note M. PILCER, « Motivation formelle, compétence régionale et exigences mini-
males », Administration publique, 2013/4, p. 466-473 ; égal. C. const., arrêt 169º/2013 du 19 décembre 2013, Administra-
tion publique, 2014/4, p. 576 et obs. D. RENDERS et G. CHARPENTIER, « Motivation formelle et publicité de l’administration en 
matière d’armes : si nécessité fait loi, décret fait-il toujours nécessité ? ».
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SENT LA MOTIVATION FORMELLE AUX SEULS ACTES ADMINISTRATIFS 
UNILATERAUX DE PORTEE INDIVIDUELLE.

Autrement dit — et à la différence, par exemple, de ce qui prévaut en 

droit de l’Union européenne —, la motivation formelle des actes de portée 

réglementaire n’est pas requise par cette loi, ni, du reste, par une autre loi, tout 

au moins par une autre loi d’application générale : çà et là, l’on trouve, en ef-

fet, des dispositions législatives, mais qui requièrent alors la motivation formelle 

d’actes administratifs réglementaires spécifiques6.

Ainsi, par exemple, l’article 3, alinéa 4, du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 

« relatif au permis d’environnement »7 dispose que la classification des installations et activités 

ayant un impact plus ou moins important sur l’homme et sur l’environnement fait l’objet d’une 

liste établie par le Gouvernement wallon qui, s’il la modifie, doit assurer la motivation formelle 

de l’arrêté réglementaire de modification »8.

L’on précise encore que la motivation formelle s’impose pour les actes 

administratifs unilatéraux de portée individuelle qui sont l’œuvre des autorités 

administratives prises au sens de l’article 14 des lois « sur le Conseil d’Etat », co-

ordonnées le 12 janvier 1973, ce qui implique de se reporter à la jurisprudence 

de la haute juridiction administrative pour mesurer, au fil de temps, l’amplitude 

des actes concernés. 

Au  surplus, la   motivation   formelle s’  impose   uniquement  aux  actes  

administratifs 

unilatéraux de portée individuelle explicites, à l’exclusion donc des déci-

6 Voy. not. les Arts. 27º, 36º, 37º ou encore 54º du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire. L’on note, a contrario, que le 
règlement-taxe d’une commune n’est pas tenu d’être motivé en la forme, bien qu’à l’image de tout règlement, il le puisse toujours 
sans y être tenu (voy., à cet égard, C.E., arrêt Mobistar, n. 187.407 du 28 octobre 2008; égal. V. SEPULCHRE, obs. sous C.E., 
arrêt s.a. Mediapub, n. 215.929 du 20 octobre 2011, Revue de Droit communal, 2012/4, p. 19 à 22 et les références citées ; 
A. SCHEYVAERTS et D. VERMER, « La motivation des règlements-taxes », Revue de Fiscalité régionale et locale, 2013/1, p. 5 et 
ss., et les références citées ; Liège (9e ch.), 22 février 2012, Revue de droit communal, 2014/1, pp. 34-35 et obs. C. MOLITOR).
7nMoniteur belge du 8 juin 1999.
8 Voy., pour un exemple, l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l’étude d’incidences et des installations et activités classées », Moniteur belge 
du 4 juin 2014.
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sions implicites9.

Pour autant que de besoin, l’on souligne que la loi du 29 juillet 1991 n’est 

pas applicable aux décisions de justice qui sont des actes juridictionnels, non 

des actes administratifs10. La motivation des décisions de justice s’impose, 

certes, mais en vertu de l’article 149º de la Constitution11.

4. AU TITRE DE LA DEUXIEME CLE, L’ARTICLE 3, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 
9 Le Conseil d’Etat met en évidence que « la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
ne s’applique pas à des abstentions ou à des refus implicites déduits du silence de l’autorité administrative; que néanmoins, à 
l’instar de tout acte administratif, une décision implicite de rejet doit reposer sur des motifs susceptibles de la justifier, à peine 
d’empêcher tout contrôle juridictionnel sur une telle décision; que ces motifs doivent être exacts, pertinents et admissibles et res-
sortir ou pouvoir être déduits du dossier dans lequel la demande de consultation a été rangée » (C.E., arrêt Malisse, n°197.197 
du 22 octobre 2009 ; égal. C.E., arrêt a.s.b.l. Groupe S – Caisse d’assurances sociales pour indépendants, n° 217.685 du 2 février 
2012).
10 Voy. C.E., arrêt Depasse, n° 146.837 du 28 juin 2005.
11 Le Conseil d’Etat juge que « l’article 149 de la Constitution impose une obligation de forme, indépendante de la pertinence 
des motifs, et requiert l’indication des motifs sur lesquels la juridiction s’est fondée pour rendre sa décision, sans qu’elle doive 
répondre point par point à tous les arguments invoqués par les parties ». Il ajoute que « Toutefois, il y a lieu de considérer que 
si une partie invoque spécialement un argument de nature à justifier la validité de sa thèse, la juridiction doit faire apparaître, 
dans les motifs de sa décision, la raison pour laquelle elle n’en tient pas compte (C.E., arrêt Altaep, n° 227.073 du 9 avril 2014).
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29 JUILLET 1991 PRECISE QUE:

« La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considéra-

tions de droit et de fait servant de fondement à la décision ».

L’exigence requise est de transcrire tout le raisonnement de droit et de 

fait, soit le syllogisme qui sert de fondement à l’acte12.

A cet égard, le juge qui opère un contrôle de régularité de l’acte doit s’en 

tenir aux motifs formulés dans l’acte. Il ne peut avoir égard à d’autres motifs 

qui seraient ultérieurement exposés par l’auteur de l’acte pour justifier l’acte 

qu’il a pris13. Lorsqu’une décision « repose sur un ensemble de motifs présentés 

comme formant un tout, le Conseil d’Etat ne peut se substituer à l’autorité pour 

décider qu’en l’absence de certains des motifs retenus, elle aurait adopté la 

même décision »14.

Par exception, il est admis — même si c’est timidement — que le Conseil 

d’Etat puisse opérer par voie de substitution de motifs15. Il s’agit là d’une opéra-

tion par laquelle le juge substitue aux motifs de la décision administrative des 

motifs non exprimés qu’il décèle à l’occasion de son contrôle et qui se présen-

12 A propos d’un refus de permis d’urbanisme, le Conseil d’Etat a notamment souligné que,  « pour satisfaire aux 
exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout 
acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, 
dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d’une décision 
doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un 
examen des circonstances de l’espèce; que l’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la 
décision prise; que, dans le cas d’un refus de permis, la motivation de la décision doit permettre au demandeur de com-
prendre pourquoi son projet n’a pas été autorisé » (C.E., arrêt Coune, n. 219.062 du 26 avril 2012). Le Conseil d’Etat 
rappelle également que «  cette motivation doit non seulement permettre au destinataire de l’acte de comprendre les 
raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais doit aussi permettre au Conseil d’Etat de contrôler l’exactitude, 
l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés. A supposer même que la loi du 29 juillet 1991 précitée n’impose 
pas à l’auteur d’un acte administratif de fournir dans celui-ci les motifs de ses motifs, il n’en reste pas moins que cette 
législation serait vidée d’une bonne part de sa substance si, plutôt que de devoir exposer l’ensemble du raisonnement 
qui l’a conduite à prendre telle ou telle décision, l’autorité pouvait se borner à en énoncer uniquement certains frag-
ments, et ainsi à ne donner aux personnes concernées par la mesure en cause qu’une idée incomplète et imprécise des 
raisons qui ont déterminé son adoption » (C.E., arrêt Knihnicki, n. 226.286 du 29 janvier 2013). Toujours, selon le Conseil 
d’Etat, un « acte n’est régulièrement motivé en la forme, au sens de cette loi, que s’il contient l’énoncé des raisons qui 
le justifient, que celles-ci ne soient pas entachées d’inexactitude et que l’administré puisse comprendre, en les lisant, 
pourquoi la décision a été prise au regard des dispositions légales applicables » (C.E., arrêt Société anonyme de droit 
public A.S.T.R.I.D., n. 223.089 du 2 avril 2013). 
13 Voy., p. ex., C.E., arrêt Etienne, n .79.881 du 22 avril 1999 ; égal. B. GORS, « La motivation formelle de l’acte administratif 
individuel et ses contraintes »,  obs. sous C.E., arrêt a.s.b.l. Pétitions-Patrimoine, n° 192.641du 23 avril 2009, Chroniques de Droit 
public, 2011, p. 271-280.
14 C.E., arrêt Dethiere, n. 226.139 du 21 janvier 2014.
15 Voy. M. LEROY, Contentieux administratif, 5 éd., Limal, Anthémis, 2011, p. 410 et suivantes.
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tent comme réguliers, à la différence des motifs substitués. 

Au regard de la nature de l’opération — pour le moins sensible —, celle-ci 

n’est, tout au plus, acceptée qu’au cas où la compétence de l’autorité admin-

istrative en cause est liée, autrement dit sans la moindre marge d’appréciation 

pour l’autorité administrative investie du pouvoir de décision qui ne fait 

qu’appliquer mécaniquement la loi.

5. L’ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1991 AJOUTE — 
C’EST UNE TROISIEME CLE — QUE LA MOTIVATION FORMELLE DOIT 
ETRE  ADEQUATE.

L’exigence d’adéquation est une question de casuistique16. Dans l’espace 

dont on dispose, l’on ne saurait brosser un tableau complet de la jurisprudence 

du Conseil d’Etat qui est foisonnante. 

L’on se contente d’évoquer les grands principes suivants :

L’exigence d’adéquation impose, en principe, une motivation plus étayée 

si la compétence de l’autorité est discrétionnaire que si la compétence est 

liée17.

Même dans le cadre de l’exercice d’une compétence discrétionnaire, 

le Conseil d’Etat a toutefois précisé que « (…) le fait qu’une motivation soit 

‘courte’ est sans pertinence pour juger de la légalité d’une décision au regard 

des exigences de la loi du 29 juillet 1991 (…) »18.

La motivation formelle exclut les formules creuses, stéréotypées ou passe-

partout

Très logiquement, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère qu’il ne 
16 Pour la motivation de la décision de licencier un agent contractuel, voy. not. I. VANDEN POEL, « Motivering van het ontslag 
van een contractant in overheidsdienst : een bres in het Belgische ontslagrecht ? », Revue de Droit social, 2011/2, p. 117-153. 
17 Voy. C.E., arrêt S.A. C.N.I.M., n. 154.549 du 6 février 2006. 
18 C.E., arrêt Swinnen, n. 225.790 du 12 décembre 2013.
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s’agit pas d’une motivation « adéquate »19.

Par exemple, une motivation formelle qui se contenterait de préciser que 

la demande d’un citoyen serait refusée « en ce qu’il/elle ne se trouve pas dans 

les conditions requises par la législation » est stéréotypée.

La motivation formelle ne saurait être contradictoire ou incomplète.

A cet égard, l’exigence de motivation n’impose pas, pour être complète, 

que l’autorité ait à « donner les motifs de ses motifs »20.

Il est des hypothèses dans lesquelles la motivation formelle, pour être suf-

fisamment adéquate, doit être renforcée, par exemple en cas de revirement 

d’attitude de l’autorité21. 

De même, l’autorité compétente peut s’écarter d’un avis simple — par 

nature non contraignant —, « pour autant qu’elle adopte une motivation adé-

quate en droit et en fait »22, soit une motivation qui explique pourquoi l’autorité 

se départit de l’avis exprimé.

La motivation formelle doit, enfin, contenir les considérations, non seule-

ment de fait, mais aussi de droit, qui servent de fondement à la décision.

C’est dans les visas que doivent figurer le ou les fondements juridiques de 

l’acte, même si la jurisprudence du Conseil d’Etat laisse apparaître que, si le 

destinataire de l’acte est en mesure d’identifier le fondement juridique d’une 

décision qui ne les contient pas formellement, le non-respect de l’exigence 

n’est pas – à tout le moins pas toujours — sanctionné23.

À ces multiples principes évoqués en termes d’adéquation, il faut encore 

ajouter que la motivation par référence est interdite, sauf si les conditions suiv-

19 La Haute juridiction administrative relève toutefois traditionnellement, en matière de cessation des fonctions de collabora-
teur d’un cabinet ministériel, que « la rupture du lien de confiance n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par 
conséquent, peut être impossible à objectiver, ce qui réduira forcément la motivation formelle de l’acte mettant un terme aux 
fonctions d’un collaborateur personnel du ministre à une formule stéréotypée », étant entendu que ce dernier devra préalable-
ment être mis en mesure d’exposer ses moyens de défense (C.E., arrêt Toune, n° 86.190 du 23 mars 2000 ; C.E., arrêt Italiano, 
n°152.277 du 6 décembre 2005). Voy. égal. C.E., arrêt  Youlal, n° 217.984 du 14 février 2012. Dans cette espèce, le Conseil 
d’Etat a jugé que « l’acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle, fût-elle succincte ou stéréotypée, quant aux raisons 
pour lesquelles la collaboration de la requérante n’était plus souhaitée ; que le courrier de notification n’en comporte pas da-
vantage ; qu’en outre, le dossier administratif révèle que la requérante a pu effectivement douter des raisons pour lesquelles il 
était mis fin à ses fonctions ».
20 C.E., arrêt Guermit, n. 224.676 du 17 septembre 2013.
21 Voy. not. C.E., arrêt Lebas, n° 222.449 du 12 février 2013.
22 Voy. not. C.E., arrêt Société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., n. 223.089 du 2 avril 2013.
23 Voy. not. C.E., arrêt XXX, n° 120.079 du 28 mai 2003.
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antes sont réunies:

- le document auquel il est référé existe et est motivé en la forme, répon-

dant, dès lors, lui-même, aux exigences de la loi du 29 juillet 199124 ;

- le document auquel il est référé est connu du destinataire, au plus tard 

lors de la notification de l’acte, étant entendu que le document peut être an-

nexé à l’acte lors de sa notification ;

- l’auteur de la décision doit avoir fait sien le contenu du document au-

quel il est référé25.

6. AU TITRE D’UNE QUATRIEME CLE, L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 29 JUILLET 
1991 DISPOSE QUE L’URGENCE N’A, EN AUCUN CAS, POUR EFFET DE 

24 Voy. not. C.E., arrêt Braginsky, n° 223.713 du 4 juin 2013.
25 Sur la motivation par référence, voy. not. C.E., arrêt Dobbelaere, n° 223.031 du 27 mars 2013; égal. C.E., arrêt Dandrifosse 
et consorts, n° 223.440 du 7 mai 2013; C.E., Niemegerst, n° 224.489 du 21 août 2013.
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DISPENSER L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DE MOTIVER, EN LA FORME, 
L’ACTE QU’ELLE ADOPTE.

L’on observe, par ailleurs, que, sans que la loi l’exprime formellement, 

l’adoption d’une décision prise au scrutin secret n’exonère pas non plus 

l’autorité du respect de l’obligation  de 

motivation formelle26.

7. L’ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1991 — C’EST UNE CINQUIEME 
26 En ce sens, voy. not. C.E., arrêt Henni, n° 111.123 du 8 octobre 2002 ; C.E., arrêt Vandevelde, n° 132.278 du 10 juin 2004 ; 
C.E., arrêt n° Weyrich,155.692 du 28 février 2006 ; C.E., arrêtWuyard, n° 216.891 du 15 décembre 2011. La Cour constitu-
tionnelle juge que « La situation de l’organe collégial qui est tenu d’adopter une décision à l’issue d’un vote secret, en applica-
tion de l’article 100, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale, n’est pas essentiellement différente, au regard de l’obligation de 
motivation des actes administratifs, de celle des organes individuels ou collégiaux des autorités administratives qui prennent 
des décisions à la suite de délibérations qui ne sont pas secrètes. S’il est exact que le scrutin secret s’oppose à la divulgation 
des opinions personnelles de chaque membre du conseil communal, il n’est pas incompatible avec cette exigence que la décision 
adoptée par l’organe collégial lui-même indique les motifs qui la sous-tendent. En effet, motiver formellement un acte adminis-
tratif individuel consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et 
non dans une juxtaposition des opinions individuelles de chaque membre de l’organe collégial. L’obligation légale du vote secret 
n’est pas énervée par l’obligation légale de motiver formellement la décision administrative collégiale ainsi adoptée. La gé-
néralisation de l’obligation de motivation formelle pour les autorités administratives instituée par la loi du 29 juillet 1991 est un 
droit de l’administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle 
qui seraient arbitraires. Compte tenu de l’objectif poursuivi par la loi du 29 juillet 1991 mentionné en B.3.1 et B.3.2, il ne peut 
être admis qu’une personne qui s’est portée candidate pour un emploi soit privée en tout ou en partie de connaître les motifs qui 
sous-tendent une décision qui la concerne pour la seule raison que cette décision a été adoptée au scrutin secret. Elle est en effet 
dans la même situation que tout autre administré ayant posé sa candidature à une nomination » (C. const., arrêt n° 85/2011 du 
18 mai 2011. Voy. not. I. OPDEBEEK et A. COOLSAET, « De formele motivering van beslissingen van collegiale organen genomen 
bij geheime stemming », note sous C. const., arrêt n° 85/2011 du 18 mai 2011, Rechtskundig Weekblad, 2012, pp. 1898-1903). 
Le juge administratif  relève également « qu’en matière de nominations ou de promotions dans les emplois publics, il n’est satisfait 
à l’exigence de motivation formelle que si la décision révèle que l’autorité a procédé à une comparaison des titres et mérites 
des intéressés et des raisons qui ont présidé à son choix; que comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher 
les uns des autres afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux et, de la sorte, justifier la 
préférence finalement accordée; que les motifs de l’acte de nomination présentant plus d’intérêt pour les candidats évincés que 
pour celui qui en bénéficie, l’autorité ne doit pas seulement indiquer les mérites de l’agent retenu mais aussi les raisons qui l’ont 
conduite à écarter les autres candidatures ; […] que le mode collégial et secret de prise de décision n’élude pas l’obligation 
de motiver formellement les actes administratifs individuels; qu’il suffisait, pour motiver, d’énoncer les éléments à partir des-
quels les membres du collège ont formé leur conviction conformément aux lignes directrices rappelées ci-dessus; qu’il n’y a pas 
d’incompatibilité entre l’exigence du scrutin secret et l’émission d’un vote sur un projet de délibération spécialement motivée » 
(C.E., arrêt Ruban, n. 197.801 du 13 novembre 2009). Toujours au sujet de la motivation formelle en cas de décision à scrutin 
secret, voy. C.E., arrêt Clijsters, n. 218.453 du 13 mars 2012 ; C. const., arrêt n. 23/2013 du 28 février 2013.
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CLE — PRECISE QUE LA MOTIVATION FORMELLE DE L’ACTE ADMINIS-
TRATIF NE S’IMPOSE PAS LORSQUE L’INDICATION DES MOTIFS PEUT :

- soit compromettre la sécurité extérieure de l’Etat;

- soit porter atteinte à l’ordre public;

- soit violer le droit au respect de la vie privée;

- soit constituer une violation des dispositions en matière de secret profes-

sionnel.

Le recours à l’une des exceptions ainsi énumérées doit, à l’évidence, pou-

voir être contrôlé par les autorités qui exerce cette mission sur l’action admin-

istrative, ce qui conduit celle-ci à devoir fournir à l’autorité de contrôle tous les 

éléments d’information nécessaire à lui permettre de vérifier que l’exception 

de non-motivation invoquée est régulière.

8. ENFIN — SIXIEME CLE —,LA LOI DU 29 JUILLET 1991 EST UNE LOI 
RESIDUELLE ET DECLARE ETRE LE STANDARD MINIMUM EN MATIERE DE 
MOTIVATION FORMELLE.

L’article 6 de la loi précise, en effet, que : « La présente loi ne s’applique 

aux régimes particuliers imposant la motivation formelle des actes administra-

tifs, que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins con-

traignantes que celles organisées par les articles précédents ».

A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a jugé que les articles 19º, §1er, alinéa 

3, et 8, §1er, de l’ordonnance de la Région bruxelloise du 4 mars 1993 « relative 

à la conservation du patrimoine » — qui ont trait à l’inscription sur la liste de 

sauvegarde et au classement d’un monument ou d’un site — consacrent un 

régime juridique de motivation formelle qui, plus exigeant que la loi du 29 juillet 
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1991, y déroge27. Ces dispositions sont, depuis lors, remplacées par les articles 

211 et 223 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire.

En sens opposé, le Conseil d’Etat a jugé que l’article D 49 du Code wallon 

de l’Eau ne consacrait pas un régime juridique plus exigeant que la loi du 29 

juillet 1991, en sorte que celle-ci demeurait applicable en la matière28.

9 EN QUELQUES CLES, TELLE EST LA MANIERE DONT LA MOTIVATION 
FORMELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX EST REGLEE EN 
DROIT BELGE.

BIBLIOGRAPHIE 

GOFFAUX, P. Dictionnaire élémentaire de droit administratif. Bruxelles : Bruylant, 

2006.

GORS, B. La motivation formelle de l’acte administratif individuel et ses con-

traintes. In : Pétitions-Patrimoine, n° 192.641, 23 avr. 2009, Chroniques de Droit 

public, 2011.

JADOUL, P. La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, La Charte, 

2005.

LEROY, M.  Contentieux administratif, 5e éd., Limal, Anthémis, 2011.

OPDEBEEK et al. A. COOLSAET (dir.), Formele motivering van bestuurshandelin-

gen. Brugge : Die Keure, 1999.

OPDEBEEK et al.  M. Beginselen van behoorlijk bestuur. Bruges : Die Keure, 2006.

27 Voy. C.E., arrêt De Meyer-Doyen et consorts, n. 183 .640 du 30 mai 2008.
28 Voy. C.E., arrêt Lambert, n° 215.589 du 6 octobre 2011.



79

POEL, VANDEN. Motivering van het ontslag van een contractant in overheids-

dienst : een bres in het Belgische ontslagrecht ? In : Revue de Droit social, 2011.

RENDERS, D .Droit administratif général, Bruxelles, Bruylant, 2015.



80

o duplo grau de jurisdição

Rafaela Leite Versoza1

RESUMO: 

O instituto do duplo grau de jurisdição é um princípio implícito ao orde-

namento jurídico pátrio, motivo pelo qual se discute a cerca do seu status 

na pirâmide normativa, bem como a sua natureza jurídica. O presente trab-

alho visa clarear esta discussão, ao passo que traz a tona o debate quanto 

à relevância do duplo reexame para o sistema jurídico, vez que muitas vezes 

apresenta-se como óbice á prestação do provimento jurisdicional, atuando 

de modo contrario ao seu fim que seria proporcionar a efetividade da justiça.  

PALAVRAS-CHAVES: Duplo grau de jurisdição. Princípio e garantia consti-

tucional. Efetividade da justiça. 

ABSTRACT: 

The Institute of appeal is an implicit principle to the national legal system, 

which is why discussing about their status in the normative pyramid, as well as 

its legal nature. The present work aims to clarify this discussion, whereas brings 

up the debate about the relevance of the double review for the legal system, 

it often presents itself as an obstacle to the provision of jurisdictional provision, 

acting contrary to its end so that would provide the effectiveness of justice.

KEYWORDS: Appeal. Constitutional principle and guarantee. Effectiveness of justice. 
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1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que o Direito tem por finalidade assegurar a pacificação social 

por meio da Justiça, e que seu exercício é realizado pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, sendo este o último a pronunciar-se sobre a justiça.

 Conduto importa observar que, na prática da atividade jurisdicional, há 

a possibilidade do julgador cometer erros substanciais ou formais que impli-

quem na prolação de uma decisão injusta, não estabilizadora e harmoniza-

dora da ordem social, de modo a contrariar a função primordial do Direito. 

Nesse diapasão, reconhece-se a necessidade de reexame das decisões 

judiciais, a qual restou cristalizada no princípio ao duplo grau de jurisdição a 

partir da adoção de formas recursais destinadas à impugnação dos atos de-

cisórios.

Entretanto, embora seja admitida à recorribilidade da decisão judicial, 

havendo, inclusive, um sistema elaborado somente para análise dos recursos, 

questiona-se qual é o grau de relevância do princípio do duplo grau de juris-

dição dentro do ordenamento jurídico pátrio, bem como qual o seu status, 

uma vez que inexiste sua menção expressa na Constituição Federal de 1998. 

Ademais, o instituto do duplo grau de jurisdição desperta dúvida a cerca 

da real concretização da justiça advinda da atividade do reexame das de-

cisões judicias face á necessidade de resolução de conflitos em tempo hábil, 

uma vez que a demora é prejudicial à parte que espera a pacificação. 

Norteado pelas duas questões acima suscitadas, o presente trabalho 

será desenvolvido, visando aclarar os contornos que as perpassam. 
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2. CONTEÚDO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

Inicialmente, cumpre anotar que, para o presente trabalho, o instituto 

em cheque possui natureza principiológica. Isto porque, segundo Humberto 

Ávila, os princípios são normas finalísticas, e, como fins, são ideia/valor a serem 

exprimidas em uma orientação prática, ao contrário das regras, que são nor-

mas descritivas, logo, prescrições deontológicas. 

Como proposta de conceito sobre princípios, Ávila (2009, p. 78/79) dis-

põe:

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primeira-

mente prospectivas e com pretensão de complementariedade 

e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma aval-

iação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido 

e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária á 

sua promoção.

 

Deste modo, o princípio encerrar a condição de consagrar valor através 

da forma de preceito basilar capaz de direcionar o movimento do orde-

namento jurídico.

No caso do duplo grau de jurisdição, este se apresenta como principio, 

pois expressa o valor da persecução da segurança como elemento ínsito á 

justiça, afinal com a sua introdução no ordenamento jurídico se busca aferir 

a certeza de se ter proferido decisão que respeite os procedimentos jurídicos 

previamente estabelecidos e os conteúdos matérias de uma situação con-

creta. Esta certeza da tomada de decisão justa, porém, é posta em cheque 

quando dada em provimento único, de modo a justificar o nascedouro do 

princípio ao reexame. 

Consiste como fundamento primordial para existência do duplo grau de 

jurisdição a falibilidade humana, vez que “não seria razoável pretender-se 



83

fosse o juiz homem imune a falhas, capaz de decidir de modo definitivo sem 

que ninguém pudesse questioná-lo em sua fundamentação ao julgar.”. (NERY 

JUNIOR, 2004, p. 39)

Outrossim, a possibilidade do juízo único tornar-se despótico, também é 

levantada como argumento de sustentáculo ao duplo grau de jurisdição, afi-

nal o poder não pode ser exercido desprovido de controle.  Nessa esteira, o 

princípio ao duplo grau de jurisdição vem revelar o valor a cerca da concep-

ção moderna de Estado de Direito, que exige a limitação do poder, conforme 

a lição de Montesquieu. 

Como meio de controle externo do poder de julgar, o duplo reexame 

apresenta-se como instrumento concedido ao cidadão para aferir o grau de 

justeza da decisão judicial; e como controle interno, o duplo grau de jurisdição 

se exterioriza pela estrutura hierarquizada do Poder Judiciário. 

Entretanto, deve-se ressaltar já ser pacífico na doutrina que o reexame 

não precisa ser realizado por órgão jurisdicional superior, assim já lecionava o 

ilustre doutrinador Nelson Nery Junior em 1997, conforme anunciado por Raf-

hael Guandalini (2011, p. 2) ao definir o princípio do duplo grau de jurisdição. 

Ex vide: 

Consiste em estabelecer a possibilidade de a sentença defini-

tiva ser reapreciada por órgão de jurisdição, normalmente de 

hierarquia superior à daquele que a proferiu, o que se faz de 

ordinário pela interposição de recurso. Não é necessário que o 

segundo julgamento seja conferido a órgão diverso ou de cat-

egoria hierárquica superior a daquele que realizou o exame.

  

Note-se, portanto, que o duplo reexame realizado por órgão hierarquica-

mente superior é pratica comum, mas não necessária. Ou seja, pelo conteúdo 

semântico do princípio do duplo grau de jurisdição, para que haja o controle 

interno não se faz imprescindível a realização por órgão distinto, nem de grau 
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superior, basta que ocorra a segunda apreciação.

 Ressalta-se, ainda, que ao estabelecer ao cidadão a possiblidade de 

controlar internamente a decisão judicial, o princípio do duplo grau jurisdição 

não deve ser compreendido como promoção do controle da atividade do 

juiz, pois esta é função das corregedorias e objetiva inibir condutas ilícitas dos 

magistrados e não contribuir para a solução justa da lide. Nas palavras de Luiz 

Guilherme Marinoni (2012, p. 487), “o denominado duplo grau de jurisdição 

poderia ser mais bem definido como um duplo juízo sobre o mérito”, de modo 

que o valor máximo que o princípio em análise encerra, ao buscar limitar o 

exercício do poder, é contribuir para a realização da boa justiça. 

Assim, compreendido os limites semânticos do princípio do duplo grau 

de jurisdição, passa-se a discutir a cerca dos contornos que o polemiza na 

doutrina pátria.  

3. STATUS CONSTITUCIONAL 

Em virtude da inexistência do duplo grau de jurisdição expressamente 

no texto constitucional, muito se discute na doutrina a cerca de qual é a sua 

posição dentro do ordenamento jurídico.  Neste ínterim, há duas grandes ver-

tentes sobre o tema: para a primeira trata-se de mera legislação ordinária, 

enquanto a segunda atribui status constitucional ao duplo reexame em razão 

do seu conteúdo.

A primeira corrente defende o status de legislação ordinária sustentan-

do ser o duplo grau de jurisdição uma regra de organização judiciária, que 

é adotada em determinados ordenamentos jurídicos como consectário do 

princípio do devido processo legal, do qual não é elemento essencial, mas 

sim acidental.

O devido processo legal é, pois, a obediência de parâmetros legalmente 

firmados para obtenção de julgamento justo em qualquer situação. Desta 
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feita, a ausência do caráter essencial do duplo grau de jurisdição como ele-

mento de um devido processo legal é explicada, por Fredie Didier, através da 

exceção constante no texto constitucional ao não conferir a possibilidade de 

segundo grau nas situações de competência originária do Supremo Tribunal 

Federal prevista no seu Art. 102º, inciso I.

Nesse diapasão, não só por inexistir expressamente positivada na Consti-

tuição, como também pela Carta Magna excepcionar o reexame de algu-

mas decisões judicias é que se justifica o status de legislação ordinária, afinal 

o regramento do sistema recursal é por este disciplinado. 

Este posicionamento, contudo, é minoritário, conforme a moderna doutri-

na constitucional. 

Representando a vertente oposta, que sustenta a constitucionalidade do 

reexame das decisões judiciais, encontram-se Nelson Luiz Pinto, Calmon de 

Passos, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier. 

De início, Nelson Luiz Pinto alude que há previsão no texto constitucional 

ao princípio do duplo grau de jurisdição, para isto afirma que o termo “re-

curso” presente no inciso LV do artigo 5º da Constituição não deve ser inter-

pretado restritivamente, referindo-se tão somente ao sistema recursal, mas sim 

á possibilidade, em tese, de toda decisão ser impugnada autonomamente e 

submetida a controle. Trata-se, pois, de valer-se de hermenêutica de sentido 

amplo, de modo a enfrentar em igual nível argumentativo o status constitucio-

nal do princípio, pois adota o critério da positivação.   

Outrossim, a doutrinadora Teresa Wambier (2002, p. 140) aduz que “sem 

embargo de não vim expresso no texto constitucional, o princípio do duplo 

grau de jurisdição é considerado de caráter constitucional em virtude de estar 

umbilicalmente ligado à moderna noção de Estado de Direito”, qual seja, a 

de que o Estado é um sistema institucional de normas jurídicas que merece ser 

respeitado para assegurar desde o indivíduo até a potência pública. Por isso, 

é indispensável á estrutura deste modelo estatal a observância á separação 

dos poderes e aos direitos fundamentais. 
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Desta feita, em sendo o respeito á limitação funcional do Estado – de-

nominada separação de poderes- essencial, configura ser indispensável à fis-

calização do ato judicial, já que a atividade jurisdicional é uma das faces dos 

3 poderes estatais.  Portanto, é por motivo de natureza política que o duplo 

grau, em sendo meio de controle interno da prestação jurisdicional – con-

forme já visto quando abordado o conteúdo do referido principio -, torna-se 

relevante. Assim explica Nestor Oreste Laspro (1995, p. 103), ex vide:

[...] a principal razão da existência do duplo grau de jurisdição 

tem natureza politica, na medida em que não se pode admitir 

uma atividade estatal que não seja fiscalizada. Essa necessi-

dade, alias, seria maior em um setor, como a magistratura, em 

que seus membros, na maior parte dos países, não são eleitos 

pelo povo, não sendo, portanto, representantes desse. Torna-

se, assim, imperioso que haja pelo menos um meio interno de 

controle das decisões.

Das ilações do ilustre doutrinador, nota-se que a importância do reexame 

das decisões judicias é ainda maior face á inexistência de instrumentos de 

controle externo à atividade jurisdicional, seja por parte da sociedade, que é 

tolhida de exercer pressão através da opinião pública e de realizar procedi-

mento eletivo de magistrados, ou pelos poderes Legislativo e Executivo, que 

não podem interferir no ato de julgar, sob pena de ferir o sistema de separa-

ção funcional.   

 Ademais, destaca-se que em sendo o Estado de Direito promotor do 

bem comum, a serviço do cidadão e controlado por este, o princípio do du-

plo grau de jurisdição também possui caráter constitucional em virtude de ser 

meio para garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. Isto porque, esses 

direitos são também expressões de limitação do poder estatal, que não po-

dem ser violados quando da prolação de decisões judicias, potencializando 
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a relevância do juízo revisor para assegurar a sua efetivação, afinal se fosse, 

apenas, uma única instância, o cidadão teria seus direitos fundamentais re-

fém do arbítrio do julgador.

Diante do exposto, resta evidente o status constitucional do duplo grau 

de jurisdição. Entretanto, por figurar como instrumento garantidor do cidadão, 

faz-se devido saber se o reexame tem caráter meramente principiológico ou 

se pode ser compreendido como garantia constitucional.

 

4. NATUREZA JURÍDICA: PRINCÍPIO E/OU GARANTIA CONSTITUCIONAL

Conforme asseverado, o duplo grau de jurisdição é um principio consti-

tucional, isto porque assume a função principiológica ao ser “núcleo de con-

densações nos quais confluem valores e bens constitucionais”. (SILVA, 2011, p. 

91)

Ademais, corrobora com natureza principiológica do duplo grau a aus-

ência de previsão expressa na Constituição Federal, afinal os princípios podem 

ser extraídos do sistema normativo, e assim o é com o duplo grau de jurisdição, 

uma vez que ao disciplinar o Poder Judiciário como uma organização hierar-

quizada, as normas constitucionais embutem o aludido princípio, fazendo-lhe 

referências, por exemplo, quando dispõe sobre os recursos extraordinários.  

De certo, ao condensar e expressar os valores e bens constitucionais da 

segurança, justiça e limitação do poder, o referido princípio acaba por servir 

como um instrumento conferido aos cidadãos vinculados à prestação do Es-

tado, assumindo, portanto, a condição de garantia constitucional. Todavia, é 

possível um mesmo instituto possuir natureza dúplice de princípio e garantia?  

  Com efeito, existem duas acepções para definir a garantia constitucio-

nal, a ampla e a restrita. Para a segunda, as garantias constitucionais estão 

correlacionadas aos direitos subjetivos outorgados na Carta Magna, figuran-

do como remédios eficazes a salvaguardar esses direitos, enquanto que no 
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conceito amplo, as garantias são postas como os pressupostos e alicerces do 

exercício e tutela desses e dos demais direitos fundamentais, mas, concomi-

tantemente, rege o funcionamento das instituições existentes no Estado.

Neste diapasão, adotando a concepção ampla, nota-se a natureza de 

garantia constitucional do reexame de mérito, porque é um remédio face 

aos arbítrios do julgador e a sua falibilidade humana, ao passo que assegura 

o exercício da tutela de direitos fundamentais do cidadão de ter um devido 

processo legal e justo, além de manter uma estrutura de limitação de poder 

necessária ao modelo de Estado de Direito Moderno. 

Ressalta-se, porém, que o duplo grau não é uma garantia absoluta, isto 

porque o próprio texto da Carta Magna atribui o exercício de jurisdição de 

primeiro grau aos tribunais superiores sem conferir a possibilidade de revisão 

do julgado nessas situações. A única Constituição brasileira que garantiu o 

reexame ilimitadamente foi a do Império, de 1824. 

Embora inexistente o prestígio absoluto no ordenamento jurídico pátrio, é 

preciso ter cuidado para não se retirar a natureza de garantia constitucional 

conferida ao duplo grau de jurisdição como o faz Fredie Didier2, admitindo, 

tão somente, a natureza principiologica. Isto porque, ainda que limitada as 

hipóteses de aplicação do duplo reexame, as garantias constitucionais inci-

dem quando previstas e estão cumprindo sua função de salvaguardar os di-

reitos ao serem invocadas. 

Corroborando com o entendimento, Nelson Nery Junior (2004, p. 41) as-

severa:

 

(...) muito embora o princípio da do duplo grau de jurisdição 

esteja previsto na CF, não tem incidência ilimitada, como ocor-

reria no sistema da Constituição Imperial. De todo modo está 

2 Assim aduz Fedie Didier (2006, p. 26): “Na verdade, o principio do duplo grau de jurisdição não chega a con-
sistir numa garantia, pois a Constituição Federal a ele apenas se refere, não o garantindo. A única Constituição que 
tratou do duplo grau de jurisdição como garantia absoluta foi a de 1824; as demais deixaram de se lhe conferir 
tal atributo. A atual constituição Federal prevê o principio do duplo grau de jurisdição, não tratando de discipliná-
-lo como garantia” (grifos no original).
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garantindo pela lei maior. Quer dizer, a lei ordinária não poderá 

suprimir, pura e simplesmente, os recursos previstos na Constitu-

ição Federal (grifos no original). 

 

Portanto, mister se faz perceber que em sendo adotada pelo orde-

namento jurídico, principalmente nas hipóteses constitucionais quando pre-

vistos recursos como o especial e extraordinário, resta evidente que a apli-

cação do duplo grau de jurisdição é matéria de ordem pública, ou seja, ou 

seja aplicáveis de forma absoluta, demonstrando sua natureza de garantia 

constitucional. 

A explicação da prestigio limitado do duplo grau de jurisdição perpassa 

pela sua natureza principiológica, afinal, conforme Wálber Araujo (2011, p. 

207) leciona, “os princípios também jamais serão absolutos, caso contrário, 

seria impossível compatibilizar direitos individuais de diferentes titularidades”. 

Trata-se, pois, de relatividade que é inata a condição de ser do principio, que 

como mandamento de otimização, aplicado mediante a técnica de sopesa-

mento, quando em colisão com outro deverá ser solucionado sua incidência 

pela verificação do peso de cada uma das normas diante da situação con-

creta.   

Desta forma, deve-se notar que quando excepcionado situações para 

não incidir a duplo reexame, em verdade, o que faz o constituinte é sopesar 

o princípio do duplo grau com outros também de cunho processual a fim de 

elaborar os procedimentos de acordo com as situações específicas. 

5. ÓBICES ENFRENTADOS PELO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURIS-
DIÇÃO 

Em virtude da natureza pricnpiológica, o duplo grau de jurisdição, em 

sendo uma norma finalista, tem por expressão máxima o valor da justiça, bus-
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cando-a por meio de instrumentos de limitação ao poder e pelo atrelamento 

do sentido de justiça ao de segurança. 

Ocorre que, como qualquer princípio constitucional, o duplo grau de ju-

risdição conflita-se com outros, que são, normalmente, os princípios da celeri-

dade processual e da efetividade da justiça, pois a dupla revisão implica 

maior gasto de tempo e a demora configura-se prejudicial à parte que espera 

a pacificação do conflito e a concretização da justiça. 

Com efeito, antes de entrar do conflito principiológico em questão, é 

importante salientar que se trata de embate de maior caráter politico do que 

jurídico, porque a opção pelo provimento jurisdicional mais célere ou pelo 

provimento com maior grau de certeza na justiça depende, apenas, do con-

texto e anseios axiológicos de uma dada sociedade ao confeccionar seu or-

denamento jurídico. 

Deste feita, compulsando o cenário atual da sociedade brasileira e sua 

relação com a administração da justiça, nota-se que prevalece a morosidade 

da atividade jurisdicional, motivo pelo qual tem se disseminado o sentimento 

dentre os jurisdicionados de que justiça que tarda é justiça falha, modificando 

o antigo brocardo “a justiça tarda, mas não falha”. Por isso, em muito se tem 

questionado as vantagens e desvantagens auferidas com o duplo grau de 

jurisdição, principalmente, no que tange ao seu papel para realização de um 

devido processo legal e justo. 

Segundo a maior parte da doutrina e utilizando as palavras de Oreste 

Nestor Laspro (1995, p. 94) para representá-la, sabe-se que “os princípios do 

devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, apesar de ligados entre 

si, não traduzem relação de dependência ou continência”. Ou seja, é possível 

que o processo se desenvolva corretamente, sem que necessariamente passe 

pela etapa do duplo reexame, afinal os direitos de ação e defesa podem ser 

exercidos em conformidade ao previsto legalmente, culminando na prolação 

de uma decisão justa em primeira instância. 

Sustenta-se, pois, que em razão do juiz de primeiro grau possuir contato 
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direto com os fatos e provas, a ele é mais fácil apreender os contornos da lide 

e proferir decisão mais próxima da realidade, logo mais justa, embora se saiba 

que, nem sempre, ele conte com a experiência dos magistrados de segunda 

instância, 

Outrossim, a restrição ao reexame em determinadas situações -  a exem-

plo das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal pre-

vista no seu artigo 102, inciso I, da CF – evidencia a dispensabilidade do duplo 

grau na configuração do núcleo mínimo do conceito de devido processo le-

gal. De certo, nestes casos, o legislador, ao ponderar os princípios da certeza 

jurídica e a celeridade processual, elege o segundo, mas continua exigindo a 

observância do devido processo legal. 

Sobre as referidas exceções ao duplo grau de jurisdição, Oreste Nestor 

Laspro (1995, p. 96) explica a escolha legislativa. Confira-se:

É possível, pois, que se conclua ser melhor restringir os meios re-

cursais e atingir, em um menor espaço de tempo, a certeza ju-

rídica e a efetividade do processo que proporcionar inúmeras 

etapas de impugnação, com o objetivo de alcançar, em tese, 

a verdade sobre os fatos, ainda que se congestione as vias de 

acesso aos tribunais com um volume gigantesco de demandas. 

 

Por outro lado, entretanto, alega-se que mesmo demonstrado não ser es-

sencial o reexame para formação da decisão justa de acordo com o preceito 

do devido processo, o duplo grau de jurisdição figura imprescindível na assun-

ção de sua função instrumental de limitação ao poder. Isto porque o controle 

judicial das decisões é fundamental para correção de ilegalidades cometidas 

pelo julgador, sendo mecanismo a favor do jurisdicionado em seu pleito jurisdi-

cional, possibilitando que este seja, de fato, justo ao pacificar o conflito.

Portanto, é preciso notar a retromencionada contribuição que o princípio 

do duplo grau de jurisdição lega á administração da justiça. Sendo impor-
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tante atentar que ao suprimir o reexame sob o argumento de conferir maior 

agilidade ao procedimento e, consequentemente, privilegiar a efetividade 

da tutela jurisdicional, está-se, na verdade, favorecendo o poder e não os 

jurisdicionados e seus anseios pela justiça. 

Esta é a visão de Calmon de Passos (2000, p. 70), que, ao abordar sobre o 

devido processo constitucional, insere o controle das decisões judicias como 

uma das garantias do cidadão e aduz:

Dispensar ou restringir qualquer dessas garantias não é simplifi-

car, deformalizar, agilizar o procedimento privilegiando a efe-

tividade da tutela, sim favorecer o arbítrio em beneficio do 

desafogo de juízes e tribunais. Favorece-se o poder, não os 

cidadãos, dilata-se o espaço dos governantes e restringe-se o 

dos governados. E isso se me afigura a mais escancarada anti-

democracia que se pode imaginar. 

Para o autor, portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição é uma 

cláusula, ou melhor, um desdobramento do referido devido processo consti-

tucional, por isso sua presença reputa-se relevante para estabelecer a forma 

do denominado devido processo legal e justo ansiado pelo cidadão quando 

pleiteia o provimento jurisdicional. 

Abordadas as duas vertentes, importante se faz perceber que, do ponto 

de vista jurídico, ambas são legitimas, uma vez que é possível sustentar tanto 

pela adoção quanto pela retirada do duplo grau de jurisdição com base nos 

respectivos fundamentos jurídicos do preceito do devido processo constitu-

cional ou devido processo legal. 

Nesse diapasão, conforme outrora anunciando, o conflito principiológico tra-

zido à baila, é de caráter político e não jurídico, logo cabe ao legislador solucioná-

lo, que deverá fazê-lo no atendimento dos interesses da sociedade brasileira. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS



93

Diante do exposto, percebe-se que prevalece o entendimento que o du-

plo grau de jurisdição, embora não previsto expressamente na Carta Magna, 

possui status constitucional em razão de seu conteúdo axiológico de resguar-

do aos valores da justiça, segurança jurídica e limitação do poder, fundamen-

tais a concepção moderna de Estado de Direito. 

 Nesse diapasão, relevante se faz compreender que se trata de instituo 

com natureza jurídica dúplice de princípio e garantia constitucional, seja em 

razão de condensar valores constitucionais ou devido ao seu caráter instru-

mental de controle dos atos judiciais conferido aos jurisdicionados. 

Por fim, quanto ao embate entre o duplo grau de jurisdição e efetiva-

ção da justiça cominada com a prestação de provimento jurisdicional célere, 

necessário se faz compreender que a solução decorre de uma escolha leg-

islativa, uma vez que juridicamente são legítimos os argumentos defendendo 

cada um dos dois lados.  
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o princípio da proibição da 
proteção deficiente como 
fundamento para a proteção 
das vítimas de violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher

Geraldo Calasans da Silva Júnior1

RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar o princípio da proibição da proteção defici-

ente como fundamento para a proteção das vítimas de violência doméstica e fa-

miliar contra a mulher. Para tanto, verifica o nascedouro do princípio da proibição 

da proteção deficiente. Após, faz um diagnóstico sobre a contribuição da Corte 

Constitucional Alemã para a constituição do princípio retro mencionado.  Em se-

guida, enfatiza a importância da Lei Maria da Penha para o combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Por fim, analisa os fundamentos constitucio-

nais para um tratamento diferenciado nos casos das mulheres em situação de vio-

lência. Sob o aspecto metodológico, o estudo é pautado na absorção de infor-

mações do ponto de vista da legislação, doutrina e jurisprudência, classificando-se 

como uma pesquisa bibliográfica. Conclui-se que as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar possuem arcabouço normativo-jurídico idôneo para a tutela 

de seus direitos, de modo que não se configure uma proteção deficiente. 

1 Mestrando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia – UFBA; Pós-graduado em Direito Público pela 
Universidade Anhanguera-UNIDERP. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC; Pesquisa-
dor/Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB (2008-2009/2009-2010). Advogado.
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PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal. Princípio da proporcionalidade. 

Princípio da proibição da proteção deficiente. Violência doméstica e familiar 

contra a mulher.

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the principle of non-poor protection 

as the foundation for the protection of victims of domestic and family violence 

against women. To do so, check the birthplace of the principle of non-poor 

protection. After, makes a diagnosis on the contribution of the German Consti-

tutional Court for the constitution of retro principle mentioned. Then emphasizes 

the importance of Maria da Penha Law to combat domestic violence against 

women. Finally, it analyzes the constitutional basis for differential treatment in 

cases of women in situations of violence. Under the methodological aspect, 

the study is grounded in absorbing information from the point of view of the law, 

doctrine and jurisprudence, being classified as a literature search. We conclude 

that women victims of domestic violence have normative-legal framework suit-

able for the protection of their rights, so that does not set a poor protection. 

KEYWORDS: Federal Constitution. Proportionality principle. Principle of non-

poor protection. Domestic and family violence against women.
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1. INTRODUÇÃO

 O assunto violência doméstica e familiar contra a mulher, em função 

das conseqüências nocivas em prejuízo das pessoas do sexo feminino, tem 

sido motivo de preocupação não só do mundo jurídico em geral, mas tam-

bém da sociedade civil como um todo. 

 Desta maneira, o Estado não pode ficar aquém da busca pela proteção 

dos direitos humanos e dos direitos fundamentais atinentes às mulheres, que 

são vitimadas no próprio seio familiar. Por isso, normas devem ser estatuídas 

para coibir e equacionar os dados alarmantes que existem acerca do as-

sunto, de modo que não se configure uma insuficiência na proteção. 

 O princípio da proporcionalidade, sendo concebido como princípio 

geral de direito, possui uma dupla vertente: a proibição do excesso e a proi-

bição da proteção deficiente. Isto é, não pode haver um excesso na inter-

venção estatal, mas também não pode existir uma insuficiência na proteção. 

No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o princípio da 

proibição da proteção deficiente se faz presente, a fim de vedar ao Poder 

Público que seja vulnerável na tutela dos direitos das mulheres vitimadas. 

 Nessa linha, a pretensão do estudo é demonstrar a importância do 

princípio da proibição da proteção deficiente como fundamento para com-

bater a violência domestica e familiar contra a mulher. Para atingir a meta pro-

posta, o estudo é dividido em tópicos. Inicialmente, será analisado o nasce-

douro do princípio da proibição da proteção deficiente. Em seguida, far-se-á 

um diagnóstico, sobre a contribuição da Corte Constitucional Alemã, para a 

constituição do princípio retro mencionado.  Após, será enfatizada a importân-

cia da Lei Maria da Penha para o combate à violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Por fim, se verificarão os fundamentos constitucionais para um 

tratamento diferenciado nos casos das mulheres em situação de violência.  

 O estudo é pautado numa metodologia nitidamente bibliográfica, ab-

sorvendo informações do ponto de vista da legislação, doutrina e jurisprudên-
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cia. Desta forma, é classificada como uma pesquisa bibliográfica, sendo con-

feccionada com base em livros, artigos e sites atinentes à matéria.

2. NASCIMENTO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE

 O princípio da proporcionalidade possui um duplo viés: de um lado está 

o princípio da proibição do excesso; do outro, encontra-se o princípio da proi-

bição da proteção deficiente. Contudo, no presente estudo, analisar-se-á 

apenas o princípio da proibição da proteção deficiente.

 O fundamento para o nascimento do aludido princípio é que o Estado, 

quando da atividade legislativa, da atuação do Estado-Juiz ou do Estado-

Administrador possa atuar de forma deficiente ou insuficiente na tutela dos 

bens jurídicos constitucionais. A Constituição Federal de 1988 traz dispositivos 

que determinam a atuação do ente estatal. (BRASIL, 1988)

 Entretanto, mesmo com essas disposições constitucionais no sentido 

de proteção dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, o Estado 

poderá deixar de concretizar tais direitos. Aí é que surge o princípio da proi-

bição da proteção deficiente.

 Na verdade, assim como o princípio da proporcionalidade, o postulado 

da proibição da proteção deficiente teve seu nascimento no Direito Europeu. 

Aos poucos, tanto doutrina como jurisprudência evoluíram no sentido de acat-

ar o entendimento segundo o qual o princípio da proporcionalidade, antes só 

concebido como proibição do excesso, assentaria nível constitucional no que 

concerne à proibição da proteção deficiente.

 Salienta Luciano Feldens (2005, p. 167) que o Tribunal Federal Constitucio-

nal Alemão, em 1965, já acentuava: “En la Republica Federal de Alemanha el 

princípio de proporcionalidad tiene rango jurídico constitucional. Esse recono-

cimiento deriva del princípio del Estado de Derecho, teniendo como sustrato 

esencial los derechos fundamentales.” 
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 Além do mais, em 1968, o Tribunal Federal Constitucional Alemão en-

tendeu que a proibição do excesso e o princípio da proporcionalidade são 

regras gerais que são aplicáveis a todas as searas da atividade estatal. Além 

disso, concebeu que ambos os princípios são derivados do princípio constitu-

cional do Estado de Direito. (Ibid)

 Todavia, observa-se que o Tribunal Federal Constitucional Alemão con-

cebia expressamente apenas o princípio da proporcionalidade em seu viés 

proibição do excesso. Paulatinamente, a doutrina se atentou que o Estado 

peca não somente quando provoca um excesso em seus atos, mas também 

quando se configura uma deficiência em sua prestação. É tanto que a Corte 

Alemã evoluiu e tem “apontado a lesão ao princípio da proibição da pro-

teção insuficiente”.” (MENDES et al, 2010, p. 412) 

 Nesse sentido, Gloria Mesa (apud STRECK, 2009) pondera a necessidade 

de diferenciar a estrutura do princípio da proporcionalidade, enquanto em-

pregado para o controle de intervenções aos direitos fundamentais, a partir 

de duas vertentes, quais sejam: de defesa ou de prestação. A primeira, con-

forme orientação clássica de proibição de excesso, a segunda, identificando-

se com a proibição de infraproteção.

 Hodiernamente, tanto a doutrina como a jurisprudência já sedimenta-

ram o entendimento acerca da existência do princípio da proibição da pro-

teção deficiente, reconhecendo que o Estado não pode se escusar de tu-

telar os bens jurídicos relevantes. Inclusive, oportuno citar o julgado do HC nº 

106.212 (questionou-se incidentalmente a constitucionalidade do Art. 41º da 

Lei Maria da Penha), onde o Supremo Tribunal Federal, por meio do voto do 

Ministro Gilmar Mendes, concebeu pela constitucionalidade da Lei Maria da 

Penha com fundamento, também, no princípio da proibição da proteção de-

ficiente. 
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3. O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE NO DI-
REITO COMPARADO E NA DOUTRINA BRASILEIRA – A CONTRIBUIÇÃO 
DA CORTE CONSTITUCIONAL ALEMÃ

 É sabido que os direitos fundamentais são o núcleo formador da ide-

ia de bem jurídico liberal, aparecendo como limitadores do poder estatal e, 

também, representando um freio ao arbítrio que por tanto tempo perdurou 

no cenário sócio-jurídico. Nesse sentido recorda, Manoel Jorge e Silva Neto 

(2013), que as primeiras concepções acerca do conteúdo dos direitos funda-

mentais foram as de cunho negativo, isto é, impunha ao Estado um não fazer 

em favor das garantias individuais (é o que doutrinariamente se denomina 

primeira geração dos direitos fundamentais).

 Assim sendo, verificava-se o princípio da proporcionalidade apenas na 

versão proibição do excesso, visto que era somente para proteger o individuo 

contra os abusos estatais – este tinha de se abster de cometer excessos quan-

do de sua atuação. Portanto, tanto nos tribunais como na doutrina, o princípio 

da proibição da proteção deficiente era pouco conhecido, ante a necessi-

dade de se evitar os abusos estatais.

 Contudo, com o passar do tempo, viu-se que o Estado se omitia demais 

na proteção dos bens jurídicos relevantes. É que, uma vez se abstendo de 

atuar, algumas necessidades do indivíduo ficavam sem proteção, daquele 

que possui mais possibilidades de implementação de tais bens.

 Destarte, começaram a perceber que o Estado não poderia ser ape-

nas inimigo do indivíduo, mas também havia a possibilidade de atuar como 

amigo das garantias inerentes aos cidadãos. A partir daí, fortaleceram-se os 

argumentos para uma visão da proporcionalidade no sentido de que o ente 

estatal atuasse de modo que não configurasse uma proteção deficiente ou 

insuficiente.

Por outro lado, o Estado – também na esfera penal – poderá 
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frustrar seu dever de proteção atuando de modo insuficiente 

(isto é, ficando aquém dos níveis mínimos de proteção constitu-

cionalmente exigidos) ou mesmo deixando de atuar, hipótese, 

por sua vez, vinculada (elo mesmo em parte) à problemática 

das omissões inconstitucionais. (SARLET, 2009, p. 269)

  

 Com essa evolução de pensamento, ainda mais com o advento de um 

Estado Democrático de Direito, não é exigida só uma abstenção estatal (não 

fazer - não praticar abusos), mas exige-se, concomitantemente, uma atuação 

do Estado, ou seja, uma tutela dos bens jurídicos – um fazer (segunda geração 

dos direitos fundamentais), consoante leciona Dirley da Cunha Júnior (2011).

 Aí é que aparece o princípio da proibição da proteção deficiente ou da in-

fraproteção. O aludido princípio atua como um fator para aferição da violação 

de deveres do Estado para com os indivíduos no que concerne à proteção aos 

direitos humanos e fundamentais inerentes à pessoa humana. Logo:

Estamos falando, então, nas palavras de Dieter Grimim, da proi-

bição de “ir longe demais” (Ubermassverbot), em contraponto 

com a proibição de “fazer muito pouco” (Untermassverbot), 

ambos mecanismos semelhantes, porém, vistos de ângulos dife-

rentes. Daí que quando um direito é invocado como direito 

negativo a questão é saber se o legislador foi longe demais. 

Quando é invocado como direito positivo ou dever de pro-

teção (Schutzpflicht) a questão é saber se ele fez muito pouco 

para proteger o direito ameaçado (STRECK, 2009, p. 92-93).

   

 O eminente Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, na ADIN nº 

4301, confirma o entendimento supra transcrito, asseverando que, diante do 

reconhecimento de que o Estado tem o dever de agir na proteção de bens 

jurídicos de índole constitucional, a doutrina vem assentando que a violação 
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à proporcionalidade não ocorre apenas quando há excesso na ação estatal, 

mas também quando ela se apresenta manifestamente deficiente. 

Nessa ótica, Lênio Streck (2006, p. 10) leciona que: 

A proteção dos direitos fundamentais, nos quadros do consti-

tucionalismo do Estado Democrático de Direito, já não se dá 

apenas no seu viés de proteção contra os excessos (arbítrio) 

do Estado, naquilo que, no âmbito do respeito ao princípio da 

proporcionalidade, a doutrina e jurisprudência alemã vem de-

nominando de Übermassberbot, e, sim, também naquilo que, 

na mesma doutrina, é denominado de proibição de proteção 

deficiente (Untermassverbot), isto é, trata-se de cobrar consti-

tucionalmente uma atitude positiva com a qual o Estado deve 

proteger os direitos fundamentais. (grifo nosso)

 Juarez Freitas citado por Ingo Wolfman Sarlet (2009), ressaltando o viés 

da proibição da proteção deficiente, aduz que o princípio da proporcionali-

dade significa que o Estado não deve agir com demasia, tampouco de ma-

neira insuficiente na concretização de seus objetivos. Nessa ótica, para Sarlet 

(2009), exageros para mais ou para menos se traduzem indiscutíveis afrontas 

ao princípio.

No direito comparado, merece destaque a atuação do Tribunal Consti-

tucional Federal da Alemanha. Primeiramente, vale destacar a decisão da 

Corte Alemã quando, em 1975, decidiu pela inconstitucionalidade da Lei de 

Reforma do Código Penal, que se referia à possibilidade de interrupção da 

gravidez dentro dos três primeiros meses de gestação. Nesse caso, o Tribunal 

entendeu pela necessidade de se conferir proteção penal à vida intrauterina 

como bem jurídico independente, bem como o Estado tem o dever de prote-

ger de intervenções ilícitas advindas de terceiros. (STRECK, 2009)

Por ocasião da sua segunda decisão sobre o aborto, em 1993, consider-
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ou que o legislador, ao programar um dever de prestação que lhe foi imposto 

pela Constituição encontra-se vinculado pela proibição de insuficiência, de 

tal sorte que os níveis de proteção deveriam ser suficientes para assegurar um 

padrão mínimo de proteção constitucionalmente exigido. (Ibid)

Diante do exposto, nota-se que a violação à proibição da proteção de-

ficiente encontra-se representada por uma omissão daquele que deveria pro-

teger o indivíduo – o ente estatal. O poder público tem de cumprir o imperativo 

constitucional de tutela dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

A doutrina para se referir ao princípio da proibição da proteção defi-

ciente, utiliza várias denominações expressões, a exemplo de José Joaquim 

Gomes Canotilho (apud SARLET, 2009), que fala em “proibição por defeito” 

e “defeito de proteção”. Com efeito, consoantes lições de Christian Calliess 

(apud SARLET, 2009), para uma melhor análise do princípio da proibição da 

proteção insuficiente, a verificação é feita numa visão trifásica.

Inicialmente, conforme Ingo Wolfgang Sarlet (2009), no que concerne ao 

exame da adequação ou idoneidade, precisa-se verificar se a medida a ser 

adotada (ou adotada) para a proteção do direto fundamental é idônea a 

tutelar de maneira eficaz o bem protegido. Após o exame da adequação ou 

idoneidade, e sendo esta positiva, averígua-se se existe uma ideia de segu-

rança (proteção) mais profícua, sem que com isso se esteja a intervir de modo 

mais rigoroso em bens fundamentais de terceiros ou interesses da sociedade 

como um todo. 

Faz-se, nesse segundo diagnóstico, para tanto, algumas perguntas, 

como: existem meios de proteção mais eficientes, mas pelo menos tão pouco 

interventivos em bens de terceiros? Afirmativa essa resposta, passa-se a ter-

ceira etapa, que diz respeito ao exame da proporcionalidade em sentido es-

trito. Investiga-se se os impactos e riscos remanescentes depois da efetivação 

das medidas de tutela são de ser tolerada em face de uma ponderação com 

a necessidade de preservar outros direitos e bens fundamentais pessoais ou 

coletivos.  
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Na jurisprudência brasileira, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no jul-

gamento do RE nº. 418.376-5, de 09.02.06, debateu, no plenário, o princípio 

em comento. O caso envolvia uma menina que, dos nove aos doze anos de 

idade, mantivera relações sexuais com seu tutor, que culminou numa gravi-

dez, momento em que iniciou uma união estável com seu agressor.

Como defesa, o réu alegou a união estável que mantinha com a vítima e, 

consequentemente, pretendia ver decretada a extinção de sua punibilidade, 

com base no Art. 107º, VII, CP (atualmente revogado). Ademais, invocava a 

norma do Art. 226º, CF, segundo a qual a família é a base da sociedade, es-

tando protegida pelo Estado. (BRASIL, 1988)

O relator do caso era o Ministro Marco Aurélio que utilizou como base 

para a solução do caso o princípio da proporcionalidade, argumentando 

que, quanto ao confronto de valores, cumpre deliberar se o mais importante 

para o Estado é a preservação da família ou o remédio para a ferida social 

causada pelo insensato intercurso sexual, dada a idade da jovem.

Contudo, o Ministro Gilmar Mendes (voto vencido) decidiu pela penal-

ização do réu, sustentando que se estaria a blindar, por meio de norma penal 

benéfica, situação fática indiscutivelmente repugnada pela sociedade, car-

acterizando-se típica hipótese de proteção insuficiente por parte do Estado, 

num plano mais geral, e do Judiciário, num plano mais específico.

Sobre a proibição da proteção deficiente, o Ministro salientou que a doutri-

na vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do 

garantismo negativo (que se consubstancia na proteção contra os excessos 

do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. A proibição de 

proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamen-

tais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção, que se con-

substancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção 

do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental.

Sendo assim, concluiu Gilmar Mendes que conferir à situação daqueles 

autos o status de união estável, equiparável a casamento, para fins de extin-
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ção da punibilidade (nos termos do Art. 107º, VII, do Código Penal) não seria 

consentâneo com o princípio da proporcionalidade no que toca à proibição 

de proteção insuficiente. Isso porque todos os Poderes do Estado, dentre os 

quais evidentemente está o Poder Judiciário, estão vinculados e obrigados a 

proteger a dignidade das pessoas. (CHINELATO, 2007)

        Na atual conjuntura sócio-jurídica, com ênfase ao Estado Democráti-

co de Direito, não há como rechaçar a aplicação da proporcionalidade (no 

viés, proibição da proteção deficiente), visto que existe a necessidade de 

se compatibilizar bens e interesses. Aludido princípio consiste numa forma de 

controle das omissões estatais, de modo que não se configure por parte do 

poder público uma proteção insuficiente. 

 

4. A LEGISLAÇÃO PENAL E O COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER: A LEI MARIA DA PENHA COMO ME-
CANISMO FUNDAMENTAL PARA TAL FIM

 Realizando uma correlação entre a violência doméstica e familiar con-

tra a mulher e o princípio da proibição da proteção deficiente, inegavelmente 

a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) é o instrumento infraconstitucional mais 

relevante para tanto. 

Esta consiste numa norma que adveio com a pretensão de erradicar a 

situação calamitosa que as vítimas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher enfrentavam. Fruto dos esforços engendrado, principalmente, por Ma-

ria da Penha, tal lei constitui um mecanismo que, se posta em prática, pode 

ajudar, consideravelmente, as mulheres brasileiras. (BRASIL, 2006)

 Além de Maria da Penha, essa foi uma luta de várias mulheres. A cor-

rente feminista sempre clamou por uma atitude do poder público para tomar 

alguma posição incisiva contra a violência doméstica e familiar contra a mul-

her, o que nunca tinha acontecido ou, se ocorreu, foi de forma tímida.
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 A Lei Maria da Penha busca integrar os entes federados para equacio-

nar a violência em comento. Assim sendo, não só os entes federados (União, 

Estados e Municípios), os Poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário devem se 

empenhar e caminhar no mesmo sentido. Além do mais, a Defensoria Pública, 

as Delegacias especializadas no atendimento à mulher, e o Ministério Público 

também tem de estar engajados nesse desiderato. Essa atuação conjunta é 

justificada pelo fato de conferir uma proteção apta para as mulheres no âm-

bito doméstico e familiar, para que não haja uma insuficiência na proteção. 

 Essa assertiva é confirmada pelo Art. 8º da lei (BRASIL, 2006):

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articu-

lado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança 

pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e hab-

itação;

II – (omissis);

III - (omissis);

IV - a implementação de atendimento policial especializado 

para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimen-

to à Mulher;

V - (omissis);

VI - (omissis);

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da 

Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profission-

ais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I 

quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;

VIII - (omissis);

IX - (omissis);
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Assim, vê-se que a participação dos entes federados e dos órgãos esta-

tais quando da interpretação da Lei Maria da Penha se equipara à ideia de 

abertura da interpretação das normas. É que, na linha do entendimento de 

Peter Harbele, a atual tarefa interpretativa é orientada pela ideia de socie-

dade aberta dos intérpretes da Constituição, onde todos aqueles que vivem 

a norma constitucional podem interpretá-la. (BAHIA, 2007) Só que, no caso em 

comento, é a nível infraconstitucional (abertura de participação para com-

bater a violência doméstica e familiar contra a mulher).  

Contudo, doutrinariamente, há quem louve o fato de não ser apenas es-

sas pessoas que possuem legitimidade para tutelar os direitos das vítimas da 

violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de 

associações poderem proteger tais direitos:

Art. 37º  A defesa dos interesses e direitos transindividuais pre-

vistos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo 

Ministério Público e por associação de atuação na área, regu-

larmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da leg-

islação civil. (BRASIL, 2006)

Pedro Rui da Fontoura Porto (2007) salienta que no mundo hodierno há 

um avanço da tendência de privatização dos serviços públicos sociais, ainda 

mais nas áreas de educação, saúde e segurança. Logo, parte desses serviços 

vem sendo assumida por ONG’s (Organizações Não Governamentais) sem 

finalidade lucrativa. Essas ONG’s, para ele, poderiam agir de forma articulada 

com o Ministério Público para suprir as deficiências estatais e, por conseguinte, 

atingir os objetivos da Lei 11.340/06. (Ibid)

 Soma-se a isso o fato de, atualmente, as Organizações não governamen-

tais desempenharem um papel importante e relevante no que tange à repre-

sentação de interesses de grupos e minorias. A questão da violência doméstica 
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e familiar contra a mulher se enquadra, sem dúvida, nesse aspecto.  

 Entretanto, algumas (ou várias) dificuldades surgem para a implementa-

ção e consecução dos fins almejados pela lei, configurando uma proteção 

deficiente. É que ela prevê, por exemplo, a criação de uma Vara especializada 

nas causas envolvendo violência doméstica e familiar2. Só que em várias Co-

marcas ainda não há uma vara especializada. É o caso da Lei de Organização 

Judiciária do Estado da Bahia, que prevê a criação de uma vara especializada 

apenas em três cidades: Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. É a 

preocupação de Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches (2008, p. 175):

O tema, no entanto, deve ensejar discussões apenas tempo-

rais, que serão superadas assim que instalados, em todo país, os 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar. Previa-se demora 

em tais iniciativas, a exemplo do que se verificou com os Juiza-

dos Especiais Cíveis e Criminais. De fato, esboçados na Consti-

tuição de 1988, só se efetivaram com a edição da Lei 9.099/95, 

sendo que, em muitos estados da federação, como São Paulo, 

apenas recentemente foram instaladas varas específicas para 

apreciação das causas cíveis de menor complexidade e das 

infrações penais de menor potencial ofensivo.

 

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 9, re-

comendou aos Tribunais de Justiça a criação dos juizados de violência domes-

tica e familiar contra a mulher e a adoção de outras medidas, previstas na Lei 

11.340/06, de 09.08.2006 tendentes à implementação das políticas públicas, 

que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

2 Art. 33º  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas 
criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela 
legislação processual pertinente.
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domésticas e familiares. (BRASIL, 2006) Mesmo com o posicionamento do CNJ, 

isso não ocorreu, como se dá na Bahia, situação acima citada. 

 Outra previsão contida na Lei Maria da Penha para a proteção dos dire-

itos fundamentais das vítimas é a existência das Medidas Protetivas de Urgên-

cia. Tais medidas estão previstas no Capítulo II da Lei, dos Arts 18º ao 24º (Ibid), 

merecendo destaque:

Art. 22º.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 

imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as se-

guintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I – (omissis);

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com 

a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das teste-

munhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 

agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida;

IV - (omissis);

V - (omissis);

Art. 23º.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de out-

ras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa ofi-

cial ou comunitário de proteção ou de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus depen-

dentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
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III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo 

dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24º.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade 

conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o 

juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, en-

tre outras: 

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 

ofendida;

II - (omissis);

III - (omissis);

IV - (omissis).

 Ainda sobre as Medidas Protetivas de Urgência, cabe anotar que rece-

bido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas devidamente processá-lo. Todavia, não pode o 

magistrado, de ofício, concedê-las; deve haver o requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida.

 Uma vez descumprida a medida, em qualquer fase do inquérito policial 

ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante repre-

sentação da autoridade policial. Deixando de subsistir os motivos que enseja-

ram a preventiva, o juiz poderá revogá-la, bem como de novo decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem.

 Enfim, percebe-se que a Lei Maria da Penha pode ajudar no combate 

à violência doméstica e familiar contra a mulher. (Ibid) Mas, mister faz-se uma 

interação efetiva (e não apenas teórica) para pôr em prática os seus disposi-

tivos. Com isso, as vítimas poderão contar com uma estrutura adequada para 

exercitar os seus direitos humanos e fundamentais. 
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5. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO 
NOS CASOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 É sabido que o fundamento de validade de todo ordenamento jurídico 

é a Constituição Federal. Destarte, a perquirição tem de ser feita vislumbran-

do-se o quanto previsto na Carta Constitucional, embasando a legislação in-

fraconstitucional. Nesse sentido, os postulados a seguir analisados serão delin-

eados para ratificar a previsão infralegal. 

5.1 O DIREITO A VIDA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A vida consiste no bem fundamental e primordial de todo ser humano 

independente de qualquer atributo pessoal, sendo este tutelado pelo Estado 

desde o nascimento até a morte. Infelizmente, essa acepção não era adota-

da na época da inquisição – era medieval, onde havia desrespeito aos direi-

tos humanos e fundamentais inerentes à pessoa humana, ocasião em que a 

tortura era utilizada para obter a confissão do acusado.

Com o passar do tempo, e findada essa fase, o direito à vida foi-se tor-

nando o bem jurídico de maior relevância e, consequentemente, ganhou 

destaque e reconhecimento perante a comunidade internacional. A fim de 

efetivar esse entendimento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) repeliu expressamente em seu Art. 5º 

a prática da tortura ao dispor: “Ninguém será submetido à tortura nem a trata-

mento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. O mesmo diploma legal, 

preocupado com a disciplina do direito à vida, aduz que: Art. 3º - “Todo ser 

humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.

Alexandre de Moraes (2006, p. 30) ressalta que:

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já 

que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de to-
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dos os demais direitos”. Nessa esteira, reza a Constituição Fed-

eral: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-

dentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade.

José Afonso da Silva (2007) lembra que de nada adiantaria a Constitu-

ição assegurar outros direitos fundamentais – como a igualdade, a intimidade, 

a liberdade, o bem-estar -, se não erigisse a vida humana num desses direitos.

O direito à vida é o norteador de todos os demais, sendo protegido pela 

Constituição em sua dupla dimensão: o direito de continuar vivo e de se ter 

uma vida digna quanto à sua subsistência. Assim, a vida aqui abordada não 

se trata de qualquer uma, mas sim aquela livre de resistência, de opressão ou 

de outra forma passível de cercear o livre exercício desta – uma vida digna, 

com dignidade, consistente no direito de estar vivo, de lutar por ela. No nú-

cleo de sua definição está inserido o direito à dignidade da pessoa humana, 

visto que o legislador originário constituinte propugna pela proteção da vida 

digna.

Portanto, o direito à vida encontra-se intimamente ligado com a digni-

dade da pessoa humana. Desta forma, Jorge Miranda citado por Flávia Pio-

vesan (2007) aduz que a Constituição confere uma unidade de sentido, de 

valor e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais. E ela 

repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz a 

pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado.

O valor da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico 

e informador do ordenamento jurídico, como parâmetro de valoração a des-

tinar a interpretação e concepção do sistema constitucional. O hermeneuta, 

desta forma, deve levar em conta os postulados (infra)constitucionais do di-

reito à vida e a dignidade da pessoa humana para uma melhor compreensão 

das querelas jurídicas.
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No tocante à Lei Maria da Penha, esse é o entendimento corroborado 

por tal instituto em seu Art. 3º:

Art 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exer-

cício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimen-

tação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 2006)

A segurança da vida do cidadão, em especial a mulher, constitui ele-

mento essencial ao Estado Democrático de Direito. Sendo assim, a Conven-

ção do Belém do Pará normatiza:

Art 4º. Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, ex-

ercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

consagrados em todos os instrumentos regionais e internaciona-

is relativos aos direitos humanos. Estes direitos abrangem, entre 

outros:

direito a que se respeite sua vida. (Ibid)

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2008) afirmam que a Lei 

Maria da Penha adveio com a pretensão de proteger as vítimas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, visto que estas são vulneráveis em rela-

ção aos seus respectivos agressores.

Por derradeiro, tanto na seara nacional como na internacional, a vida e 

a dignidade da pessoa humana são princípios que unifica e concentra todo 

o sistema de normas, assumindo especial destaque perante a ordem e tutela 

dos direitos humanos e fundamentais inerentes à pessoa humana.
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5.2 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

A igualdade entre homens e mulher é um princípio almejado pelos in-

stitutos jurídicos em geral. Desde a Revolução Francesa até os dias atuais o 

objetivo continua em plena harmonia. O Art. 1º da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão proclama esse entendimento: “Os homens nascem 

e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na 

utilidade comum”. X

Ponto importante ressaltado pelo dispositivo supracitado é o que se refere 

às distinções sociais fundadas na utilidade comum. Então, é de se observar 

que homens e mulheres nascem e são iguais em direitos, porém, devido à 

fragilidade e ao preconceito que existe no que toca ao sexo feminino, deve 

haver ressalvas. Esse é o propósito da Lei Maria da Penha, isto é, nivelar a rela-

ção entre ambos os sexos atribuindo certas prerrogativas as mulheres a fim de 

equacionar desigualdades existentes tanto no lar como no seio social.

Orador e jurista assíduo, Rui Barbosa (2004, p. 33) já pregava a concep-

ção segundo a qual:

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigual-

mente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 

desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é 

que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios 

da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade 

a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade fla-

grante, e não igualdade real. 

Face ao exposto, é de se notar que o princípio da igualdade possui uma 

dupla dimensão: o seu sentido formal e o material. Formalmente falando, aduz 

o Art. 5º, caput, da Constituição Federal:
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Art. 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-

trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. (BRA-

SIL, 1988)

Pela acepção material do princípio da isonomia, deve-se conceber que, 

apesar da Constituição afirmar que “todos são iguais perante a lei – sentido 

formal”, todos são, quanto ao resultado prático (materialmente), diferentes – 

idosos, negros, brancos, crianças, homens, mulheres etc. Nesse diapasão, o 

sociólogo da Universidade de Brasília, Pedro Demo (2006,  p. 80-81), assevera 

que “diante da lei todos são iguais, embora a lei seja necessária porque todos 

são desiguais. Se todos fossem iguais, a lei seria dispensável”.

Alexandre de Moraes (2006, p. 34), ao se referir ao Art. 5º da CF, assegura que: 

A correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a uti-

lização do discrímen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com 

o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher; 

aceitando-o, porém, quando a finalidade pretendida for aten-

uar os desníveis.

Manoel Jorge e Silva Neto (2011), com sapiência, observa a questão da 

discriminação legítima, acentuando que “por conseguinte, teremos por legíti-

ma a discriminação - e, portanto, não ofensiva ao postulado da igualdade 

- quando o critério distintivo eleito para desequiparar às pessoas se encontra 

plenamente justificado pela situação fática” – é o caso das mulheres em situa-

ção de violência. 

Ainda no âmbito da Constituição, o Art. 226º, §5º lembra que “os di-

reitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher”. (BRASIL, 1988) Essa forma de garantia expressa é       
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salutar para a eliminação da discriminação que ocorre principalmente nos 

lares familiares, onde nem o homem nem a mulher não são mais considerados 

“cabeça-de-casal”. O Art. 5º, I, segue esse mesmo entendimento: “homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações”. (Ibid)

Cumpre frisar, por oportuno, que o Art. 3º, IV, da CF prega que um dos obje-

tivos da República Federativa do Brasil é “promover o bem de todos, sem precon-

ceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-

ção”. (Ibid) A Lei Maria da Penha veio regular essa discrepância que havia entre 

homens e mulheres e, concomitantemente, efetivar o princípio da igualdade em 

seu sentido material, pois tanto a Carta Magna como a legislação infraconstitu-

cional pode reduzir os desníveis de tratamento em razão do sexo. 

Para tanto, a lei dispõe em seu Art. 3º, §1º:

Art. 3º, § 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem 

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das rela-

ções domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violên-

cia, crueldade e opressão. (BRASIL, 2006)

Do ponto de vista externo, as Declarações e Convenções internacionais 

elegeram o princípio da igualdade como o ponto basilar para uma convivên-

cia harmoniosa. A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de dis-

criminação contra a Mulher traz em seu Art. 2º:

Art. 2º - Os Estados-partes condenam a discriminação contra 

a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por 

todos os meios apropriados e sem dilações, uma política des-

tinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal 

objetivo se comprometem a:

a) consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas Constitu-
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ições nacionais ou em outra legislação apropriada, o princípio 

da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros 

meios apropriados à realização prática desse princípio;

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU legisla no Art. 7º: 

“Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual 

proteção da lei”.

5.3 O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE

 Além dos direitos à vida e à igualdade em seu sentido material, outro 

fundamento constitucional para um tratamento diferenciado nos casos en-

volvendo a violência doméstica e familiar contra à mulher é o princípio da 

proibição da proteção deficiente.

 O Estado tem o dever de proteger as mulheres no âmbito doméstico e 

familiar. Proteção essa que abrange todos os direitos das vítimas, tais como o 

direito à saúde, o direito à vida, o direito à integridade etc. Esse mandamento 

decorre do próprio texto constitucional.

 A Constituição da República, em seu Art. 226º, §8º, ressalta que: “Art. 

226º. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado:§ 8º. 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas rela-

ções.”. (BRASIL, 1988)

 Portanto, não poderia o Estado se omitir ou proteger de forma insufici-

ente a mulher no ambiente doméstico e familiar. Essa norma é, indubitavel-

mente, um típico exemplo de um mandado de penalização, expressão essa 

bem utilizada por Luciano Feldens (2005).

 Ademais, outras normas que possuem como fundamento tanto o 

princípio da proibição da proteção deficiente como o direito à igualdade em 

seu sentido material, possuem dispositivo no sentido de proteger o destina-
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tário da norma. Exemplificando, na seara do Direito do Trabalho, o magistrado 

pode iniciar de ofício a execução, sem necessidade de haver requerimento 

do trabalhador. Isso se deve ao fato de o direto trabalhista ser um ramo niti-

damente protetor, igualando uma relação que é notoriamente desigual – a 

relação entre empregado e empregador.

 Com o mesmo fundamento está a Lei Maria da Penha. A mulher é o des-

tinatário da norma, protegendo-a no âmbito doméstico e familiar. Ora, conce-

ber que, nesse caso, não há uma necessidade de proteção da mulher é querer 

não enxergar a realidade. Os dados alarmantes revelam que as mulheres são 

diariamente vitimadas pelos seus respectivos companheiros e familiares3.

 Essa é uma das maneiras de promover o fenômeno conhecido como 

constitucionalização do direito, isto é, aproximar as normas infraconstitucio-

nais da ordem constitucional, adequando-as aos postulados insertos na Carta 

Magna. Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva (2008, p. 39) ressalta que:

A mais efetiva e, ao menos em tese, a menos problemática 

forma de constitucionalização do direito é realizada por meio 

de reformas pontuais ou globais, na legislação infraconstitucio-

nal. É parte da tarefa legislativa, adaptar a legislação ordinária 

às prescrições constitucionais e, nos casos de constituições de 

caráter dirigente, realizá-la por meio de legislação.

 As mulheres que são vítimas da violência ocorrida no âmbito doméstico 

e familiar há muito tempo clamou por uma atitude do poder público para 

coibir essa situação que atinge e aflige tais pessoas. A Constituição não se 

trata de um mero texto interpretativo ou de consulta. Ela emana normas que 

devem ser cumpridas e observadas.

3 O “Relatório Mundial sobre violência e saúde”, da OMS (Organização Mundial de Saúde) de 2002, afirma que 
quase metade das mulheres que morrem por homicídio é assassinada por seus maridos ou parceiros atuais ou an-
teriores, uma porcentagem que se eleva a 70% em alguns países; em 48 investigações realizadas em todo mundo, 
entre 10% e 69% das mulheres admitiram ter sofrido algum tipo de violência física por parte de seu parceiro; pelo 
menos 30% das mulheres brasileiras sofrem, todos os dias, algum tipo de violência (COSTA, 2006, p. 13)
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em sede de conclusão, acentue-se que a temática violência doméstica 

e familiar contra a mulher é um assunto que envolve diversos questionamentos 

acerca da sua relevância sócio-jurídica. A pretensão do estudo não foi exaurir 

a questão, mas apenas traçar alguns pontos pertinentes para a proteção das 

mulheres vítimas em situação de violência. 

Com a finalidade de erradicar a multicitada violência, os princípios con-

stitucionais são normas relevantes para aludida pretensão. Notadamente, 

para fins deste artigo, o princípio da proibição da proteção deficiente (viés 

do princípio da proporcionalidade), ao vedar uma insuficiência na proteção 

dos direitos fundamentais, consiste num postulado eficiente para a tutela de 

tais direitos. 

No âmbito infraconstitucional, inegavelmente, a Lei Maria da Penha tra-

ta-se de uma norma jurídica que adveio com a pretensão de erradicar os 

números alarmantes envolvendo a violência domestica e familiar contra a 

mulher. A feição machista que ainda assola, mesmo que de forma reduzida, 

a população brasileira torna mais dificultosa a implementação do espírito da 

lei na mentalidade dos cidadãos. Também, é um instituto jurídico que tem por 

meta equacionar as diferenças entre as pessoas do sexo feminino para com 

o sexo masculino.

Desta forma, concebe-se que a conjugação de tais normas produz um 

resultado profícuo para a proteção das vítimas de violência doméstica e fa-

miliar contra a mulher. 

Contudo, não se deve conceber que apenas a aprovação da Lei Maria 

da Penha é suficiente para mudar essa realidade, visto que apenas com san-

ções jurídicas isoladas não será possível coibir a violência comentada. É im-

periosa, além da Lei Maria da Penha, a adoção por parte do Estado brasileiro 

políticas públicas, meios e medidas eficazes para disciplinar e reger as mais 

diversas situações jurídicas e sociais.
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Com o exposto, finaliza-se que o legislador acertou ao adotar a Lei Maria 

da Penha para eliminar as divergências existentes entre homens e mulheres, pois 

às vezes, é preciso desigualar para igualar, de modo que não se configure uma 

proteção deficiente das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
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fundamentos da expansão 
do direito penal - anotações 
sobre o fenômeno da 
modernização

Tiago Ferreira Santos1

RESUMO

O artigo tem objetivo de analisar as principais mudanças no Direito Pe-

nal ocorridas no final do século XX e no início do XXI, ou seja, o surgimento do 

denominado Direito Penal moderno. Para isso, analisará os fatos sociais que 

ensejaram o surgimento de diversos novos crimes nessas recentes décadas e, 

no mínimo, alteraram o conteúdo de alguns princípios e institutos tradicionais 

da ciência criminal. Será ainda abordada a influência das transformações de 

valores que a sociedade presencia atualmente e o seu consequente papel 

nesse processo de modernização. Por fim, a pergunta-problema, a qual con-

siste especialmente na verificação se houve a superação do princípio da ul-

tima ratio ou apenas uma mudança de seu conteúdo, será respondida pelo 

confrontamento deles com realidade expansionista.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal Moderno. Expansão. Modernização.

1 Ex-bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa Científica do Estado da Bahia (FAPESB) 
por 2 anos e 10 meses, bacharel em Direito formado pela Universidade Católica do Salvador (UCSal), advogado 
da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), pós-graduando em Direito do Estado (UCSal). 
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ABSTRACT

This article aimed at analyzing the main changes in the criminal law that 

occurred between the late 20th and early 21st centuries, in other words, the 

emergence of so-called modern criminal law. To do this, it are going to ex-

amine the social facts that gave rise to the emergence of several new crimes 

these recent decades and at least changed the content of some traditional 

principles and institutions of criminal science. It are going to be also discussed 

the influence of the changes of values that society currently witnesses and their 

consequent role in the modernization process. Finally, the question-problem, 

which consists especially in check and see whether the overcoming of the prin-

ciple “ultima ratio” or just a change in its content, will be answered by confront-

ing them with expansionist reality.

KEYWORDS: Modern Criminal Law. Expansion. Improvement.
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1.  INTRODUÇÃO
 

O Direito Penal, no final do Século XX e início do Século XXI, passou e 

ainda passa, por um processo de expansão promovido especialmente por 

leis extravagantes que regulam também matérias extrapenais, a exemplo dos 

Direitos Administrativo e Civil.

Nesse sentido, citam-se as seguintes leis: 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente; 8.137, de 27 de dezem-

bro de 1990, que dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária, contra a 

ordem econômica e contra as relações de consumo; 8.176, de 8 de fevereiro 

de 1991, que define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de 

Estoques de Combustíveis;  9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre os crimes ambientais;  10.741, de 1 outubro de 2003, que dispôs sobre o 

Estatuto do Idoso; 11.105, de 24 de março de 2005, que regula mecanismos 

referentes à biossegurança;  12.737, de 30 de novembro de 2012, que dispõe 

a respeito dos delitos informáticos, entre inúmeras outras.

Verifica-se, assim, que houve, especialmente na década de 90 (noventa) 

do Século XX, a ampliação do rol crimes e, consequentemente, de bens jurídi-

cos tutelados, ou seja, o Direito Penal teve sua atuação ampliada com a finali-

dade de prevenir determinadas situações, passando o ordenamento jurídico 

pátrio a prever penalidade de prisão em áreas que antes não eram levadas 

ao seu campo de incidência.

Ao submeter essa realidade a uma análise desses fatos na perspectiva 

do conceito tridimensional de norma jurídica ensinada pelo jurista Miguel 

Reale, surgem três problematizações preliminares, cada uma referente a uma 

dimensão específica. Para clarificar o tema, segue transcrição do autor expli-

cando sucintamente sua teoria:
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Uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra 

Direito veio demonstrar que eles correspondem a três aspectos 

básicos, discerníveis em todo e qualquer momento da vida ju-

rídica: um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e 

sua respectiva ciência); um aspecto fático (o Direito como fato, 

ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológi-

co (o Direito como valor de Justiça). Donde devemos concluir 

que a compreensão integral do Direito somente pode ser atingi-

da graças à correlação unitária e dinâmica das três apontadas 

dimensões da experiência jurídica. (REALE, 2012, p. 64-65)

 

Após destacada essa concepção doutrinária que possibilitará analisar 

essa realidade jurídica acima narrada de expansão do Direito Penal, seguem 

as questões obtidas: Quais princípios jurídicos criminais foram razoavelmente 

afetados por esse fenômeno e em qual medida? Quais os fatos sociais que 

permitiram o surgimento desses bens jurídicos? Quais são os fundamentos val-

orativos que respaldam tais delitos?

Destaca-se, dessa forma, que a problematização não é a respeito dos 

crimes em espécie, mas especialmente a respeito dos novos bens jurídicos 

tutelados, dos valores e dos fatos sociais que causam essa modernização do 

Direito Penal. Torna-se, assim, possível um artigo com questões que englobam 

diversas leis. Afinal, não é sequer recomendável aqui uma análise pormeno-

rizada dos diversos tipos penais.

Posteriormente a essa análise preliminar, haverá a possibilidade de se re-

sponder a pergunta-problema que consiste em saber se há efetivo desrespeito 

aos princípios estabelecidos pela dogmática penal, especialmente conside-

rando o Direito Penal como a ultima ratio, ou será que a expansão aconteceu 

por ser inviável a defesa desses bens jurídicos por outros ramos da ciência ju-

rídica, o que implicou apenas a alteração dos parâmetros da ciência penal, 

sem mudá-la qualitativamente, entretanto.
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Tal problematização, destaca-se, não é exclusivamente constatada na 

doutrina brasileira, pois não é um problema local, mas sim - no mínimo - de di-

versos países do Ocidente. Nesse sentido, citam-se o alemão Bernard Schüne-

mann e os espanhóis Luis Gracia Martin e Jesús-Maria Silva Sanches, como 

doutrinadores que trabalharam o assunto.

Na doutrina internacional, encontram-se três correntes para explicar criti-

camente tal fenômeno.

A primeira tem como marca característica a resistência a esse processo, 

afirmando que essa expansão viola princípios basilares do Direito Penal clássi-

co-liberal, a exemplo da intervenção mínima, tendo como principais teóricos 

os integrantes da Escola de Frankfurt, cujo maior nome é Hassemer. Define-se 

“essa corrente como um conjunto de teses a defender a limitação do Direito 

penal exclusivamente para as condutas violadoras dos bens jurídicos mais es-

senciais ao convívio social.”. (OLIVEIRA, 2012, p. 16) Trata-se, portanto, da de-

fesa de um Direito Penal de atuação reduzida.

A segunda, que considera haver uma relativização de direitos e garan-

tias fundamentais, entende ser fruto dessa modernização um Direito Penal do 

Inimigo destinado especialmente a terroristas e outros criminosos específicos, 

oposto, portanto, ao Direito Penal do cidadão. O seu principal teórico é Ja-

kobs2.

Por fim, Schünemann (2005, p. 09-10), em sintonia com Gracia Martin, en-

tende que essa modernização é inevitável, devido a circunstâncias materiais 

da atual sociedade e também a uma justiça social penal, que agora se volta 

a grandes empresários, a empresas e à classe média alta. Contrapõe-se, as-

sim, ao Direito Penal liberal que só não era realmente liberal para as classes 

menos favorecidas da sociedade, já que focava os crimes patrimoniais, a ex-

emplo de furto, roubo e latrocínio.

2 Para uma abordagem objetiva, clara e sucinta sobre essa corrente, recomenda-se a leitura do livro Direito penal 
esquematizado : parte geral de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
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Dessas concepções, o marco teórico do artigo se restringirá ao discurso 

em prol da expansão e modernização do Direito Penal sob o enfoque princi-

palmente de Martin, uma vez que a hipótese a ser testada é a de que circun-

stâncias de valor (axiologia) e de fato (sociologia) presentes na sociedade 

atual provocaram essa ampliação dos objetos do Direito Penal (direito em 

sentido estrito).

Para realizar este artigo, o método adotado foi o hipotético-dedutivo 

consistente na tentativa de superar incoerências no conhecimento prévio da 

ciência pela refutação de uma hipótese dada, tal qual proposto por Popper.

Inicialmente, destaca-se que ele é o mais aceito nas ciências sociais de 

uma forma geral, sendo o que melhor corresponde ao atual desenvolvimento 

das pesquisas na seara da ciência jurídica. Posteriormente, há de se consider-

ar que, nessa pesquisa em especial, será de grande relevância. Haverá, afinal, 

ao menos implicitamente, um nítido confronto ideológico entre os adeptos 

da expansão e modernização do Direito Penal e os defensores do discurso da 

resistência, ensejando constatação de qual dessas hipóteses resiste mais aos 

argumentos da outra.

Enquanto os resistentes à expansão defendem que os princípios e funda-

mentos do Direito Penal devem ser os mesmo do Iluminismo, os defensores da 

modernização apresentam os fundamentos sociais que indicaram uma mu-

dança de valor e de normas jurídicas.

De qualquer modo, ainda sobre a metodologia, não é possível conceber 

um conhecimento científico que não adote - ao menos em parte - o méto-

do cartesiano. Na pesquisa que ensejou esse artigo, inicialmente, os alicerces 

do Direito Penal foram atacados por um severo ceticismo. Posteriormente, foi 

realizada uma divisão em diversas partes dos problemas que surgiram, solu-

cionando-os dos mais simples até o mais difícil, para em seguida haver uma 

sistematização unitária do presente texto, compartimentando-o em capítulos.

De logo, ainda no segundo capítulo, conceituar-se-á o Direito Penal e os 

princípios principais que o limitam, destacando as eventuais mudanças decor-
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rentes da sua modernização em comparação ao liberal, fruto do Iluminismo. Em 

seguida, serão elencados os fatos sociais que ocasionaram a remodelagem de 

muitos dos fundamentos jurídicos até então pacíficos. Ainda antes de concluir 

o artigo, serão explicitados quais valores propiciaram essa modernização e/ou 

expansão. Por fim, no último capítulo, seguirão as considerações finais.

2. CONCEITO DE DIREITO PENAL E SEUS PRINCÍPIOS LIMITADORES

Alguns conceitos são basilares para conseguir desenvolver satisfatoria-

mente a análise sobre a validade da expansão e modernização do Direito 

Penal. Inicialmente, serão desenvolvidas considerações breves a respeito do 

conceito de Direito, com o intuito de elaborar uma definição de Direito Penal. 

Posteriormente, serão analisados brevemente os princípios limitadores desse 

ramo da ciência jurídica.

Justificam-se essas conceituações iniciais, especialmente, pela ne-

cessidade de estabelecer as balizas filosófico-doutrinárias que permitirão, 

a seguir, avaliar se a expansão modernizadora do Direito Penal viola os 

princípios tradicionais da ciência criminal, promove a necessidade de re-

defini-los ou se apenas os amolda à nova realidade social sem perder a 

essência que lhes era peculiar.

Feitas essas considerações, de logo, verifica-se que o conceito de Direito 

é multifacetado, possuindo diversas significações. Isso se justifica primeira-

mente por essa palavra ilustrar “[...], ao mesmo tempo, as filosofias da obe-

diência e da revolta [...].”. (FERRAZ JR., 2008, p. 1) Ora, sempre tanto o poder 

constituído quanto o revolucionário proclamam estar respaldados no Direito, 

o que denota a sua ambivalência.

Esclarece-se, assim, o quanto esse conceito pode ser usado, não raras vez-

es, para fundamentar posições opostas, a exemplo do debate acerca dos ad-

equados limites do Direito Penal nos dias atuais que neste artigo se desenvolve.
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Para evidenciar a dificuldade de definir direito, Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

(2008, p. 38) afirmou que “direito é uma ciência (1) que estuda o direito (2) 

quer no sentido objetivo (3) - conjunto das normas - quer no direito subjetivo 

(4) - faculdades”.

Contudo, ao focar na controvérsia que interessa para os objetivos da 

pesquisa, podem-se estabelecer três definições. Chamam-se direito-arte, di-

reito-ciência e direito-justiça.

A primeira consiste em criar o direito, ou seja, as regras. Isto é, correspon-

de à “[...] produção de regras legislativas, administrativas, etc.”. (MIAILLE, 2005, 

p. 27) Já a segunda se refere ao “[...] conhecimento que se pode ter dessas 

regras.”. (Ibid, p. 25)

Por fim, para os adeptos do direito-justiça, geralmente vinculados à filoso-

fia da revolta ou concepções revolucionárias, o “Direito autêntico e global 

não pode ser isolado em campos de concentração legislativa, pois indica 

os princípios e normas libertadores, considerando a lei um simples acidente 

jurídico”.” (LYRA FILHO, 1991, p. 10) Nessa mesma esteira, Plauto Faraco de 

Azevedo (1996, p. 15) afirmou que “Múltiplos conteúdos podem tornar-se nor-

mas legais sem que sejam direito, pela boa razão que aquilo que é legal não 

se transforma ipso facto em direito”.

Portanto, para os adeptos do direito-justiça, o mero exercício da regular fun-

ção legislativa não é um fundamento adequado e que possa ser aceito para 

justificar uma válida expansão do Direito Penal, uma vez que a ciência jurídica 

deve ter um comprometimento com a busca da justiça social. (Ibid, p. 34)

Assim, na busca pela sintetização dos conceitos e aspectos acima 

elencados, conceitua-se, aqui, Direito como a ciência jurídica que estu-

da os princípios, as regras jurídicas e as instituições, observando do exposto 

que é inadmissível, ainda que não se negue o direito-arte (entendido como 

a produção legislativa válida) e o direito-ciência (produção intelectual dos 

doutrinadores), que esses dois divirjam de uma validade minimamente aceita 

de ideais de justiça.
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Conceituado o Direito em geral consoante disposto nos parágrafos ante-

riores, observa-se que a produção legislativa não é considerada a única fonte 

jurídica possível, havendo ainda a Doutrina e a Justiça. Todavia, admite-se tal 

influência no ramo criminal, objeto de estudo do presente artigo e área em 

que o princípio da legalidade impera?

A resposta é afirmativa. Um dos exemplos de construção doutrinária e 

jurisprudencial que relativiza a aplicação literal da lei, no Direito Penal, é a 

aplicação do princípio da insignificância, que, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal (2012) aplica-se quando satisfeitos os seguintes req-

uisitos: [...] (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de 

periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]. 

(BRASIL, 2012)

Destarte, mesmo nesse ramo da ciência jurídica, tão marcado pelo 

princípio da legalidade previsto no Art. 1º, do Código Penal, mas também no 

Art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, é possível a influência dos fatos 

sociais, valores e/ou política criminal, desde que em benefício do réu. Para ev-

idenciar mais claramente a preponderância da legalidade, seguem respec-

tivamente transcritos os artigos citados: “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior 

que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” (BRASIL, 2013); e 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-

dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal. (BRASIL, 1988)

Feitas essas considerações, pode-se definir Direito Penal como o ramo 

da ciência jurídica que estuda os princípios, as regras jurídicas e as instituições 
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com competência e/ou atribuição para aplicação da pena, observando 

que, como não pode ser admitida - em nenhuma hipótese - uma condena-

ção injusta, é admitida a relativização da norma legal apenas em benefício 

do réu.

Clarificada sucintamente a perspectiva adotada quanto ao conceito de 

Direito Penal, passa-se agora à análise de dois princípios da ciência criminal 

os quais sofreram uma releitura aos moldes do fenômeno da expansão mod-

ernizadora, a saber:

a. da intervenção mínima;

b. da fragmentariedade.

O princípio da intervenção mínima preceitua que “[...] o Direito Penal 

deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos 

do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na 

vida do indivíduo e da própria sociedade.”. (BITENCOURT, 2010, p. 13)

O Iluminismo e a Revolução Francesa consagraram o Direito Penal lib-

eral que está estritamente relacionado com esse princípio, mas uma corrente 

de doutrinadores atuais considera que “[...] os legisladores contemporâneos 

- tanto de primeiro como de terceiro mundo - têm abusado da criminalização 

e da penalização, em franca contradição [...].”. (Ibid, p. 14)

Por isso, a Escola de Frankfurt, representada especialmente por Hasse-

mer, desenvolveu um discurso de resistência ao chamado “Direito Penal Mod-

erno”, marcado pelo expansionismo. Defendem seus adeptos um Direito Pe-

nal Nuclear ou Funcional, alegando que o Direito Penal do Iluminismo cujo 

destaque aconteceu com Beccaria é o clássico, ou seja, um ideal a ser per-

seguido, mantendo-se, portanto, contrários a qualquer expansão ou modern-

ização em matéria criminal. Afinal, essa concepção defende o minimalismo 

criminal. Para melhor ilustrar, segue citação de Beccaria (2009, p. 50 e 54):

A fim de que o castigo surta o efeito que se deve esperar dele, 

basta que o mal causado vá além do bem que o culpado retirou 
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do crime. Devem ser contados ainda como parte do castigo os 

terrores que antecedem a execução e a perda das vantagens 

que o delito devia produzir. Qualquer excesso de severidade 

torna-a supérflua e, portanto, tirânica [...] Uma pena, para ser 

justa, precisa ter apenas o grau de rigor suficiente para afastar 

os homens da senda do crime.

Noutro giro, Jakobs (2007) e, de certo modo, Sanchez considera que o 

Direito Penal moderno é marcado por uma relativização dos direitos e ga-

rantias fundamentais, considerando a aproximação de um Direito Penal do 

inimigo uma realidade jurídica, a qual é oposta ao chamado direito penal 

do cidadão, geralmente aplicado. Nesse sentido, para melhor evidenciar a 

natureza desses conceitos para essa corrente, segue transcrição: “Quando no 

presente texto se faz referência ao Direito Penal do cidadão e ao Direito Penal 

do inimigo, isso [se faz] no sentido de dois tipos ideais que dificilmente apa-

recerão transladados à realidade de modo puro [...]”. (JAKOBS, 2007, p. 21)

Apesar disso, no atual desenvolvimento da ciência jurídica, não obstante 

tais críticas sejam coerentes, a criminalidade moderna já é uma realidade 

consolidada em leis especiais e, em breve, no futuro Código Penal, se efetiva-

mente aprovado o atual anteprojeto.

São desse modo, importantes os estudos sobre os novos bens jurídicos. 

Afinal, eles transformarão substancialmente a parte especial do código penal 

e seguramente redimensionarão alguns dos conceitos da geral. Destacam-se 

especialmente os novos limites impostos a ultima ratio e à fragmentariedade.

Ainda nesse aspecto, Eduardo Medeiros Cavalcanti (apud BITENCOURT, 

2010, p. 14) considera que “[...] a intervenção mínima ressalta o caráter frag-

mentário do Direito Penal”. Portanto, Pode-se afirmar, por isso, que o princípio 

da fragmentariedade decorre da intervenção mínima (ou ultima ratio), mas o 

quê afinal ele estabelece?

Segundo BITENCOURT (2010, p. 15), o caráter fragmentário “[...] significa 
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que o Direito Penal não deve sancionar todas as condutas lesivas dos bens 

jurídicos, mas tão-somente aquelas condutas mais graves e mais perigosas 

praticadas contra bens mais relevantes.”.

Não se cogita, portanto, apenas se os demais ramos da ciência jurídica 

não protegem satisfatoriamente o bem jurídico tutelado (ultima ratio), mas tam-

bém se a conduta e os bens são suficientemente relevantes para viabilizar a uti-

lização de medidas extremas como a possibilidade de privação de liberdade.

Em última análise, demonstra a fragmentariedade uma proximidade com 

o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, o qual consiste em um 

sopesamento entre os resultados proveitosos obtidos e os prejuízos da medida 

administrativa. Ilustrativo é o ensinamento de Di Pietro (2010, p. 80) a seguir 

transcrito:

O princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige propor-

cionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração 

e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade 

deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, 

mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive [...] 

[Ele] impõe à Administração Pública: adequação entre meios 

e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 

em medida superior àquelas estritamente necessárias ao aten-

dimento do interesse público.

Ora, se as consequências jurídicas do Direito Penal necessariamente são 

mais danosas do que as dos demais ramos, então apenas bens jurídicos ex-

tremamente relevantes devem ser protegidos por este mecanismo. Afinal, as 

sanções penais são, em regra, privativas de liberdade individual.

Ocorre que, ainda hoje, a criminalidade moderna, no Brasil, é marcada 

pela expansão de bens jurídicos e consequentemente de crimes nas diversas 
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leis especiais emanadas do Poder Legislativo. Todavia, felizmente, já tende 

esse processo para uma futura estabilização e sistematização desses novos 

tipos legais no Código Penal, consolidando-os.

Há, assim, de se considerar que o princípio da fragmentariedade teve 

seu conteúdo consideravelmente reduzido, apesar de não haver sido integral-

mente desconsiderado ou descartado.

Muitos outros princípios, afora esses dois, limitam a atuação do Direito Pe-

nal. Entretanto, não é objetivo desse artigo alongar-se nessa análise, mas ape-

nas abordar aqueles, cuja mudança sofreu influência significativa do fenô-

meno da modernização do Direito Penal. Por isso, passa-se, agora, à análise 

dos fatos sociais.

3. OS FATOS SOCIAIS QUE ENSEJARAM A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL

O Direito Penal liberal surgido durante o período do Iluminismo fundamen-

ta-se, sobretudo, no princípio da intervenção mínima, porque poucos deve-

riam ser os bens jurídicos tutelados penalmente. Afinal, trata-se de um ramo 

em que o caráter subsidiário é evidenciando por ele ser considerado a ultima 

ratio.

Por, na época, o marco ter sido a ascensão da burguesia ao poder, 

os crimes geralmente tipificados eram filtrados pelos interesses dessa classe, 

então, dominante. Preponderou, portanto, além de homicídio, estupro e out-

ros crimes similares, os crimes patrimoniais, a exemplo de furto, roubo, latrocínio.

Atualmente, embora permaneça a sociedade ocidental sob a égide 

do capitalismo, há, na ciência penal, uma tendência a criminalizar condutas 

mais frequentemente praticadas por empresas e pela classe alta e/ou classe 

média-alta. São os chamados crimes de colarinho branco.

Sob o prisma dos fatos sociais, essa propensão surgiu porque a sociedade 

atual “é compreendida e explicada como uma ‘sociedade de riscos’.” (MAR-
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TÍN, 2005, p. 48) Desse modo, “o Direito Penal moderno seria aquele próprio e 

característico [dessa sociedade]”. (Ibid,    p. 48)

A principal causa disso é a tecnologia ter propiciado a ampliação das 

capacidades humanas. Se outrora um homem surtado poderia, no máximo, 

usar uma espada para matar algumas poucas pessoas, atualmente, a quan-

tidade de notícias de homens que usam armas de fogo e matam dezenas de 

pessoas, é assustadora.

Igualmente, no passado, a quantidade de pessoas mortas no trânsito era 

ínfima, mas hoje se multiplicam as mortes por causa do uso de substâncias en-

torpecentes, lícitas ou ilícitas, do excesso de velocidade etc.

Problemas relacionados ao armazenamento de dados eram antes in-

imagináveis, hoje já é uma realidade preocupante. Afinal, os hackers con-

seguem afetar sistemas de bancos, governos, usinas nucleares, emissoras de 

televisão.

Inclusive, os Estados preparam-se para uma ciberguerra. Isso pode ser 

constatado na circunstância de a Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN) ter tido desenvolvido o “Manual Tallinn” no seu Centro de Excelência 

Co-Operativo para a Ciberdefesa justamente com essa finalidade.

Ademais, tal departamento foi criado em 2008, após os ciberataques 

levados a cabo pela Rússia (COSTA, 2013), quando ficou evidenciado que 

os perigos decorrentes da internet e do processamento de dados digitais são 

atuais e significativos.

Situação cotidiana é o vazamento de informações digitais não autoriza-

das, a exemplo de fotos e/ou vídeos íntimos. Por vezes, soma-se a isso a ex-

igência de dinheiro como condição para que não sejam tornados os dados 

públicos.

Outra prática preocupante, nos dias atuais, corresponde à utilização da 

manipulação genética. Sem dúvidas, muitas possibilidades positivas podem 

surgir, mas igualmente surgem problemas sérios. Por exemplo, podem desen-

volver vírus para uso em guerras ou em ataques terroristas, humanos transgêni-
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cos com o objetivo de dominar, bactérias que desequilibrem certos biomas.

As possibilidades, portanto, são infinitas. As características “desses novos 

riscos são tanto suas grandes dimensões como a indeterminação do número 

de pessoas potencialmente ameaçadas.”. (MARTÍN, 2005, p. 49)

O Direito Penal moderno é desse modo, aquele que sanciona com pena 

de prisão as pessoas que pratiquem condutas, geralmente por meio de instru-

mentos frutos da tecnologia moderna, que ponham em risco ilícito a socie-

dade. Há muitos exemplos de meios pelos quais isso se dará, a saber: indústria, 

informática, internet, genética, carro, energia atômica.

4. VALORES QUE PROVOCAM IGUALMENTE A MODERNIZAÇÃO PENAL

Enquanto, a sociedade de riscos enseja a expansão do Direito Penal pela 

crescente preocupação com as consequências que podem advir da utiliza-

ção inadequada dos frutos da tecnologia moderna, em uma frente de atu-

ação, o princípio da igualdade material cuida principalmente de desnivelar a 

lei com o objetivo de constituir um ordenamento jurídico materialmente mais 

justo e equânime. Nesse sentido, José Afonso da Silva (2010, p. 211) ensina o 

seguinte sobre como a Constituição de 1988:

As constituições só têm reconhecido a igualdade no seu sentido 

jurídico-formal: igualdade perante a lei. A Constituição de 1988 

abre o capítulo dos direitos individuais com o princípio de que todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (Art. 

5º, caput). Reforça o princípio com muitas outras normas sobre a 

igualdade ou buscando a igualização dos desiguais pela outorga 

de direitos sociais substanciais. Assim é que, já no mesmo Art. 5º, I, 

declara que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

Depois, no Art. 7º, XXX e XXXI, vêm regras de igualdade material [...]. 
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A base fundamental desse pensamento, em todos os ramos do Direito, 

inclusive no penal, ainda é a citação de Rui Barbosa, na Oração aos Moços, 

quando ele, pensando na seara trabalhista, disse:

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigual-

mente aos desiguais, na medida em que se desigualam.  Nesta 

desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é 

que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvari-

os da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigual-

dade a iguais, ou as desiguais com igualdade, seria desigual-

dade flagrante, e não igualdade real. [...] Esta blasfêmia contra 

a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia 

da miséria, proclamada em nome dos direitos do trabalho; e, 

executada, não faria senão inaugurar, em vez da supremacia 

do trabalho, a organização da miséria. (BARBOSA, 1962, p. 54) 

(grifo nosso)

Observa-se, portanto, ser antigo o debate sobre a possibilidade de a lei 

estabelecer tratamento desigual, especialmente porque o Águia de Haia em-

pregou tais afirmações com a finalidade de se contrapor aos defensores da 

igualdade formal na relação de emprego. Em outros termos, havia quem con-

siderasse que a liberdade de contratar dos empregados há de ser a mesma 

do empregador. Na verdade, ainda hoje há defensores dessa tese.

De qualquer modo, no Direito, de uma forma genérica, célebres são essas 

palavras ditas por Rui Barbosa, enquanto que, na seara administrativa, mar-

cou história a declaração de constitucionalidade das cotas em universidades 

públicas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por fim, já na área criminal, que 

afeta diretamente o objeto do presente artigo, o julgado paradigma foi o da 

Lei Maria da Penha.

Apesar da aplicação desse princípio gerar tantos debates, na verdade, 
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o Direito Penal nunca tratou as pessoas de maneira absolutamente igual, de 

forma integralmente abstrata, especialmente porque sempre houve alguns 

tratamentos diferenciados, destacam-se os conferidos a crianças e adoles-

centes. Todavia há diferenças na forma como isso é feito no Direito Penal 

moderno, marcado pela justiça social, para o Direito Penal liberal.

Antes se defendia dever a lei considerar as pessoas em abstrato, sem 

estabelecer tratamento diferenciado. Era, portanto, dissociado o Direito Pe-

nal das desigualdades sociais. Ao menos do ponto de vista ideológico assim 

deveria ser.

Entretanto, mesmo assim, a antiga Parte Geral do Código Penal conce-

dia especial proteção às crianças, velhos (para usar o mesmo termo do docu-

mento legal da época) e enfermos, mediante uma circunstância agravante 

para crimes nos quais eles figurassem na condição de vítimas. Para melhor 

ilustrar, segue transcrito o Art. 44º, alínea i, antes da reforma de 1984:

Circunstâncias agravantes

Art. 44º. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quan-

do não constituem ou qualificam o crime: [...] II - ter o agente 

cometido o crime: [...] i) contra criança, velho ou enfermo;

Ademais, diversos tipos legais são, desde 1940, destinados exclusivamente 

a proteger crianças e adolescentes, a exemplo da corrupção de menores, 

previsto no Art. 218º, do Código Penal, o qual foi alterado, mas possui reda-

ção desde a edição original do dispositivo normativo. Nesse sentido, seguem 

as transcrições, respectivamente, do texto original e alterado, demonstrando 

haver pouca mudança.

Corrupção de menores

Art. 218º - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior 

de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, com ela prati-
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cando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou pres-

enciá-lo: Pena - reclusão, de um a quatro anos.;

Art. 218°. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfaz-

er a lascívia de outrem: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 

2009) Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Assim, não é novidade o Direito Penal considerar as desigualdades concre-

tas, ainda que não sociais, para fundamentar tratamento legal desigual, sob o 

argumento de, desse modo, atingir a verdadeira igualdade.

A diferença crucial, portanto, do Direito Penal moderno para o liberal 

está nas pessoas a quem esse ramo protege e em, atualmente, assumir-se in-

serido na perspectiva das políticas afirmativas, defendendo declaradamente 

a necessidade de um tratamento legal desigual para consubstanciar a igual-

dade constitucional.

Atualmente, entende-se devido esse tratamento especial às crianças, 

aos adolescentes, aos idosos, às mulheres, aos negros, aos pardos, aos afrode-

scendentes, aos índios, aos homossexuais, aos hipossuficientes. Perguntar-se-

ia, talvez, a razão disso.

Na verdade, esse tratamento diferenciado torna-se imperativo porque 

se busca, por intermédio de normas jurídicas desiguais, equilibrar as desigual-

dades atuais cuja formação ocorreu por fenômenos pretéritos.

Para provar a constituição histórica da desigualdade, pode ser citada 

a Bíblia, as encíclicas papais, as legislações babilônicas e romanas, o Códi-

go Civil de 1916, referências filosófico-científicas. A seguir, para exemplificar 

e clarificar o que fora enunciado, seguem trechos ordenados em sequência 

cronológica destacando a submissão a qual, homossexuais, mulheres e crian-

ças foram historicamente submetidas com respaldo em conceitos na época, 

válidos a respeito da família.

Para começar, o Código de Hamurabi, no Art. 195º, estabelecia uma 

punição totalmente desproporcional para o filho que batesse em seu pai con-
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sistente em ter a mão cortada, não prevendo, entretanto, disposição similar, 

caso a situação se invertesse. Para melhor ilustrar, segue a citação do citado 

artigo: “se um filho bater em seu pai cortarão sua mão”.

Por seu turno, muitos anos depois, dessa vez em Roma, a Tábua Quarta, 

da Lei das XII Tábuas, previa a disposição mais acentuada do patriarcalismo 

já vislumbrada em uma norma com força coercitiva ao dispor que o “pai terá 

sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e 

o poder de vendê-los”. Em síntese, afora o patriarca, as outras pessoas eram 

consideradas coisas vinculadas ao pai pelo instituto da propriedade.

Por seu turno, a religião judaico-cristã, com respaldo em Efésios 5:22-24 

também defendia a supremacia masculina. Nesse sentido, consta expressa-

mente na Bíblia (2011) o seguinte:

Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; 

Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é 

a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De 

sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim tam-

bém as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.

Ademais, Paulo, na epístola aos romanos, condenou a homossexualidade, 

sentenciando-a a um papel secundário na sociedade. Para clarificar, segue a 

transcrição: “também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflama-

ram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e rece-

bendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro.”. (Ibid, Ro, 1, 27).

Dúvidas não restam de que embora historicamente distantes esses va-

lores vêm sendo transmitidos pelas diversas instituições que modelam o pensa-

mento das pessoas ao longo da história, a saber: família, igreja, escola etc. 

Assim, passa-se à análise de textos mais recentes, sem seguir ordem cronológi-

ca, serão tratadas de uma disposição legal, um ensinamento religioso e uma 

constatação filosófica.
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O Código Civil de 1916 estabelecia algumas situações de sujeição das 

mulheres aos seus respectivos pais ou esposos. Entre as principais, destacam-

se a incapacidade civil da mulher casada, enquanto subsistisse a sociedade 

conjugal (Art. 6º, II) e a ação do marido para anular o matrimônio contraído 

com mulher já deflorada (Art. 178º, §1º).

Por sua vez, o posicionamento religioso pouco se alterou, constando na 

Encíclica Casti Connubii do papa Pio XI, cujo tema foi o matrimônio cristão, 

expressamente a defesa da hierarquia familiar na qual o homem estaria no 

ápice enquanto a esposa e os filhos na base. Nesse sentido, segue transcrição 

do original disponível em espanhol e, a seguir, tradução livre:

[...] es necesario que en ella florezca lo que San Agustín llamaba 

jerarquía del amor, la cual abraza tanto la primacía del varón 

sobre la mujer y los hijos como la diligente sumisión de la mujer 

y su rendida obediencia [...]” (é necessário que nela floresça o 

que Santo Agostinho chama de hierarquia do amor, a qual en-

globa tanto a primazia do varão sobre a mulher e os filhos como 

a diligente submissão e obediência da mulher).

(PIO XI, 1930).

Schopenhauer (2004, p. 10), filósofo bem direto, sentenciou: “A Natureza 

sempre mostrou uma grande preferência pelo sexo masculino”, no livro a Arte 

de Lidar com as Mulheres, pródigo em citações machistas.

Dessa forma, as políticas afirmativas, declaradamente discriminatórias, 

têm a finalidade de superar a desigualdade atual a qual foi constituída, entre 

outros, por esses acontecimentos históricos acima mencionados. Como não 

poderia deixar de ser, também estão transformando o Direito Penal, tornando-

o, de algum modo, politicamente correto, por ser influenciado sobremaneira 

por certas tendências sociais.

Entretanto, esse processo nem sempre acontece dentro dos limites da 
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razão. “Nesse sentido, cumpre destacar que já não há qualquer proporcio-

nalidade no fato de o racismo ser imprescritível enquanto o homicídio pre-

screve.”. (PASCHOAL, 2012)

Realmente, apesar de a construção teórica ser consistente, certas de-

sproporções e exageros devem ser evitados, especialmente ao se tratar do 

Direito Penal, uma vez que este permanece sendo a ultima ratio por ter uma 

intervenção mais incisiva. Afinal, atinge a liberdade das pessoas.

Portanto, a seguir, será feita uma análise de certos limites teóricos os quais 

devem ser observados pelo legislador sob pena de inconstitucionalidade.

Inicialmente, essas ações afirmativas partem do fato, fundamentado 

especialmente por determinadas pesquisas estatísticas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e por disposições legais pretéritas, de que o 

homem branco cristão heterossexual de classe social alta ou média-alta é o 

responsável, ou no mínimo favorecido, pela manutenção do sistema social 

opressor historicamente estabelecido.

Qualquer discriminação legal, portanto, que lhe favoreça, será imedi-

atamente declarada inconstitucional, enquanto as favorecedoras das mino-

rias serão, a princípio, constitucionais. Não se admite, portanto, tratamento 

desigual para ampliar a desigualdade historicamente constituída.

Afinal, com respaldo em Rui Barbosa, consoante já afirmado, a regra da 

igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais, para eliminar ou re-

duzir a desigualdade que atualmente exista.

A outra limitação a ser destacada é o princípio da proporcionalidade 

em sentido amplo, o qual significa existência de três características, a saber: 

necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.

Após toda a análise desenvolvida até aqui, na qual foram analisados os 

fatos sociais, os valores sociais e os princípios jurídicos limitadores, seguem as 

considerações finais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, já que a desigualdade outrora historicamente constituída 

persiste na sociedade brasileira, a ciência jurídica, incluindo o ramo criminal, 

adota medidas compensatórias para equilibrar a desigualdade fática e alca-

nçar a verdadeira igualdade constitucionalmente determinada. Grupos, desse 

modo, menos desfavorecidos ou socialmente hipossuficientes são beneficiados 

por medidas atenuantes, para reduzir os danos coletivamente sofridos.

Afinal, dentro da família, a violência doméstica contra mulheres e cri-

anças é, ainda nos dias atuais, um traço característico da sociedade, tanto 

quanto comuns são manifestações homofóbicas ou desveladas argumen-

tações contrárias aos relacionamentos homoafetivos em locais públicos por 

pessoas que não se incomodam com heterossexuais nas mesmas condições.

Ademais, acrescenta-se que a realidade social dos afrodescendentes, 

pessoas excluídas dos principais núcleos de poder neste país, não é menos 

danosa, especialmente se considerar que, sendo maioria da sociedade, pou-

cos ocupam espaços de destaque social.

Por isso, há de a ciência penal modernizar-se, especialmente, na tentati-

va de atender aos setores da sociedade mais vulneráveis, já que a verdadeira 

Justiça consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais 

na medida de sua desigualdade, com a finalidade de neutralizá-la.

De qualquer modo, como visto essa modernização não se baseia ape-

nas na perseguição da isonomia material no Direito Penal enquanto valor de 

Justiça, mas também engloba todos os delitos que surgiram com o advento 

do avanço tecno-científico, a exemplo dos crimes cibernéticos e ambientais, 

do porte ilegal de arma de fogo, da clonagem humana etc.

Não há, conclui-se, uma violação ou revogação dos princípios limitado-

res do Direito Penal. Afinal, ele permanece sendo a ultima ratio. Só houve uma 

alteração dos limites impostos em decorrência de mudanças sociais e axi-

ológicas. Atualmente, não apenas as circunstâncias fáticas são diferentes por 
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causa de a sociedade ter ampliado os recursos tecnológicos, mas também os 

valores sociais diferenciaram-se, já que se busca insistentemente a redução 

das desigualdades materiais por meio do Direito.

De qualquer modo, por ser um fenômeno atual e ainda em vias de de-

senvolvimento, por enquanto, ainda não estão sistematizados no Código Pe-

nal os novos crimes que visam a proteger o ser humano dos riscos do avanço 

tecnológico e da desigualdade social.

Portanto, por vezes, certas condutas tipificadas nas diversas leis esparsas 

existentes ultrapassam os limites do razoável e proporcional, ocorrendo um 

exagero na fixação da pena em abstrato pelo Poder Legislativo. Todavia, isso 

apenas significa que maiores análises e debates devem ser realizados a res-

peito dessa nova criminalidade, jamais deve servir para evitar a adaptação 

desse ramo jurídico aos tempos atuais.

Conclui-se, assim, ser a adaptação da ciência jurídica aos novos tem-

pos tanto a instituição de benefícios materiais como processuais às classes hi-

possuficientes e, por isso, a seara criminal está inserida no contexto. Ademais, 

o surgimento de novos institutos ou, até mesmo, crimes, em decorrência de 

problemas sociais surgidos em tempos próximos também se demonstra mera 

adaptação da teoria das ciências criminais às questões atuais.
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fenômeno político e direito

Maria Elisa Villas-Bôas1

RESUMO 

Cuida-se de transcrição de texto elaborado para prova do concurso de 

Professor Assistente da cadeira de Ciência Política, Teoria da Constituição e 

Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, prestado em dezem-

bro de 2008, tratando do tópico então sorteado, relativo ao fenômeno políti-

co. Na abordagem, buscou-se enfatizar, especialmente, a relação do tema 

com o contexto jurídico, destacando-se os pontos tangentes, representados, 

sobretudo, pelo fenômeno político estatal, à luz do direito, como mecanismo 

disciplinador e legitimador, ante a inevitável relação com o poder e a força, 

que marca o fenômeno político em geral. Como modificações ao texto origi-

nal, foram acrescentados os tópicos; do sumário e a menção às referências, 

não constantes, naturalmente, de uma prova de seleção manuscrita, bem 

assim, foi feito o ajuste ortográfico às novas regras gramaticais, posteriores 

àquele certame.

PALAVRAS-CHAVES: Fenômeno político. Poder. Direito. Estado. Legitimi-

dade.

1 A autora é Mestra e Doutora em Direito Público pela UFBA; Professora Adjunta II de Direito Constitucional e 
Ciência Política nesta Faculdade; Defensora Pública Federal.
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ABSTRACT 

This text is a transcription of the Assistant Professor examination for the dis-

cipline Polity and Constitutional Law in Universidade Federal da Bahia, made 

in December, 2008, about the subject Polity and Law. It speaks about the rela-

tion between Polity, State and Law, and about the paper of regulation and 

legitimation that the last one plays for the first two. It also analyses the relation 

between power, authority, violence, in the politic reality. The original text was 

changed only for following the new orthographic rules, received topics and 

end references, as usual in scientific articles, although not present in an original 

examination like that. 

KEY WORDS: Polity, Power. Law. State. Legitimity 
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1. INTRODUÇÃO

O fenômeno político, diz Durkheim, é o fato social por excelência. É de se 

questionar, porém, de início, e seguindo a lição de Saussure, qual significado 

se busca com a utilização do signo “política”.

 Isso porque a expressão em análise é eminentemente polissêmica, sen-

do corriqueiro ouvir-se falar em políticas públicas, questões políticas, política 

econômica internacional ou em alguém que simplesmente afirma “não gos-

tar de política”, como se possível fosse isolar-se dela. Em verdade, “respira-se” 

política. Está-se imerso irremediavelmente nela, em alguma de suas acepções, 

mesmo quando se supõe fugir do político, indo ao cinema, por exemplo. Inde-

pendentemente do filme, quando, na bilheteria, pergunta-se pela carteira de 

estudante, há de recordar-se a discussão sobre a oficialização das mesmas, 

evidenciando-as como parte de uma política estudantil ou de uma política 

de educação e cultura.

 Dissecando, então, as principais possibilidades semânticas da expressão 

“política”, Gonzalez Casanova (1982) observa ser mais claro visualizá-las nos 

países de origem anglossaxônica, em que se utilizam signos distintos, conforme 

o significado buscado nesse campo.

 Assim é que o vocábulo policy se destina a indicar uma ação social con-

creta, voltada para um fim. Quando se fala em políticas públicas, em regra se 

refere a policies, evidenciadas, verbi gratia, na construção de uma escola ou 

de um hospital, ou no aparelhamento da Defensoria Pública.

 A expressão politics, por seu turno, toma o conjunto das policies isoladas 

e as reúne em um regime próprio, também direcionado para um fim, porém, 

agora, dentro de uma noção de conjunto. É o que ocorre quando, em nosso 

idioma, menciona-se a “política econômica estatal”.

 Já a terminologia polity é a que se reporta mais proximamente à origem 

grega da expressão política, qual seja, a menção à polis, às cidades-estados 

que reuniam a sociedade organizada em torno de um centro de poder, a 
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partir daí gerindo suas atividades e sua própria existência. É de se recordar 

que essas unidades já foram mesmo consideradas como sinônimas do Estado, 

a exemplo do que se vê na obra Política, de Aristóteles (2006), ou A República, 

de Platão (2006).

 A polity guarda, portanto, conexão com a ideia de uma totalidade so-

cial e suprema, que se corporifica no Estado, preferencialmente um Estado 

ideal, direcionado para os mais altos objetivos buscados pela comunidade. É 

o fim a que se dirigem as policies e a politics. É o sentido a que nos reportamos 

quando referido “o poder político”.

2. FENÔMENO POLÍTICO E PODER

De tal análise se passa inexoravelmente à discussão da relação entre 

fenômeno político e poder.

Trata-se de associação tão íntima que autores como Lasswell e Kaplan, 

chancelados por Bobbio (1987), chegam a definir o fenômeno político como 

o processo de distribuição, exercício e aplicação do poder.

Com efeito, a questão do poder é tão antiga quanto o homem e sua re-

união em sociedade. Já afirmara Kant que o homem sempre precisa de um che-

fe. Ou, de modo ainda mais contundente, verberou Nietzsche que onde quer 

que encontre vida humana, lá identificara a busca por poder. (SOARES, 1999)

        A razão para ser esse objetivo tão cobiçado acha-se, provavel-

mente, em sua definição. Segundo Bertrand Russell, o poder consiste na ap-

tidão de obter os efeitos desejados, seja mediante recursos físicos, como a 

força; psicológicos, como ameaças; ou mentais, que Russell exemplifica com 

a persuasão.

De forma semelhante, Hobbes identifica o poder com a capacidade de 

obter um bem futuro visível. Atribui, contudo, sua ocorrência à força ou ao 

medo. Disso discorda expressamente Darcy Azambuja (1987), alegando que 
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o poder nunca é sustentado exclusivamente pela força (exceto, talvez, num 

primeiríssimo momento), havendo sempre alguma dose de consentimento a 

respaldá-lo, motivada, provavelmente, por interesse de proteção ou de fac-

ilidades. Também Rousseau, em seu célebre Contrato Social, afirma que um 

forte nunca o será o bastante para manter-se no poder apenas pela força. 

(ROUSSEAU, 2006)

Continuando seu raciocínio, exemplifica Azambuja que muitos poderes 

nascem em situação de conflito e se continuam, ao término deste, pela ca-

pacidade de proteção e de estabilização que demonstram. Ao se afastar, 

contudo, do bem comum – que o autor aponta como devendo ser o objetivo 

do poder – perde sua aceitação, convertendo-se em mera força e camin-

hando indefectivelmente para sua substituição ou para seu fim. Entendem, 

inclusive, os defensores do anarquismo que todo poder há de ser negado e 

superado, por representar afronta à liberdade natural do homem.

2.1 CLASSIFICAÇÕES DO PODER

Dentre as teorias que analisam o poder em sua essência, destacam-se 

tradicionalmente como mais robustas a substancialista, a subjetivista e a rela-

cional.

A teoria substacionalista, que tem em Hobbes seu mais renomado defen-

sor, vislumbra o poder como “res”, como coisa e substância em si mesmo. O 

poder é visto como algo que se possui e se utiliza para o alcance do objetivo 

buscado.

Para a teoria subjetivista, adotada por Locke, a ênfase é dada ao sujei-

to, a sua pessoal capacidade de modificar a realidade em seu entorno con-

forme sua conveniência, “como pode o fogo fundir os metais”, na expressão 

figurativa de John Locke.

Para a teoria relacional, por seu turno, poder é relação, ou antes, o poder 

é fruto das relações intersubjetivas mesmas, desde as mais superlativas, como 
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o Estado, até as redes cotidianas de relações humanas, em suas atividades 

comezinhas.

A teoria relacional, sustentada por Foucault (2006), parece, de fato, 

a maneira mais coerente e produtiva de enfocar a questão, recebendo a 

adesão de Gonzalez Casanova (1982) e do sempre vivo Calmon de Passos 

(2000), para o qual toda relação social é marcada por um diferencial potesta-

tivo, que se manifesta em favor de um dos polos, ensejando uma posição de 

superioridade de um indivíduo ou grupo.

Outras teorias relativas ao poder procuram justificá-lo em fundamentos 

de força ou psicológicos, isso é, lastreados em fatores morais, como a teoria 

da obediência, mencionada por Diogo Moreira Figueiredo Neto e Paulo Na-

poleão. (SILVA, 2003) Por se aproximarem mais do processo de legitimação do 

poder, preferir-se-á, contudo, discutir adiante a questão.

Não se esquivou a doutrina tampouco de tecer numerosas classificações 

para o poder, notadamente em sua relação com o fenômeno político e o 

Estado.

No berço helênico, Aristóteles (2006) já identificava três tipos de poder, 

conforme o titular de seu exercício, seu destinatário e o interesse que o move.

Nesses termos, o poder paterno foi definido como sendo aquele do pai 

em relação ao filho, no interesse deste. O poder senhorial era aquele exercido 

pelo senhor sobre seus servos, no interesse do senhor; enquanto a terceira es-

pécie representa o poder dos governantes em relação ao governados, no 

interesse de ambos. Diz o ilustre pensador que o interesse é de ambos, na me-

dida em que ninguém governa sem querer, sem ser de seu interesse governar, 

mas, de outro lado, se o governante somente enfoca seu próprio interesse, 

distancia-se do objetivo do poder, que há de ser o bem comum.

Tomando essas classes, portanto, é de se observar que o poder do gov-

ernante não deve ser exercido como se parental fosse – o que infantiliza o 

governado – nem como poder senhorial, tratando os súditos, diz Aristóteles, 

como escravos.
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Outra tradicional classificação, esta de origem romana, divide o poder 

em dominium e imperium, conforme exercido sobre coisas ou sobre pessoas. 

Essa distinção ganhou particular relevância no campo da Ciência Política no 

que tange às teorias referentes à natureza jurídica do território como elemen-

to constitutivo do Estado, na medida em que as primeiras teorias nessa área 

identificavam a relação entre território e Estado como tendo uma natureza 

de dominium (teoria do território-objeto e do território-patrimônio), pautada 

inicialmente no modelo privado. Somente num seguinte momento passou-se 

a identificar a natureza dessa relação como sendo de imperium, é dizer, o 

poder do Estado sobre as pessoas naquele território e não sobre o território em 

si.

Já se falou, igualmente, da visão de Foucault (2006) em relação ao pod-

er, dividindo-o em um macro poder estatal, que convive com intricada rede 

de relações inter-humanas, a que denomina micro poderes, perceptíveis, por 

exemplo, no contato professor-aluno ou médico-paciente.

Boaventura Santos (1995, 2000), por seu turno, procura classificar o poder 

conforme seu espaço de atuação, quais sejam: o doméstico, o de produção, 

o da cidadania e o mundial. Em associação, poder-se-ia relacionar essas es-

feras, respectivamente, com o poder familiar lembrado por Aristóteles ou com 

uma das formas de micro poder de Foucault; com o poder econômico; o 

poder político e o poder político internacional. No âmbito mundial, inclusive, 

o insigne professor português recorda a hipótese da globalização, em sua 

vertente política, como fortemente interferente nas relações de poder e na 

própria configuração dos Estados atuais.

A tipologia atual relativa ao poder mais assídua, entretanto, tem sido pro-

vavelmente aquela que o divide em poder econômico, ideológico e político, 

conforme o meio de atuação e de obtenção dos fins almejados. No poder 

econômico, o meio utilizado é a riqueza. O diferencial protestativo pende em 

favor do mais favorecido em termos de bens materiais. Com efeito, não há 

negar a forte influência exercida pelo poder econômico, destacadamente 
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em uma realidade de mundo capitalista.

O poder ideológico, por seu turno, tem como meio de atuação o saber e a 

possibilidade de utilizá-lo para justificação e manutenção dos demais poderes.

 O poder político, por sua vez, centra-se na força e no monopólio de sua 

utilização legítima – como observado por Weber –, ao menos como última 

ratio, caso falhem os mecanismos ideológicos de socialização, na lição de 

Machado Neto (1984). Voltar-se-á ao tema.

Ainda sobre as classificações de poder, é de se recordar a diferenciação 

feita por Ferdinand Lassalle (2001) em sua obra clássica A essência da Consti-

tuição. Esse autor distingue o poder em organizado e inorgânico, explicando 

que o poder organizado é aquele sempre pronto para agir, como se verifica 

com o exército, ao passo que o poder inorgânico – situação em que habitual-

mente se encontra o povo – conquanto em maior número e força, geralmente 

termina suplantado pelo poder organizado, justamente por sua imprevidência 

para o momento da ação. São ambos, porém, relevantes fatores nas chama-

das forças reais do poder que permeiam a configuração estatal.

Não é incomum, ou, antes, é bastante frequente também a classificação 

do poder em poder de fato e de direito. Diz Bonavides (1995, 2001) que, se origi-

nalmente o poder de direito se distinguia do poder de fato pela conformidade 

com a lei (associação que o autor ainda considera pertinente em relação ao 

governo de direito, face ao governo de fato), hoje a terminologia “poder de di-

reito” se reporta bem mais à ideia de legitimidade, é dizer, de correspondência 

com as expectativas e anseios daqueles que são alvo de tal poder.

2.2 O PODER LEGÍTIMO

Com efeito, a questão da legitimação – e, por tabela, a atuação da 

ideologia nesse sentido – ocupa posição central na discussão do fenômeno 

político. 

Diz Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2003) que o poder da força é ins-
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tável, somente se estabilizando quando se legitima. Daí porque, diz Rousseau 

(2006), todo poder procura de logo legitimar-se, convertendo o que era mera 

cedência ante a força em dever de obediência.

É onde atua, primeiramente, a ideologia.

Diz Maquiavel (2001) que “governar é fazer crer”. Também Ortega y Gas-

set (1987) observa que pisamos no solo firme das crenças. Nesse sentido, Gon-

zalez Casanova (1982) define a legitimidade como a capacidade de gerar e 

manter a crença de que quem exerce o poder tem o direito de fazê-lo. Para 

isso recorre a mecanismos ideológicos, que façam crer, por exemplo, na ex-

istência de um objetivo ou de um pensamento comum que una a todos em 

torno daquele centro de poder. Cita como ilustração o mito platônico da 

pátria-mãe.

A ideologia, diz Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994), equivale a uma valo-

ração de valores, a uma seleção e hierarquização de valores. Nesse contexto, 

Paulo Bonavides (2001) aponta como ideologia vigente e principal valor legiti-

mador da atual a democracia. Assinala que a carga emotiva da expressão 

democracia nos dias correntes é tamanha que não há governo, é dizer, que 

não há exercente do poder estatal que não se diga democrático.

A questão está, todavia, em como converter um poder de dominação 

em aparente poder de direção, de guia. Ou, na dicção de Boaventura Santos 

(1995, 2000), como equilibrar a tensão entre regulação e emancipação.

À capacidade de unir poder de dominação e poder de direção, chama-

a Casanova (1982) de obtenção de um poder hegemônico, tanto mais forte e 

passível de manutenção quanto menos concentrado for.

E não se trata de tarefa fácil, na medida em que a tendência do poder 

é dominar às escâncaras. Diz Calmon de Passos (2000) que, como regra, o 

poder não cede, não renuncia, não negocia, não liberaliza. Ele submete, jus-

tamente por ser poder.

Ocorre que – e aqui retorna a lição de Casanova –, no convívio político, 

o poder se desmaterializa, espiritualiza-se, refina-se, ganha sutileza. Trabalha 
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por legitimar-se, por tornar-se aceito e consentido como forma mesma de so-

brevivência. Disso já dizia Ortega e Gasset (1987), em sua obra A Rebelião das 

Massas: ao contrário do pensamento ingênuo e folhetinesco, o poder não é 

tanto uma questão de mão pesada, mas de assento firme. É o tranquilo sen-

tar-se, e não é possível sentar-se sobre baionetas – já se afirmara a Napoleão.

O poder legitimado liga-se à ideia de autoridade, proveniente do latim 

auctoritas, que significa “acrescer”. O acréscimo que então se faz é o de jus-

tificação, gerando o poder em sua plenitude, respeitado, sem a necessidade 

do uso constante da força. A esse respeito, em espirituosa observação, já se 

manifestara Margareth Thatcher, em sua longa permanência como Primeira-

Ministra britânica: ter poder é como ser uma dama. Se se precisa afirmar, não 

se é. Legitimidade é consenso.

A legitimidade, na comparação oportuna de Santo Agostinho, é o que 

diferencia um bando de ladrões, do Estado: a crença de que este último tem 

o direito de nos obrigar a determinado fim.

E o Direito, já se disse, é um dos meios ideologicamente mais eficazes de 

favorecer a legitimação. Não se confunda por isso, entretanto, legalidade 

e legitimação. Se, num primeiro momento, a legalidade foi vista como meio 

mais eficaz de legitimação, veja-se que isso já não corresponde à realidade 

presente. Mesmo porque nada mais fácil há para um governo ilegítimo que 

criar leis que supostamente a legitimassem. A legalidade, contudo, já repre-

sentou a tal ponto a legitimidade que Hauriou afirmara, antes do divórcio en-

tre uma e outra, que o poder legítimo era aquele exercido conforme as leis. 

Também Thomas Jefferson já pregara, como solução quase salvacionista, um 

governo de leis, em lugar de um governo de homens (ao que se observa, di-

ante do resgate moral que se vive hoje, em época de pós-positivismo, de de-

fesa de um Estado verdadeiramente social e de um Direito Fraterno nascente, 

se não seria o caso de retomar um governo de homens, na melhor acepção 

da palavra, a fim de agir humanamente, onde o legalismo falou).

Acerca da distinção entre legalidade e legitimidade, explica Maurice 
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Duverger (1981) que a legalidade é formal, ao passo que a legitimidade é um 

conceito eminentemente material; ou, como leciona Paulo Bonavides (1995, 

2001), a legitimidade é uma legalidade acrescida de valoração. Não basta, 

portanto, queremos crer, a Legitimität durch verfahen, a legitimidade pelo 

procedimento, pregada por Luhmann.

Também numa aproximação entre legitimidade e legalidade labora a 

classificação do poder legítimo segundo Weber, em um de seus tipos. Para o 

célebre sociólogo, o poder legítimo pode ter uma base tradicional, carismáti-

ca ou racional-legal. Na tradicional, o poder se legitima pela tradição, pela 

crença, por vezes, em uma origem divina para o poder (e não se podem de-

sprezar as teorias teocráticas, que associavam o governante com o Deus vivo, 

ou seu representante, ou, ao menos, com alguém que lá está por vontade de 

Deus e para atender a Seus desígnios – respectivamente as teorias da origem 

divina do poder, da investidura divina e da investidura providencial).

Na legitimação carismática, se aceita o poder pela crença nos dotes ex-

cepcionais de seu detentor; enquanto na legitimação racional-legal, o poder 

ganha uma conotação institucional de competência, obedecendo-se a ele 

pela crença de que é a conduta mais racional e correta.

3. O FENÔMENO POLÍTICO ESTATAL

Se o fenômeno político é o fato social por excelência, já se viu que o Es-

tado é o fenômeno político clássico.

Descrevendo as etapas de formação da sociedade política, em sua 

transição para o Estado, Emmanuel Sieyès (2001) aponta a primeira fase como 

a de indivíduos isolados, movidos pelo desejo de reunir-se. Segue-se, então, 

a formação de uma vontade comum, porém ainda dificultada em sua op-

eracionalização pela dispersão natural dos indivíduos no território. Na terceira 

fase, então, seleciona-se uma pauta de interesses reputados mais relevantes, 
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que será levada a cabo por alguns representantes.

Desse seio brota o poder. E, tomando-se por objeto o poder estatal, há 

de se mencionar a soberania, como qualidade constitutiva do poder estatal 

e do próprio Estado (DALLARI, 2009; BOBBIO, 1987; BASTOS, 1995; STRECK, 2000;  

ROMANO, 1997; entre outros)

A soberania, ou melhor, a expressão soberania deriva, segundo Carlos 

Ayres Britto (2003), de super omnia, acima de tudo e de todos. É, sem dúvida, 

uma expressão superlativa, indicativa de um poder maior do que todos os 

demais existentes naquele Estado. Daí, também, seu caráter dúplice, no âm-

bito interno e externo – o que não significa duas soberanias, mas o fato de a 

soberania se manifestar de duas formas: como poder supremo internamente 

e como poder independente externamente.

A soberania também não se confunde com a autonomia (de auto – 

próprio – e nomos – normas), que é a capacidade de auto-organização, sen-

do-lhe bem maior e mais ampla.

A titularidade da soberania atribui-a Rousseau (2006) ao povo, descre-

vendo-a, ainda, como una, indivisível, indelegável e imprescritível. São carac-

terísticas, bem se vê, muito próximas daquelas atribuídas ao poder em geral, 

ou, ao menos, ao poder político, descrito por Manoel Jorge e Silva Neto (2006) 

como sendo: a unidade, a indivisibilidade, a indelegabilidade e a coativi-

dade.  Imperatividade, na expressão de Paulo Bonavides (1995), indicando 

seu exercício independentemente da vontade do governado em cumprir.

Tais características parecem chocar-se frontalmente com um dos para-

digmas mais típicos do Estado Moderno, qual seja a chamada separação dos 

poderes estatais.

Desde Aristóteles se observa a multifuncionalidade das atividades políti-

cas, mas foi com Montesquieu, durante a época da racionalização do pod-

er (rationalization du pouvoir) de inspiração iluminista, que essa tese ganhou 

corpo. Defendeu Montesquieu que é insuficiente o reconhecimento da varie-

dade de atividades estatais, se não se as atribui a órgãos distintos, setorizando 
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e limitando, assim, o exercício do poder. Chamou a essas divisões de poderes 

executivo, legislativo e judiciário, conforme prevalecessem as funções de apli-

car as leis, elaborá-las ou julgar sua aplicação. Posteriormente, Benjamin Con-

stant propôs um “quarto poder”, dito moderador, com a função de controlar 

os demais, ou, em sua terminologia, “servir para os demais poderes como o 

judiciário para os cidadãos”. A ideia não ganhou difusão e teve como única 

utilização prática, segundo Bonavides (1995, 2001), a Constituição Imperial 

Brasileira de 1824, em que deturpado, porém, como um “superpoder”, que 

terminava avocando e sufocando os demais. Para Bonavides (2001), ainda, 

houve um poder moderador inaudito durante o período de 64 a 85, exercido 

pelas Forças Armadas.

Tendo sucumbido a ideia de um “poder” que equilibrasse os demais, 

adotou-se o indubitavelmente mais eficaz sistema de freios e contrapesos 

(checks and balances), visando a obter a manutenção das características 

que devem marcar a separação dos poderes, segundo seu idealizador, a sa-

ber: a independência, a indelegabilidade de regra, a inacumulabilidade e a 

harmonia.

Reitera-se, no entanto, que não são poucos os críticos, senão da tese, mas 

da nomenclatura “separação de poderes” (TAVARES, 2003;  SILVA NETO, 2003; 

ARAÚJO, 2005;  SILVA, 2003;  entre outros). Diz-se tratar, em verdade, de uma sepa-

ração de funções, na medida em que o poder tem como características ser uno 

e indivisível. Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2003) critica, inclusive, por atécnica 

cientificamente, a própria separação, nos moldes em que pensada, alegando 

que o executivo e o judiciário têm ambos a função de aplicar as normas. Ade-

mais, alega, verifica-se frequente confusão de atividades, quando, verbi gratia, o 

executivo expede medida provisória – legislando – ou julga o contencioso admin-

istrativo; quando o legislador exerce função julgadora no processo de impeach-

ment ou quando o judiciário expede normas administrativas, em sua gestão buro-

crática. A nosso sentir, contudo, guardado o respeito pela opinião esposada, não 

é essa a crítica. As atividades mencionadas são reconhecidas como: atípicas, ao 
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passo que as funções primordiais são aquelas que caracterizam cada esfera.

A questão fulcral da discussão é saber se, linguística e ontologicamente, 

é possível falar em separação de poderes políticos estatais ou se é uno o pod-

er. Já se assinalou o posicionamento acerca da atécnica da expressão, com 

que se concorda. Cumpre mencionar, todavia, o entendimento contrário de 

Konrad Hesse e Gonzalez Casanova. Para este, há, com efeito, uma multi-

plicidade de poderes dentro do âmbito estatal, de sorte que não se mostra 

disparatada a expressão. Para Hesse (1991), se é possível falar concentração 

de poder, é possível falar também em separação dele. Esse último argumento 

parece-nos algo tautológico.

3.1 O FENÔMENO POLÍTICO-JURÍDICO CONSTITUCIONAL

A relação entre Estado e poder não se encerra em absoluto nessa polêmi-

ca. Tanto pelo contrário. Tal relação vem, ab initio, com a própria configura-

ção do novo Estado, mediante a elaboração de uma nova constituição. Isso 

porque, como leciona Michel Temer, cada nova constituição cria, em ver-

dade, um novo Estado, na medida em que, na dicção de Canotilho (2003), a 

constituição é exatamente o estatuto jurídico do político.

Carlos Ayres Britto (2003) inicia sua obra Teoria da Constituição assina-

lando que tudo podemos naquele que tudo pode. Aquele que é supremo, 

inesgotável, onipotente. Aquele que cria “ex nihilo”. Deus? Não, o Poder Con-

stituinte. Também Genaro Carrió já observou como a descrição do poder con-

stituinte é quase deísta, a indicar seu incomparável nível de poder dentro do 

Estado. Segundo Bidart Campos, é a força capaz de constituir e organizar o 

Estado.

Sua inegabilidade como fenômeno político é inconteste. A dúvida está, 

quando se discute a natureza do poder constituinte, em decidir se ele é fato 

político exclusivo ou se tem natureza de poder jurídico.

A polêmica se iniciou com o Positivismo e a negação da existência de 
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um direito anterior ao direito positivo. Nesse sentido, se o direito nasce com sua 

positivação, produto que é do poder constituinte, não pode o direito estar na 

causa e no efeito, do que decorre a impossibilidade de ser o poder constitu-

inte poder jurídico.

Nesse sentido se posicionam o próprio Ayres Britto, Hart, Vanossi, Luís Al-

berto David Araújo, Manoel Jorge e Silva Neto, Paulo Bonavides, Recaséns 

Siches, entre outros.

Não são, contudo, unanimidade. Georges Burdeau observa o paradoxo 

representado pela constatação de que justamente o poder que inicia o orde-

namento jurídico não tenha caráter de poder jurídico. Carré de Malberg, por 

seu turno, pondera que a escolha dos representantes, o processo de elabora-

ção constitucional já indicam, per si, alguma forma de direito.

A questão só não é tormentosa para Carl Schmitt, que, ao associar ju-

rídico e político, escapa ao problema, conquanto, a nosso sentir, apenas con-

firme com isso o caráter político pré e extrajurídico da constituição, mas, nem 

por isso, menos grandioso e relevante.

Segundo Bonavides, o poder constituinte marca exatamente a transição 

do político para o jurídico, da realidade para a norma, do sein (ser) para o 

sollen (dever ser), a jurisdificação por excelência do fenômeno político-social. 

Também para Kelsen (1998), o poder constituinte é fato metajurídico, o que 

não impede a constituição de servir de lastro de validade a todo o orde-

namento jurídico, encontrando em si mesma sua fonte de validade, no fenô-

meno que Canotilho (2003) denomina de autoprimazia normativa. 

Tal constatação, longe de fazer da constituição mero espelho dos fatores 

reais de poder de que falava Lassalle (2001), evidencia-lhe a força normativa 

como reflexo,  mas também, como modificadora da realidade social, consid-

erada a máxima efetividade reconhecida às suas normas, como manifesta-

ções que são do poder supremo que a constituiu legitimamente – isto é, em 

correlação com as aspirações normativas da coletividade. É a vontade de 

constituição de que falava Hesse, ou o sentimento de constituição, defendido 



165

por Pablo Lucas Verdú.

A titularidade do poder constituinte, que já fora atribuída à nação por 

Sieyès é hoje reconhecida, na esteira de Jean-Jacques Rousseau, como per-

tencendo ao povo. Nesse diapasão, opõe-se Canotilho (2003) a um conceito 

redutor de povo, que o limite, por exemplo, ao povo político, como sendo o 

corpo eleitoral, defendendo, pelo contrário, o conceito ampliado desse titu-

lar, por entender como povo político todo aquele dotado de vontade e de 

interesse político na corporificação constitucional.

Com razão o mestre português, no sentido de que a constituição, como 

realidade política e jurídica cotidiana que é, interessa a todos, e não apenas 

àqueles que votam ou que gostam de política ou que têm atuação política 

intensa (a noção de povo político ativo). A constituição grassa nas relações 

sociais. A constituição vive-se, razão pela qual Peter Häberle (1997) defende 

a interpretação constitucional aberta a todos que dela fazem parte, que a 

sentem, física e constantemente, em sua existência. Somos todos intérpretes 

legítimos, como somos todos titulares do Poder Constituinte.

3.2 O PAPEL DO DIREITO NO FENÔMENO POLÍTICO

Criada a constituição, instaurado o Direito, é de se analisar o papel exer-

cido pelo Direito no fenômeno político estatal.

Como mencionado, o Direito é reconhecido como relevante mecanismo 

ideológico de legitimação do poder político, sendo deste decorrente, via con-

stituição, e dele retirando sua força coercitiva, na medida em que, para se fazer 

cumprir e respeitar, pode precisar recorrer, em última instância, à força – aquela 

reconhecida por Weber como de monopólio exclusivo do poder político estatal.

A relação, entretanto, é dialética. Ao mesmo tempo em que brota do poder, 

o Direito o limita e disciplina, como forma, inclusive, de legitimá-lo. Diz Calmon de 

Passos (2000) que o Direito “domestica” o poder, convertendo-o, na feliz expressão 

de Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994), de violência bruta em violência simbólica.
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A atuação do Direito na manutenção do poder hegemônico é bem de-

scrita por Gonzalez Casanova (1982), que indica três situações possíveis: 1) o 

poder é hegemônico, e o povo crê nisso – nesse caso, tem-se o equilíbrio ide-

al, e o Direito exerce sua função adequada; 2) o poder já não é hegemônico, 

mas o povo ainda crê que seja – nesse caso, o Direito começa a tornar-se 

cada vez mais ideológico, a fim de sustentar uma situação que somente a 

inércia ainda mantém; 3) o poder já não é hegemônico, e o povo sabe – 

caminha-se aqui para a franca insurreição contra o poder ilegítimo, e o Direito 

que o defende tornou-se mera coerção, igualmente ilegítimo.

Não há negar, no entanto, que o Direito é ato de poder. Ainda que como 

ultime ratio, diz Machado Neto (1984), o Direito se manifesta poder em estado 

puro, quando falham os demais mecanismos de socialização e de acomo-

dação ao poder. Não à toa, num primeiro momento, o próprio Kelsen, nome 

maior do Positivismo, enfatizou, em lugar da norma de comando, a manifesta-

ção de força, qual seja, a sanção, então considerada norma primária (justiça 

se faça assinalando que o autor modificou posteriormente seu entendimento, 

invertendo as posições e chamando, então, à sanção norma secundária e ao 

comando, norma primária).

Verbera Miguel Reale (1984, 1994) que as fontes mesmas do Direito distinguem-

se conforme tenham ou não o respaldo de poder necessário a se fazer cumprir. 

Enfatiza, assim, os modelos ditos prescritivos, como a lei e a decisão judicial.

Tanto uma como outra têm inolvidável componente político, por mais 

que se tente negar. Às decisões judiciais, marcadamente aquelas oriundas dos 

Tribunais Superiores, cada vez mais se reconhece a motivação política, muitas 

vezes até mais notável que a fundamentação jurídica. Ainda que não se con-

corde com a conversão dos órgãos judiciais superiores em instâncias majori-

tária e predominantemente voltadas para o político e para as discussões do 

poder, não há como afastar a conotação política de suas atuações. Como 

se disse de início está-se imerso em política, e tanto mais quanto mais próximos 

dos centros de poder.



167

Mesmo as decisões judiciais cotidianas, prolatadas pelo Juiz de Primeiro 

Grau da menor comarca do país, são manifestações do poder político, através 

da relação entre Direito e Estado.

Laborando sobre a teoria da linguagem, Tércio Sampaio Ferraz Júnior 

(2000) atribui ao Juiz a função de terceiro comunicador ou de comunicador 

neutro, como sendo aquele dotado de poder – grife-se – de encerrar os con-

flitos, pondo fim à reflexividade do discurso, isso é, à discussão sobre os termos 

da discussão, com propensão para tornar-se interminável. Sua mensagem, 

diferentemente daquela das partes interessadas, é dotada de dúplice aspec-

to: relato e cometimento são dizer: o conteúdo em si e a força de impô-lo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O DIREITO COMO PARTE INAFASTÁVEL 
DO FENÔMENO POLÍTICO

Poder-se-ia questionar: e a teoria da argumentação, com todos os belos planos 

de convencimento, tópica, retórica...? Sem dúvida, imprescindíveis, sobretudo para 

– e aqui se volta ao poder tornado sutil e à autoridade dele decorrente – dar legitimi-

dade ao discurso e permitir seu controle. Não é certo, porém, que vá convencer de 

fato as partes, notadamente aquela a quem não beneficia. O mais provável é que 

ela termine tendo de aceitar a decisão como manifestação última de poder que é. 

Donde a conclusão de que todas as decisões jurídicas são também de-

cisões políticas, em maior ou menor grau, corroborando o Direito como parte 

inafastável do fenômeno político, inclusive mediante a teoria da linguagem, 

com ênfase à pragmática, é dizer, à relação entre os signos e seus utentes, 

na lição de Pierce e Morris, a assinalar a utilização dos símbolos e da própria 

violência simbólica do Direito como recurso inolvidável para a aceitação e 

reforço do poder estatal, fenômeno político por excelência2. 

Começou-se com a linguagem. Termina-se com ela.

2 Parágrafo redimensionado na transcrição.
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Ensino jurídico para 
onde vamos

Celso Castro1

RESUMO
O presente estudo tem por escopo a avaliação da necessidade de ruptura 

paradigmática do modelo estruturante do ensino jurídico atual. Evidencia-se 

que os cursos jurídicos são pautados em perspectivas ortodoxas positivistas, 

dissociadas da percepção fenomenológica, globalizada e “sem fronteiras”, 

que o estudo jurídico demanda.  Questiona-se a ausência de fomento à 

produção científica, engessando ainda mais o modelo atual de ensino, em 

que o aluno sequer encontra, no âmbito universitário, experiência prática 

razoável. Critica-se o verdadeiro estímulo ao conflito social apregoado pelo 

sistema jurídico vigente à revelia da necessária disseminação das soluções 

consensuais das controvérsias. Por fim, aponta-se um novo paradigma, o da 

multidisciplinaridade, que envolve o estudo do direito pautado na aferição 

mais precisa das consequências inerentes à norma jurídica, de modo a avaliá-

las, experimentalmente, a partir de conceitos jurimetricos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino jurídico. Positivismo. Fenomenologia. Conflito. 

Jurimetria.  

ABSTRACT 
Não é o propósito desse trabalho, realizar uma resenha histórica da origem 

dos cursos jurídicos, sobretudo em razão das limitações desse artigo.

1 Professor associado da Universidade Federal da Bahia e Doutor em Direito Público pela Universidade Federal 
de Pernambuco.
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Cumpre, todavia, fazer um registro de que na idade média distinguiam-se 

os estudos das chamadas artes liberais, das artes mecânicas, compreendendo 

o primeiro grupo, os atos preparatórios à ascensão dos chamados estudos 

maiores, tais quais o direito, a teologia e a medicina.2

No Brasil, nossa grande inspiração sempre foi Coimbra, mas com a 

independência em 1822, clamavam-se por escolas próprias, inclusive, sob 

alegação que os brasileiros que teriam ido estudar no “além mar” estariam 

a sofrer discriminações, como pontuaria José Feliciano Fernandes Pinheiro na 

tribuna da Assembleia Constituinte.3

Somente, entretanto, em 1826, mediante consenso, foram criados os cursos 

de direito em São Paulo e em Olinda, nos termos da Lei de 11 de agosto de 1827:

Cria dois Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, um na Cidade 

de São Paulo e outro na de Olinda. 

Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus e unânime aclamação 

dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do 

Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembléia 

Geral decretou, e nós que remos a Lei seguinte: 

Art. 1.º - Criar-se-ão dois Cursos de Ciências 

Jurídicas e Sociais, um na Cidade de S. Paulo, e outro 

na de Olinda, e neles no espaço de cinco anos, e em 

nove cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes: 

1.º ANO – 1ª cadeira – Direito Natural, Público, Análise da 

Constituição do Império, Direito das Gentes, e Diplomacia. 

2.º ANO – 1ª cadeira – Continuação das matérias do ano 

antecedente. 2ª cadeira – Direito Público Eclesiástico. 

3.º ANO – 1ª cadeira – Direito Pátrio Civil. 2ª cadeira – 

Direito Pátrio Criminal com a Teoria do Processo Criminal. 

2  SILVA, Antônio Sá da. O ensino do direito no nosso tempo: história, diagnóstico e exigências éticas para uma 
educação jurídica de qualidade no Brasil. / Antônio Sá da Silva, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. – 
Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2010.
3  In____. O ensino do direito no nosso tempo: história, diagnóstico e exigências éticas para uma educação jurídica 
de qualidade no Brasil. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2010. Pág. 30
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4.º ANO – 1ª cadeira – Continuação do Direito 

Pátrio Civil. 2ª cadeira – Direito Mercantil e Marítimo. 

5.º ANO – 1ª cadeira – Economia Política. 2ª cadeira – Teoria e 

Prática do Processo adotado pelas leis do Império.

Art. 2.º - Para a regência destas cadeiras o Governo 

nomeará nove lentes proprietários, e cinco substitutos.

Art. 3.º - Os Lentes proprietários vencerão o ordenamento 

que tiverem os Desembargadores das Relações, e gozarão das 

mesmas honras. Poderão jubilar-se com o ordenado por inteiro, 

findo vinte anos de serviço.

Art. 4.º - Cada um dos Lentes substitutos vencerá o 

ordenado anual de 800$000.

Art. 5.º - Haverá um Secretário, cujo ofício será encarregado 

a um dos Lentes substitutos com a gratificação mensal de 20$000. 

Art. 6.º - Haverá u Porteiro com o ordenado de 400$000 anuais, 

e para o serviço haverão os mais empregados que se julgarem 

necessários.

Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compêndios da 

sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, contanto 

que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado 

pela Nação. Estes compêndios, depois de aprovados pela 

Congregação, servirão interinamente; submetendo-se, porém 

à aprovação da Assembléia Geral, e o Governo os fará imprimir 

e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilégio 

exclusivo da obra, por dez anos.

Art. 8.º - Os estudantes, que se quiserem matricular nos 

Cursos Jurídicos, devem apresentar as certidões de idade, 

porque mostrem ter a quinze anos completos, e de aprovação 

da Língua Francesa, Gramática Latina, Retórica, Filosofia 

Racional e Moral, e Geometria.
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Art. 9.º - Os que freqüentarem os cinco anos de qualquer 

dos Cursos, com aprovação, conseguirão o grau de Bacharéis 

formados. Haverá também o grau de Doutor, que será conferido 

àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem 

nos Estatutos, que devem formar-se, e só os que o obtiverem, 

poderão ser escolhidos por Lentes.

Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão 

regulando por ora naquilo em que forem aplicáveis; e se não 

opuserem a presente Lei. A Congregação dos Lentes formará 

quanto antes uns estatutos completos, que serão submetidos à 

deliberação da Assembléia Geral.

Art. 11.º - O Governo criará nas Cidades de S. Paulo e 

Olinda, as cadeiras necessárias para os estudos preparatórios 

declarados no art. 8.º 

Mandamos, portanto a todas as autoridades, a quem o 

conhecimento e execução dareferida Lei pertencer, que a 

cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente, como 

nela se contém. O Secretário de Estado dos Negócios do 

Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do 

Rio de Janeiro aos 11 dias do mês de agosto de 1827, 6.º da 

Independência e do Império – Imperador com rubrica e guarda, 

Visconde de S. Leopoldo.

O núcleo programático previsto pelo mencionado diploma legal, revela 

forte conteúdo positivista e grande reverência ao modelo Coimbrão.

Basta que se veja que no primeiro ano se passava a estudar a “Análise da 

Constituição do Império, o Direito das Gentes” (jus gentium).

No segundo ano aprendiam-se Direito Público e Direito Eclesiástico, 

enquanto no terceiro ano tinha lugar o Direito Pátrio Civil e Criminal e a Teoria 

do Processo Criminal.
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No quarto ano era vez do Direito Mercantil, enquanto que no quinto ano 

se estudava Economia Política e a Teoria Prática do Processo adotado pela 

lei do Império.

A confissão positivista induvidosa está bem clara no art. 7º onde se 

permitiam aos “lentes” 4, “a escolha dos compêndios da sua profissão”, 

“contanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela 

nação”.

Dos estudantes se exigia para o ingresso, além da idade mínima de quinze 

anos, a aprovação de Língua Francesa, Gramática Latina, Retórica, Filosófica 

Racional e Moral, e Geometria.

Percebe-se, de logo, que o ensino do direito nasce no Brasil com o intuito 

servil à legislação posta em vigor, jamais tendo como aspiração a construção 

de modelo societário desvinculado dos grilhões governamentais de plantão.

Um veemente atestado de tal afirmação encontra-se no discurso de 

abertura do Curso Jurídico de Olinda proferido pelo Doutor Lourenço José 

Ribeiro, que para nós nos dá a noção exata da chamada dimensão paroquial 

do ensino jurídico:

“Quando pelas razões ponderadas todas palpáveis, e 

conhecidas ao primeiro golpe de vista se não mostrasse com 

evidência e necessidade de um novo Lico entre nós mais amplos, 

e acomodado às luzes do século, constituído o Brasil uma Nação 

independente, e livre, como era possível, que Bacharéis formados 

em Leis estrangeiras viessem empregar-se nele com perfeita 

ignorância das Leis Pátrias? Como dirigir por aquelas as ações 

dos súditos brasileiros, que tendo uma Constituição diferente, 

passam a ter seu Código particular, seus usos, seus costumes, seu 

espírito, seu caráter, e algum dia até a sua própria linguagem? 

4  A denominação “lentes” vem dos primórdios do ensino jurídico onde o Professor era obrigado a ler em 
cada aula um texto que deveria ser discutido com os alunos.
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É preciso pois confessar, que o estabelecimento de Universidade 

no nosso Império era tão necessário, estava tão inteiramente 

ligado com a sua independência que não se podia demorar 

por mais tempo, sem uma manifesta, e absurda contradição.” 5

Como se percebe, às claras, pretende-se o vocacionamento do direito 

para compreensão de textos voltados ao direito nacional, sem nenhuma 

preocupação perspectiva de um estudo fenomenológico, mas globalizante, 

ou para usar uma expressão em curso – sem fronteiras.

Após as implantações dos cursos, seguiram-se diversas reformas, que 

ousamos dizer, não acresceram muito ao perfil conservador dos cursos de 

direito, embora acrescentassem novos conteúdos, como foi o caso da inclusão 

do Direito Administrativo e do Direito Romano, tendo sido criado em 1879, o 

chamado ensino livre, onde o interessado poderia formar cursos e submetê-los 

posteriormente ao controle governamental.

Do mesmo modo, pelo Decreto 9.360, novas disciplinas foram incluídas, 

sem que, a nosso ver, se tenha modificado a essência desses cursos. 

Com o advento da República, a primeira Faculdade a surgir é a Faculdade 

Livre de Direito da Bahia, idealizada e organizada por Machado de Oliveira, 

brilhante aluno da Faculdade de Direito do Recife.

Dita Faculdade incluiu o chamado curso de notariado que viria depois a 

ser extinto.

A grade curricular acompanhava a estrutura das Faculdades Federais.

No exame vestibular, exigia-se conhecimento de Português, Frances, Inglês 

ou Alemão, Latim, Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, Química e 

Física, História Natural, Geografia e História Universal e do Brasil.

O seu modelo de ensinar não divergia também das demais Faculdades, tendo 

adotado inicialmente a freqüência livre, para alguns anos depois torná-la obrigatória.

5 Pereira, Nilo. A Faculdade de Direito do Recife; ensaio biográfico. Prefácio de Gilberto Freyre. Recife, Universi-
dade Federal de Pernambuco, Ed. Universitária, 1977. Pág. 98
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É útil registrar-se a participação de seus alunos no contexto social da época, 

tendo sido notáveis as suas manifestações em torno do chamado Movimento 

de Canudos.

Já em 1892 se registrava que os professores eram mal remunerados, mas 

distinguiam-se pela assiduidade e dedicação.

Antono Gidi, em sua obra, Anotações para uma História da Faculdade de 

Direito da Bahia, pela época do seu centenário, registrou:

“Realmente, não muita coisa mudou nesses cem anos! Os 

professores continuam mal remunerados, e por isso continuam 

tendo outras ocupações prioritárias (magistratura, advocacia, 

procuradoria, consultoria etc.). Porém, a dedicação, a devoção 

e a assiduidade dos nossos antigos mestres resultaram indiferença 

e negligência com a cátedra. A intensificação da crise brasileira 

e a inevitável repercussão na área da educação, hoje prioridade 

apenas a nível de um discurso descomprometido, não permitem 

a mesma dedicação e empenho com ensino jurídico, a não ser 

por parte de uns poucos.” 6

Vinte e cinco anos são passados do centenário e o quadro efetivamente 

não se alterou.

Essa perspectiva histórica nos revela a forte presença do modelo Coimbrão, 

inclusive como estilo de vida acadêmica.

O direito ensinado pelos velhos livros e apostilas em uma vivência muito 

mais solene do que de pesquisa.

Uma visão caricatural do modelo que herdamos de Coimbra e que 

repetimos nas nossas faculdades, nos é dado em “Porta de Minerva”, romance 

de Branquinho da Fonseca na narrativa de uma aula.

6 Gidi, Antonio – 1968. Anotações para uma história da Faculdade de Direito da Bahia/ Antonio Carlos Oliveira 
Gidi. – 1. ed.-Salvador: Faculdade de Direito da UFBA, 1961 78p. Homenagem ao Centenário da Faculdade de 
Direito da Universidade da Bahia – UFBA. Pág. 53
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“Bernardo, a conversar com o companheiro de carteira, ouvia, 

vagamente as palavras do colega e as do professor. Prazos: 

<<Dez dias... Vinte dias... Dez dias...>> Depois o professor começou 

a prelecionar com seu tom solene de expor idéias profundas e 

importantes, que todos deviam escutar religiosamente.” 7

A passagem acima nos traz um relato da produção do ensino acadêmico 

na área do direito, sob sua forma tradicional.

Feitas essas considerações é hora de buscarmos uma síntese da realidade 

brasileira, com vistas à elaboração de um diagnóstico e, eventualmente, 

traçarmos um possível prognóstico.

DA CONCEPÇÃO POSITIVISTA DO ENSINO JURÍDICO

Desde a sua origem o ensino jurídico vem sendo marcado por uma 

concepção positivista, ou no máximo neopositivista.

Por um lado a linha central de Augusto Comte, ganha roupagem nova 

a partir do chamado positivismo jurídico da Escola de Viena, notadamente a 

partir das concepções de Hans Kelsen, na sua ingente tentativa de desgarrar-se 

do jusnaturalismo que permanece no ensino jurídico como viés de contraponto 

ao ensino jurídico.

De qualquer modo a materialização do direito reduzido a lei terminou 

levando a concepção já exposta nesse trabalho de que cada país deveria ter 

um ensino “do seu próprio direito”.

Ora, essa concepção contradiz com o grau de universalidade que a 

ciência deve experimentar, como se fosse possível ter uma ciência jurídica 

portuguesa, outra alemã, uma belga e uma brasileira.

7 Fonseca, Branquinho da. Porta de Minerva- Romance. Editora Portugália/Lisboa 1968. Pág. 262
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Parece-nos claro que, nesse compasso, acaba-se por processar um 

apequenamento do direito, uma vez que os seus profissionais estariam limitados 

a uma fronteira geográfica. 

Nesse prisma entendeu-se gradativamente que, afinal de contas, ensinar 

direito no Brasil era algo semelhante a ensinar a legislação brasileira.

Arriscamo-nos, portanto, a dizer que o ensino do direito passou a mais 

paroquialista, proviciando, aldeão, do que mesmo positivista, pelo menos na 

sua concepção original.

Pouco se deram conta, ainda, da expressão de Kirchmann que, em 

conferência celebre, afirmou: “três palavra retificadoras do legislador tornam 

inúteis uma inteira biblioteca jurídica”.8 

Nesse alerta o que se quis foi questionar a cientificidade de um direito, tão 

sujeito às mudanças do tempo quanto aos caprichos do espaço.

Não deixa de ter razão João Mauricio Adeodato, quando afirma que o 

“leigo” supõe que o estudo do direito envolve tão somente os conjuntos de leis 

“criado pelos políticos e aplicado pelos tribunais”.9 

Definitivamente, não faz qualquer sentido vir-se a ensinar o conteúdo das 

leis de plantão, conferindo-lhes, no máximo, a interpretação que esse ou aquele 

tribunal lhe tenha dado.

Aí começa o grave problema dos cursos jurídicos, qual seja, o de que 

não estão convencidos da necessidade de abandonarem os ensinos das leis 

para descortinarem o fenômeno jurídico revelado pelas condutas, estas sim 

pensadas pelas normas.

Imagine-se, por exemplo, o quanto é frequente alguém dizer que se formou 

pelo Código de Processo Civil de 1973, ou quem sabe pela Constituição de 

8  Apud. PAULO DOURADO DE GUSMÃO. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 4, 
item 1, cap. I.

9  ADEODATO, João Maurício, A construção retórica do Ordenamento Jurídico – três confusões sobre ética e 
direito, disponíveis em: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4H7r7ioTkecJ:periodicos.puc-
minas.br/index.php/DireitoSerro/article/download/1990/2176+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 
17/12/2015
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1967, o que significaria retornar à faculdade para conhecer a lei nova.

Com essa premissa não se chega, absolutamente, a lugar algum.

COM “VADE MECUM” NÃO SE VAI A LUGAR ALGUM

Quase como o jaleco significa para o estudante de medicina, o “vade 

mecum” exige a simbologia do iniciado no direito.

O grande problema é o de que esse estudo se transforma em um desafio 

de memória, onde a capacidade de reflexão se perde por inteiro.

A problematização deixa de existir e o que se passa fora das nossas 

fronteiras absolutamente não nos interessa.

No máximo, com alguma boa vontade, um professor falará de um tal 

direito comparado, que se resolverá na menção à legislação estrangeira.

Os tratadistas italianos, referidos em “Porta de Minerva”, são vocalizadores 

de conceitos abstratos que não serviram aos advogados, nem aos juízes, nem 

aos promotores, salvo se desejarem mostrar erudição.

Vai daí que, enquanto se fazem críticas conjunturais à vinda de médicos 

Cubanos simplesmente porque supostamente a formação que lhes é dada 

na belíssima Ilha Caribenha não seria suficiente, imagina-se uma quase 

impossibilidade lógica de alguém advogar no Brasil tendo se graduado na 

França.

Tudo isso é resultado da visão provinciana do direito, rebelde à globalização 

que insiste em graduar bacharéis em direito brasileiro e não bacharéis em direito.

A reforma do ensino jurídico parte, portanto, da necessidade de se romper 

esse paradigma.

DA SUBSTITUIÇÃO DOS ESTUDOS DAS LEIS PELO O ESTUDO 
FENOMENOLÓGICO 

Para levar-se o estudo do direito a sério urge que abandonemos o 
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estudo exegético das leis, pelo exame dos fenômenos jurídicos em si, mesmo 

considerando-se, a partir daí, os diversos tratamentos possíveis ou conhecidos 

para o seu enfrentamento.

Imagine-se, por exemplo, que na área do Direito Administrativo não faz 

qualquer sentido estudar-se a lei de licitações, devendo-se, ao contrário, 

debruçar-se sobre aquisição de bens e a contratação de serviços pelos órgãos 

estatais, nos diversos países, buscando-se encontrar qual a melhor fórmula 

suscetível de atender à demanda desses entes.

Nesse caso a lei local será um exemplo entre tantas outras, tornando-se 

necessário discutir-se o próprio fenômeno comportamental, ou seja, o processo 

interativo pelo qual esses bens e serviços ingressam na esfera do Estado.

Do mesmo modo, ao tributarista deverá ser dada a tarefa de identificar 

qual o melhor meio de custeio de atividades estatais e quais as experiências 

que se tem dado nesse sentido, independentemente da coloração local de 

um determinado código.

Como as empresas funcionam no mundo, quais os aparatos jurídicos de 

que se guarnecem, quais os obstáculos que se encontram e qual a infraestrutura 

legal que as abriga, será provavelmente um desafio muito mais útil e provocante 

do que a leitura do velho Código Comercial brasileiro, ou das leis do cheque, 

das duplicatas e assim por diante.

A consciência de que não podemos confundir o direito como conduta 

em interferência, intersubjetiva, com as leis, que no máximo são espelhos de 

propostas normativas.

Essa nova dimensão nos permitirá um conhecimento com um grau de 

sobrevida consideravelmente maior, alem de uma generalidade desejável a 

quem tenha alguma aspiração científica.

Enquanto nos debruçarmos ao estudo das leis não haverá possibilidade de 

alcançarmos um patamar mais alto de um direito sem fronteiras.
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AS FACULDADES DE DIREITO SÃO DE ENSINO, MAS NÃO SÃO DE 
PESQUISA NEM DE EXTENSÃO

Provavelmente como resultado de uma concepção de “verdade 

revelada”, onde o jurista se defronta com a lei pronta e acabada, os professores 

em boa parte tendem a ensinar essas leis, sem achar espaço para pesquisar 

algum fenômeno que esteja, ao menos, ao seu redor.

É da tradição das escolas jurídicas o foco no ensino e a despreocupação 

com a pesquisa, dedicados “os lentes” muito mais a reproduzir, do que a 

produzir.

Sem sombra de dúvida os programas de mestrado e doutorado têm 

operado uma reversão significativa nessa linha, incentivando os seus alunos a 

irem à busca do novo e a desafiar a velha ciência.

Ainda assim, em mais de milhar de faculdades de direito espalhadas no 

Brasil, são reconhecidos pelo MEC apenas 98 cursos10 de pós-graduação de 

stricto sensu, incluindo-se mestrado acadêmico e profissional e doutorado na 

área do direito.

Isso mostra que no máximo 10% dos cursos jurídicos estão atrelados a um 

programa de pós-graduação.

Acresça-se a essa fato a circunstância de que as linhas de pesquisa não 

são bem definidas, atendendo muito mais à vocação individual do pesquisador 

do que a uma diretriz programática.

Consequência disso tudo é que a produtividade só mais recentemente 

tem se tornado coletiva e os artigos produzidos expressam, sobretudo, ponto de 

vistas individuais e não achados de grupos ou de equipes.

É fundamental agora que toquemos no ponto crucial, qual seja o de que a 

pesquisa jurídica ainda é tradicionalmente a pesquisa livresca, isto é, baseada 

em escritos de terceiros, aos quais o dito pesquisador aglutina e enriquece 

como uma opinião própria.
10  Portal Agencia Brasil, EBC. Disponível em  < http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-09/
mec-reconhece-quase-cem-cursos-de-mestrado-e-doutorado> acesso em 17/12/2015.
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Com raras exceções produz-se a pesquisa de campo, até porque o 

bacharel em direito não se acha aparelhado para o trato nem da coleta de 

dados, nem da avaliação qualitativa ou quantitativa destes.

Nessa linha muitas vezes a pesquisa é direcionada a um texto legal ou a 

uma interpretação dos tribunais, que em algum tempo perderá sua validade e 

já de início é incapaz de despertar interesse fora do Brasil.

Não hesitamos em afirmar que na área das ciências sociais a pesquisa 

empírica é fundamental para que as hipóteses, ao final, se confirmem ou não 

como teses.

Justo é dizer-se que a obrigatoriedade da monografia tem melhorado 

o quadro avesso à pesquisa, incentivando a formação de vocações de 

investigadores já no âmbito da graduação.

Esse quadro de pesquisa ainda incipiente precisa ser desenvolvido para 

que alimente o próprio sistema de ensino praticado em bases novas.

É fundamental ainda que as atividades de extensão sejam desenvolvidas 

como prática cotidiana de conexão do estudante com o universo que lhe cerca.

DO FRACASSO DA EXPERIÊNCIA COM A PRÁTICA JURÍDICA. NOVAS 
PERSPECTIVAS

Enfatizada no Brasil a partir da Portaria do MEC n° 1.886/94, a prática 

jurídica, assim denominada, não conseguiu vencer inúmeros obstáculos.

O primeiro deles é o de que o conceito de prática ali desenhado 

corresponde basicamente à concepção de prática judiciária, ou seja, aquela 

que se forma exclusivamente em torno do litígio.

Não nos demos conta de que o saber jurídico envolve segmento das ciências 

aplicadas, mas todo o ensinar das aulas continua essencialmente teórico.

Assim, nas aulas de Direito Civil, o professor ao lecionar contratos, jamais 
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demanda do aluno a redação de um instrumento contratual que seja.

Do mesmo modo, na área de direito tributário os estudantes sequer 

aprendem o elementar como, por exemplo, preencher uma declaração de 

imposto de renda, algo tão simples como para o estudante de medicina seria 

o uso do tensiometro para aferir a pressão arterial.

Igualmente no direito administrativo, não passa pela mão dos estudantes 

nenhum edital de licitação, nenhum ato de desapropriação, nenhuma minuta 

de portarias e assim por diante.

A percepção do ensino sem o conhecimento prático mais elementar 

parece algo absolutamente normal e alheio à prática jurídica.

Não raro, o graduado em direito começa a pesquisar a jurisprudência 

depois que recebe o esperado diploma, porque até então só lhe apresentaram 

a lei e a doutrina.

Ora, o enfoque jurisprudencial envolve a casuística necessária à 

experimentação prática, permitindo o verdadeiro refletir do Discente sobre a 

vida que corre e não sobre a teoria que lhes ensinam o Mestre.

O estudo de caso que deveria ser algo obrigatório tal como se passa no 

sistema anglo-saxão, passa ao largo do nosso ensino.

É, contudo, na contemplação do caso que melhor podemos extrair a 

teoria.

Melhor sucesso não se dá com a chamada prática judiciária.

Não obstante muitas escolas adotem um núcleo, até apelidado 

carinhosamente de NPJ, ou seja, Núcleo de Prática Jurídica, tal núcleo, 

ontologicamente, não está apto a cumprir o seu papel.

Note-se que esses núcleos estão suportados no atendimento de demandas 

de pessoas carentes, que serão atendidos por estudantes, supervisionados por 

professores.

Algo muito semelhante ocorre com os hospitais de suporte aos cursos de 

medicina, ou as clínicas de apoio aos cursos de odontologia.

Não nos demos conta, entretanto, de que, se as enfermidades são 
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democráticas no sentido de atingir a todos os espectros da população, tal não 

se dá com as demandas jurídicas.

Problemas oncológicos, psiquiátricos, dermatológicos, cardíacos, afetam 

indistintamente pobres e ricos, daí porque um hospital dedicado à população 

carente poderá oferecer experimentação real ao estudante nessas áreas.

Ao contrário, as pessoas carentes não trarão ao NPJ questões de Direito 

Tributário, nem de Direito Empresarial, nem tão pouco de Direito Administrativo, 

muito menos de Direito Ambiental.

O homem simples levará para os estudantes aprendizes a briga com seu 

vizinho pelo terreno ao lado, as questões da violência doméstica, os problemas 

da separação conjugal e as demandas trabalhistas sob a ótica do empregado.

Não conheço estudante que, nessa chamada prática, tenham 

enfrentado mandado de injunção, dissolução de sociedade empresarial, 

pedido de recuperação judicial, discussão sobre parceria pública e privada, 

demandas sobre incidência de tratados que gerem isenção tributária, ações 

de inconstitucionalidade. Com muita sorte um mandado de segurança, uma 

ação de reintegração de posse, uma ação de despejo, uma demanda de 

cobrança.

Seguramente os alunos cujo espírito de pesquisa já alcançou um nível de 

exigência maior, sentir-se-ão desmotivados com tal prática.

A nosso ver só há um meio de efetivarmos uma prática real, com a 

implantação de um modelo de residência jurídica, acoplados a clínicas 

especializadas, onde o estudante possa ter a prática em questões complexas, 

desenvolvendo nelas toda sua capacidade intelectual.

Inquietos com os problemas, estamos a matizar um modelo baseados nas 

clínicas jurídicas, suportadas por um programa de residência jurídica, que será 

objeto de outra abordagem.

Essa é uma grande meta a ser alcançada.
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O CONFLITO COMO PATOLOGIA NO DIREITO

As sociedades se organizam em bases jurídicas, com o propósito de 

alcançar substancialmente uma convivência harmônica, pacífica, segura e 

produtiva.

Por essa linha, a eclosão da conflitualidade se mostra em várias dimensões 

e seu discurso não poderia ser feito nos limites escassos desse trabalho.

Não resistimos, contudo, a recomendar a leitura da obra “Direito, Filosofia 

e Arte – ensaio da fenomenologia do conflito” 11 para perceber-se quão 

múltiplas são as facetas das relações conflituosas.

Nas escolas jurídicas esse conflito explode em proporções essenciais no 

chamado estudo do processo.

O processo civil ou penal que se ensina nas faculdades busca aparelhar 

o aluno para evitar que se realize aquela imensa tortura que é narrada na 

obra homônima de Kafka12.

Estudar processo é evitar as incertezas nas soluções jurídicas determinando 

uma trilha que, uma vez seguida, levará algum lugar.

A teoria do processo pretende negar a bela assertiva poética de Antônio 

Machado segundo a qual “caminhante não há caminho, se faz caminho ao 

andar” 13.

Aqui os caminhos devem ser previamente definidos, de modo a gerar a 

segurança de quem caminha e o destino a ser alcançado.

O que ocorre de problemático, todavia, é que o bacharel em direito, ao 

invés de ser treinado para busca da paz, é incentivado para ganhar o conflito 

com a dialética de vencedores e vencidos.

11  Direito, filosofia e arte: ensaios de fenomenologia do conflito / organizadores Sebastião Trogo, Nuno Manuel 
Morgadinho dos Santos Coelho. – 1. ed. – São Paulo: Rideel, 2012.
12 KAFKA, Franz: O Processo: Editora, Companhia das Letras. 2003.
13 Machado, Antonio, disponível em: <http://blogs.utopia.org.br/poesialatina/cantares-antonio-machado>. 
Acesso em 18/12/15.
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Essa dialética põe-se em choque com uma sociedade que se vê cansada 

na peleja que gera o conflito destrutivo.

O advogado do litígio é ainda o mais prestigiado, ao invés do profissional 

que busca a paz.

A linguagem do processo é guerreira e claramente sequer respeita 

os valores da dignidade humana quando “despeja pessoas”, mas a rigor só 

deveria despejar dejetos.

Guerreira também quando fala de honorários de sucumbência, em clara 

menção de que alguém sucumbiu, isto é, foi ao fundo do poço.

Advogados de partes contrárias põem-se na lide como gladiadores 

romanos e bem por isso são comuns os excessos de linguagem, o descontrole 

emocional e o acirramento dos ânimos.

Essa relação conflituosa levada aos tribunais impede que as pessoas 

reflitam sobre a construção de modelos de autocomposição.

Nesse sentido, é fundamental que se incentivem as práticas de acesso à 

justiça fora do judiciário.

Nessa trilha, a coletânea “Casos de Sucesso: Acesso à Justiça” 14, revela 

experiências inovadoras no tratamento da solução de controvérsias entre 

pessoas que possam experimentar um modo menos formal e mais ágil de 

tratamento da relação conflitual.

Integramos hoje um grupo de consultores para o curso de direito da 

Universidade Federal do Sul da Bahia e da Universidade Federal do Oeste 

da Bahia, onde tratamos a busca do processo tradicional em que a parte se 

substitui pelo Juiz como uma relação patológica a ser evitada.

Não somos entusiastas do novo Código de Processo Civil, mesmo 

reconhecendo as suas importantes inovações, muitas delas fruto da 

inteligência de Freddie Didier, para nossa alegria, companheiro do programa 

de pós-graduação.

14 Casos de Sucesso: Acesso à Justiça / Organizado por Ana Paula Rocha do Bonfim; Renata Barbosa de Araújo 
Duarte; Jeane Rocha Duarte. – Brasília: CACB: CBMAE: SEBRAE, 2006.



190

Ainda que nele exista o incentivo à prática mediativa e às soluções 

consensuais, não estamos convencidos de que a porta de ingresso no 

ajustamento das querelas da cidadania tenha que se abrir, necessariamente, 

por meio de advogado. 

A nossa descrença é sistêmica, porque não acreditamos que, com 

as formas solenes ritualísticas, impessoais e individuais, se consiga aplacar os 

conflitos latentes que afloram na comunidade.

Não há evidências de que o número de demandas possa ser reduzido e 

há certeza de que com esse número os tribunais não conseguem solucioná-los.

Infelizmente sequer é possível conhecer o julgador da lide porque a tarefa 

inevitavelmente é distribuída com muitos assessores que funcionam como juízes 

sem rosto.

Essa não é uma questão pontual ou específica, mas o resultado inevitável 

de uma sociedade que busca, por fórmulas superadas, lidar com as realidades 

novas.

Dados colhidos junto ao Tribunal Federal da 4ª Região dão conta que no 

ano de 2014 teriam sido julgados mais de 50 mil processos previdenciários.15

Parece ter razão o poeta e compositor Chico Buarque:  

“Vai terminar moribundo

Com um pouco de paciência

No fim da fila do fundo 

Da previdência.”16

Decididamente pudemos dizer que o próprio sistema de administração 

da conflitualidade entrou em completo colapso onde o Estado Executivo 

estimula as falsas desavenças para criar as falsas lides em um processo de 

retroalimentação.

15 Portal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, disponível em: https://www2.jfrs.jus.br/
trf4-processos-previdenciarios-sao-quase-a-metade-do-total-ajuizado-em-2014/ Acesso em 18/12/2015.
16 BUARQUE, Chico. Vai Trabalhar Vagabundo. Disponível em: https://letras.mus.br/chico-buarque/86077/. 
Acesso em 18/12/2015
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A cultura da paz em substituição a judicialização dos conflitos é meta que 

se impõe sob pena da mais completa descrença em todo o sistema.

A Previdência Social foi escolhida, mas outros e outros casos de litígios em 

massa mostram que o judiciário sequer consegue dar resposta a um modelo 

cuja pergunta já mudou.

Em suma, não podemos construir escolas que, ao invés de buscar a paz, 

centralizam a ótica do conflito, em completa quebra da solidariedade social.

Nessa trilha, além de estimularmos o conflito, não conseguimos, com o 

aparato judicial, resolvê-lo. 

Bem por isso, pitoresca obra americana tem o sugestivo título “How to 

Avoid Lawyers: A Step-By-Step Guide to Being Your Own Lawyer in Almost Every 

Situation” 17.

Em conclusão, queremos sustentar que o modelo de tratamento da 

conflitualidade, entre nós praticado, é inconsistente, porque se limita a 

abordagens teóricas, é hipertrofiado, porque elege o conflito como núcleo 

central dos estudos e, acima de tudo, é frustrante, porque não alcança a 

dimensão dos conflitos e nem consegue resolvê-los.

Pior de tudo mesmo, é que o advogado sai da faculdade sem ter atuado 

em um conflito de maior complexidade sequer. 

O DIREITO COMO UMA REALIDADE EXPERIMENTAL. O ENSINO DA 
JURIMETRIA

Coube ao juiz Oliver Holmes, da Suprema Corte Americana, em 189718, 

prenunciar que os juristas daquele século seriam os homens dos livros de 

doutrina, mas que, no século seguinte, a vez seria dada a aqueles que lidassem 

com estatística e economia. 

17  DON, Biggs - How to Avoid Lawyers: A Step-By-Step Guide to Being Your Own Lawyer in Almost Every Situa-
tion, Editora: Encyclopedia-Ga, 1985. 
18  HOLMES, Oliver Wendell., The Path of Law, Harvard Law Review, 1987.
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Acrescentamos nós que, para lidar verdadeiramente com o direito, 

necessitamos da multidisciplinaridade que convoca não só a estatística e a 

economia, mas a sociologia, a psicologia, além de outras áreas do saber.

Esse novo enfoque tem merecido o rótulo de jurimetria, uma derivação 

analógica da econometria, mesmo que com perspectivas diferenciadas. 

Alertamos que os nossos professores eram chamados lentes, porque liam 

textos. 

Agora avisamos que textos sem contextos não passam de pretextos. 

A norma está longe de se confundir com a proposta do legislador, mas 

se vivifica, se expande ou se contrai no ambiente em que se processem as 

realidades. 

O estudo jurimétrico visa captar a norma na sua exata dimensão, ou seja, 

emergindo da factualidade de onde retira o seu substrato. 

Norma jurídica não é carta de boas intenções, mas remédio social. 

Desse modo, se aceitamos a metáfora acima, haveríamos de convir que 

as normas precisariam ser testadas em campo antes de serem avaliadas e 

colocadas à disposição da sociedade. 

Instaurou-se entre juristas a ideia de que é possível absolver-se ou 

condenar-se uma norma com base nas crenças ideológicas de cada um. 

Entretanto, se a norma é um projeto social, é necessário medir-se como 

a sociedade reage a esse projeto para, somente assim, sabermos se o plexo 

normativo é valioso ou desvalioso. 

Tomemos por empréstimo uma situação relatada em instigante livro 

denominado pelo curioso nome “Freakonomics”.19 

Existe ali a narrativa de uma experiência onde se levantou que em dez 

creches israelenses os pais se atrasavam para recolher os seus filhos ao fim da 

jornada, causando transtorno aos administradores dos estabelecimentos.

19 LEVITT, Steven D. Feakonomics: o lado oculto de tudo que nos afeta / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: tradu-
ção Regina Lyra; revisão técnica Ronaldo Fiani. – 1. Ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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Nas creches observou-se que havia em média oito atrasos por semana 

em cada uma delas, durante quatro semanas em que foram observadas. 

Decidiu-se, então, aplicar uma multa de aproximadamente três dólares 

por atraso, considerando-se que as mensalidades médias eram de trezentos 

e oitenta dólares. 

Após a aplicação da multa, na medição seguinte, os atrasos passaram 

a alcançar o número de vinte por semana, mas do que dobrando a média 

anterior.

A explicação possível seria de que, instituída a multa em valor módico, 

os pais se sentiam confortados em se atrasar, como se estivessem pagando o 

justo preço para isso. 

Deixou de haver, portanto, o remorso por ocupar os servidores, que já 

estavam “remunerados para isso”.

Verifica-se, portanto, que os efeitos da multa foram exatamente os 

opostos daqueles desejados. 

Inúmeras situações podem ser descritas no mesmo sentido sem que se 

saibam, exatamente, quais os benefícios e quais os malefícios que podem, 

razoavelmente, ser esperados de uma norma.

O que se quer dizer é que não é possível examinar-se proporcionalidade 

sem pesquisa de campo, isto é, sem medição da realidade social em que a 

norma se insere. 

Toda norma tem uma relação custo benefício que, em última análise, 

permitirá que ela seja classificada como constitucional ou inconstitucional, 

porque se o custo é maior que o benefício, a norma é evidentemente arbitrária.

 Em alguns casos é possível prever um resultado tal ou qual, em outros é 

necessário que se pesquise a fundo a contextualidade. 

É verdadeiramente inacreditável que tenhamos tantos cuidados com os 

remédios ditos farmacológicos, mas nenhum controle sobre a norma como 

remédio social.
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Ainda não nos acostumamos com a ideia de que não há normas 

exclusivamente benéficas e tudo será uma questão de medição. 

Pois bem, o estudo da jurimetria é o único meio que temos de deixar de lado 

os palpites insensatos pela medição concreta dos possíveis resultados “in loco”.

Estamos falando de estatística e sem nenhum exagero (e também nenhum 

estudo), podemos dizer que o estudante de direito limita-se a consultar, na 

grande maioria dos casos, a livros prontos e acabados, ou seja, não fazem 

entrevistas, não medem resultados, não tabulam dados, pouco podendo 

afirmar de verdadeiramente cientifico nas suas predições. 

Não pretendemos que se construam prognósticos fechados, mas, 

minimamente, diagnósticos precisos. 

CONCLUSÃO 
A revisão das práticas do ensino jurídico exige uma mudança radical de 

paradigmas que enfatizem a paz e não o conflito, que priorizem o estudo de 

caso e não a teoria abstrata, que se fortaleça na pesquisa que não seja livresca, 

que reveja substancialmente o significado das atividades práticas e que possa 

ter elementos seguros de aferição de resultados e metas alcançadas. 
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Ilmº Sr. 

_____________________________________________________________________, 

representando neste ato o Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia, 

o Professor Doutor João Carlos Salles.

Ilmº Sr. Diretor da Egrégia Faculdade de Direito da Universidade Federal 

da Bahia, Professor Doutor Celso Castro.

Ilmº Sr. Coordenador do Curso de Direito, Professor Doutor Helcônio 

Almeida

Ilmº Sr. Paraninfo da Turma João Ubaldo Ribeiro, Professor Doutor Fábio 

Periandro

Demais membros da mesa constituída para este ato de colação de grau, 

em nome dos quais estendo nossa saudação preliminar ao corpo docente e 

aos servidores de nossa querida Faculdade.

Caríssimos colegas

Senhoras e Senhores

Preciso confessar que poucas vezes me senti tão lisonjeado ao ser 

incumbido de uma responsabilidade como me sinto nesta noite de hoje.

Falar em nome e sobre estes moços e moças talentosos, que aqui estão a 

encher de orgulho o peito e de lágrimas os olhos de seus familiares e amigos, 

trouxe-me ao coração a certeza de que a juventude, mais uma vez, não 

recuou da histórica missão, nos redimir do olhar engessado e das certezas 

fossilizadas.
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Ao fim da segunda guerra mundial, o mundo contava seus mortos 

enquanto atestava sua patológica capacidade de autodestruição. Aquele 

foi o momento em que ficou patente que o Direito jamais poderia caminhar 

novamente desapartado da ética, da compaixão, dos valores mais nobres 

que a humanidade produzira em sua longa marcha. 

A humanidade viu-se claramente ali, nunca mais poderia suportar o ônus 

decorrente da redução do direito a textos legais desobrigados da tutela da 

dignidade da pessoa humana.

Os estados derrotados foram duramente castigados com o sofrimento 

de seu povo e com a destruição de suas cidades, por terem aceitado o 

empoderamento de discursos políticos tão sedutores quanto lineares e 

autoritários. 

Ensinaram ao mundo inteiro, por suas tragédias, que não há solução 

fora do Estado Democrático de Direito, que não há soluções simples para 

problemas complexos.

Milhões de pessoas tombaram para que os homens aprendessem que as 

leis, quando alheias ao compromisso radical com a dignidade das pessoas, 

tornam-se  instrumentos de perversa subjugação de seu povo.

Que a democracia é um valor irrenunciável, sem o qual estamos 

condenados a repetir as aventuras autoritárias, que tanto mal causou e 

continua causando aos povos de todo o mundo.

Digo-lhes isto porque vivemos Professor Celso, dias de grande perplexidade, 

dias em que a nossa pátria mãe, tão distraída, deu-se conta, finalmente, que 

estava sendo subtraída em tenebrosas transações enquanto dormia como 

nos disse o maior artífice da palavra cantada da língua portuguesa, Chico 

Buarque de Holanda, em sua antológica composição intitulada “Vai Passar”.

O Brasil de hoje é muitíssimo mais complexo, e reclama por saídas 

inteligentes e sensatas para seus graves problemas estruturais, fatores 

determinantes da grande dificuldade que ainda temos para superar assimetrias 

sociais profundas.
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Cada vez mais a população brasileira clama por reformas estruturantes do 

Estado, capazes de fortalecer suas instituições e proteger a sociedade civil dos 

abusos ditados pelo uso criminoso da máquina pública para fins subalternos, 

tantas vezes acompanhados do mais intolerável uso desarrazoado do poder.  

A juventude brasileira está sendo chamada mais uma vez à luta. Veio 

dela os primeiros gritos ouvidos nas ruas, em junho de 2013, contra os péssimos 

serviços públicos e a corrupção.

Não é mais possível tolerar tanta desdita, tanto desprezo pela coisa 

pública. É nossa, Professor Helcônio, a responsabilidade histórica de enfrentar 

as deformações políticas e morais que nos estarrecem a cada edição de um 

órgão de imprensa, abrindo espaços para a construção de uma agenda 

fundada no diálogo e no respeito intransigente da ordem jurídica.

É passada a hora de sairmos em defesa das instituições públicas que 

protagonizam o que de melhor conseguimos produzir em nossa marcha 

civilizatória.

Instituições como esta Faculdade de Direito da Ufba, que há 123 anos 

entrega à Bahia e ao Brasil gerações sucessivas de gente capacitada, por 

onde também passaram privilegiadas cabeças, virtuoses na senda jurídica, 

a exemplo de Orlando Gomes, Aliomar Baleeiro, Josaphat Marinho, Calmon 

de Passos; como em outros saberes, como Raul Seixas, Milton Santos, Glauber 

Rocha e este a quem homenageamos particularmente nesta noite, o eminente 

embaixador de Itaparica para o Brasil e para o mundo João Ubaldo Ribeiro.

Não podemos nos contentar com o exercício da cidadania redigindo 

ou curtindo notinhas no Facebook e votando a cada dois anos. Deveremos 

ir além da indignação, professor Periandro, se quisermos distinguir o que 

é estruturante do que é mera espuma ideológica, massa de manobra de 

intensões inconfessáveis.

Somos e precisamos ser cada vez mais, capazes de repelir, de extirpar do 

nosso cotidiano, a nossa atávica incapacidade de dialogar e de exigir.

Só o nosso agir ético poderá nos salvar da intolerância e do uso da 



201

máquina público contra o povo que a constituiu e mantém.

Deste auditório, senhoras e senhores, sairão futuros advogados públicos e 

privados; promotores e juízes, analistas, auditores, assessores, oficiais de justiça, 

professores e delegados de polícia. A eles a história se encarregará de cobrar 

pelos resultados de suas obras, pela contribuição concreta de cada um para 

que possamos viver em uma sociedade solidária e em um meio ambiente 

saudável, legando aos nossos sucessores um mundo melhor, em que o 

respeito pelo próximo seja o marco ético fundamental para as relações entre 

as pessoas entre si e do estado para com elas.

Encerramos hoje, nosso ciclo de graduação em condição de assumirmos 

nossas responsabilidades como juristas e cidadãos, prontos que estamos para 

agir, em nossas carreiras, em defesa da democracia, do direito eticamente 

orientado e socialmente responsável.

Não nos apequenaremos diante de nossas responsabilidades, senhoras e 

senhores, e exortamos que cada um dos senhores faça o mesmo.

Quero lhes dizer também da honra proporcionada pelo convívio com 

esta mocidade durante os últimos quase seis anos. Garanto-lhes: trata-se de 

gente de grande valor, capaz de operar grandes obras. Gente que cresceu no 

tempo da instantaneidade da informação, meninos e meninas de raciocínio 

rápido e que sabem o que querem.

Uma geração aparelhada para a tomada firme e rápida de decisões, 

pronta para refletir com acerto e precisão sobre a melhor direção a seguir. 

Eles podem operar muito mais que soluções individuais. 

A utopia dos anos 60 já não cabe mais nos nossos sonhos, é certo. 

Mas ela não morreu senhoras e senhores. Ela desceu a terra, consagrada 

que foi pela Constituição de 1988, transformada em comandos normativos 

capazes de nos conduzir para a construção de uma sociedade melhor.

A utopia deixou para trás a sua ingenuidade sonhadora e revolucionária. 

Hoje ela é portadora de exigências legais e constitucionais, em razão das 

quais haveremos de orientar o nosso caminhar.
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O povo dessa terra, senhores, um dia, irá conquistar sua maioridade, 

valendo-se para isso da força irresistível de seus jovens, como estes que aqui vêm 

celebrar um dos mais importantes ritos de passagem da vida de uma pessoa.

A Egrégia Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, reduto 

invencível da democracia e fonte inesgotável de talentos, liga-se a esta gente 

brasileira em geral e aos baianos em especial, por laços inquebrantáveis de 

respeito ao esforço público em manter viva uma instituição de ensino jurídico 

destinada a ser uma das moradas preferidas da inteligência nacional.

Haveremos de ver restauradas em nosso país a esperança e a confiança 

de que dias melhores virão. Trabalharemos duro para isso. 

Haveremos de honrar o privilégio de nos fazermos juristas nesta que é 

uma das mais importantes instituições públicas de ensino do Brasil, criada e 

sustentada pelo esforço diuturno de um povo que não desiste jamais do seu 

destino, razão pela qual, por fim, saúdo a todos os presentes, e em particular 

os mais novos bacharéis da Faculdade de Direito da UFBA, repetindo a frase 

que João Ubaldo Ribeiro usou para titular sua mais conhecida obra, que tanto 

fala daquilo que precisamos voltar a nos orgulhar apaixonadamente, que é a 

grandeza da gente deste imenso país:

VIVA O POVO BRASILEIRO!

Era tudo o que tinha para lhes dizer nesta noite, senhoras e senhores. 

Muito obrigado por sua atenção.
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A primeira vez
Exmo. Sr. Dr. Professor Celso Luiz Braga de Castro, digno Diretor da Facul-

dade de Direito da Universidade Federal da Bahia;

Exmo. Sr. Dr. Professor Júlio César de Sá da Rocha, digno Vice-diretor da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia;

Exmo. Sr. Dr. Professor Helcônio de Souza Almeida, digno Coordenador 

do curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia;

Exma. Sr. Dra. Patronesse da turma, Joseane Suzart;

Exmo. Sr. Dr. Professor amigo da turma, João Glicério Filho;

Exmos. Srs. Drs. Professores homenageados Nilza Reis, André Batista Neves, 

Iran Furtado e Sebastian Borges;

Exmo. Sr. Francisco José dos Santos, “Seu Chico”, doutor em simpatia e 

fino trato com todos nós, funcionário justamente homenageado desta noite;

Senhoras e senhores pais, responsáveis, parentes, amigos, conhecidos, 

boa noite e obrigado pela presença.

Peço-lhes pouco tempo de atenção, pois vamos falar de um importante 

pedaço de vossas vidas: vocês, formandos em Direito da Universidade Federal 

da Bahia de 2014.2, turma João Ubaldo Ribeiro.

Meus afilhados...

É a primeira vez que eu falo essa palavra no ambiente acadêmico. Na 

vida pessoal já fui agraciado com cinco almas que apadrinho: Maíra, Gabri-

ela, Cauã, Maria e Sofia, irmã de Maria, pois amor não se explica se sente.

Ainda não fui agraciado por Deus com filhos. Justamente por isso os 

afilhados são tão caros para mim. São filhos que nos escolheram. Vocês me 

presentearam com a mais alta honraria acadêmica que um professor pode 

almejar.

A Paraninfia é, ao menos para mim, o primeiro passo para a paternidade 

afetiva. Espero estar próximo a vocês por toda a vida profissional, se não fisi-

camente ao menos na memória – sempre que uma escolha difícil tiver de ser 

feita, decidam pelo caminho que mais privilegie a honradez.
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Ao longo da minha vida aprendi que um dos valores mais importantes é 

a gratidão.

A mensagem que pretendo passar hoje é simples: ser honesto é bonito e 

vale a pena.

Foi esta a primeira lição que aprendi do meu primeiro amor: minha mãe, 

Sueni Piedade, a pessoa mais importante em minha formação moral. Sem ela, 

que me brinda com seus cuidados e carinhos, eu nada seria senão um des-

garrado errante. Tento ser grande para chegar aos seus pés.

Minha avó é Zamy Maria, meu porto seguro, a quem eu devo minha forma-

ção humana e ética. Sem estudo formal, mas com toda a sabedoria de uma 

vida plena, foi ela quem, num dia como este (precisamente em 01/02/2002), 

entregou-me meu diploma e me disse, num gostoso abraço, “ô meu filho, que 

felicidade”. Um avc levou suas memórias, mas ela continua ali, firme, linda, 

sendo para sempre minha vó, meu farol.

Meu referencial de sabedoria quanto aos desígnios da vida foi meu pai, 

Gerson Hirsch. Deixou este plano muito cedo, no ano de meus vestibulares, 

não sem antes me ensinar que ninguém ganha sempre e que o mais impor-

tante é “saber entrar e saber sair de qualquer lugar com a cabeça erguida”. 

Ele não pode estar na minha formatura, presencialmente, mas esteve em es-

pírito sem dúvida.

A primeira vez que me lembro de querer a Faculdade de Direito foi no 

dia da inscrição para o vestibular. Eu queria fazer Matemática, História, Publici-

dade e, diziam os mais chegados, Medicina (letra de médico eu sempre tive, 

é um fato). Coloquei a opção Direito por indicação de minha mãe, que me 

aconselhara a escolher uma profissão na qual eu fosse patrão de mim mesmo, 

não dependendo de ninguém.

Ela estava certa, como sempre, mas todos dependemos de alguém sem-

pre.

Passei no primeiro vestibular que fiz. Prometi isso a meu pai, e cumpri. Sou 

hoje o primeiro mestre e doutor de toda a minha família.
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A primeira pessoa que eu conheci no primeiro dia de Faculdade na Uni-

versidade Católica do Salvador foi o irmão que não tive pela biologia: João 

Paulo de Souza Oliveira. Uma figura magra, exótica, que me cumprimentou 

perguntando para qual time eu torcia. Ao responder “Bahia, óbvio”, eu havia 

ganhado um amigo que o tempo só faz aumentar a admiração.

A primeira aula da Faculdade foi de I.E.D. (Introdução ao Estudo do Di-

reito), com a primeira professora que me inspirou no curso, Isabel Maria. Pen-

sei em desistir pela primeira vez, quando ela preencheu o quadro gigante 

na parede com dezenas de livros e depois apagou o mesmo porque ia co-

locar “os estrangeiros”. Pensei que não daria conta e ouvi a primeira frase 

que mudaria minha vida na academia: “fique, pois vejo em você um grande 

jurista no futuro”.

De fato sou um jurista grande – não há muitos professores nem advoga-

dos com mais de 1,90 de altura. Verdadeiros gigantes foram meus professo-

res, os quais me ensinaram mais que Direito: ajudaram-me a pensar de forma 

autônoma.

Foi na Faculdade, no primeiro semestre ainda, que pela primeira vez eu 

soube o que era amar desmesuradamente. Fui agraciado por Deus ao con-

hecer minha alma gêmea, uma linda e confiante caloura que, por conhecer 

os veteranos, me deu trote junto com os demais “bichos”, como são tratados, 

delicadamente, os calouros. A garota mais apaixonante que eu conheci e 

que, à primeira vista, me fez sentir algo tão forte que não tinha explicação. Eu 

só conseguia me sentir bem ao seu lado ou quando a olhava.

Esta musa inspiradora marcou minha vida desde os bancos da Facul-

dade. E eu tive sorte, muita sorte mesmo, de ser correspondido. Tanta sorte 

que, anos depois, casei com a minha primeira namorada séria, meu primeiro 

amor, a primeira dona de meu coração, que hoje está aqui, me vendo pela 

primeira vez curtir o sonho de ser Paraninfo de uma turma. Karine Dantas Góes 

e Góes, minha esposa, amiga e companheira, a benesse mais bendita que 

o altíssimo podia me presentear, obrigado pelos 18 anos juntos e que muitos 
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mais venham adiante.

Tenham noção que já temos mais tempo juntos do que tínhamos de vida 

quando começamos a namorar (eu tinha 17 anos na época). Ser casado é 

uma benção, você foi a primeira e será a única. Te amo, simplesmente assim.

Formei e me transformei no que eu achava que podia fazer bem: virei 

professor na Ufba, sendo aprovado pela primeira vez em um concurso para a 

docência sob os auspícios dos professores Helcônio, Pablo Stolze e do saudoso 

Arx Tourinho. Na plateia, um amigo que ganhei naquele dia, Iran Furtado, que 

assistiu a minha prova oral e me disse que eu até levava jeito e podia passar. 

Você, Iran, multiparaninfo, bem sabe a emoção deste momento.

Quem me deu a notícia que eu tinha passado pela primeira vez foi Jarbas 

Linhares, Ícone da Faculdade de Direito da Ufba. Perguntei sobre o resultado 

e ele me disse que “um tal Fábio Periandro” tinha sido aprovado. Desci as es-

cadas, calado, em respeito aos colegas que fizeram a prova comigo, - mas 

radiante, para explodir em gritos e ligações logo após sair da Ufba.

A egrégia...

Foi no prédio da rua da paz, na graça que eu me realizei enquanto do-

cente pela primeira vez. Sendo ainda substituto cultivei amigos, aprendi muito 

mais do que ensinei e tentei passar o que meus melhores professores me pas-

saram, vetando lhes repassar o que meus piores professores fizeram comigo.

Fui pleno de orgulho e de tristeza quando o último dia das aulas chegou. 

Os alunos me aplaudiram e me agradeceram e, naquele dia, em pré de-

pressão e com a voz embargada pelo choro e pela emoção de perder algo 

de que gostava tanto, firmei comigo mesmo o compromisso que eu voltaria 

para aquela casa em definitivo.

E voltei. Cursei o mestrado na própria Ufba enquanto advogava e lecio-

nava em outras instituições. Aprendi então a respeitar Nilza Reis, a magistrada 

séria e a professora indefectível; André Batista, a sinapse mais rápida do oci-

dente e quiçá do oriente e de outras galáxias; Joseane Suzart, a competência 

em forma de professora e de promotora; Sebastian Borges, o advogado reno-
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mado e o cantor das multidões jurídicas.

A época de professor substituto me deu um amigo que também é de 

vocês. Fui agraciado com um João Glicério que, sem motivo mais claro, se 

aproximou e virou parceiro de todas as horas. E ainda gerou, Joãozinho, nosso 

mascote oficial.

Finalmente, fiz o concurso para professor efetivo e, em 2009, cumpri a 

promessa: regressei, para não mais sair, espero eu, aos quadros da faculdade 

de direito da Ufba. Hoje sou adjunto, após concluir nela também o doutorado, 

quando fui aluno do gênio de Celso Castro, a quem rendo meus respeitos.

Na pós-graduação fui abençoado por ter tido contato com José Joa-

quim Calmon de Passos. Se tive muitos mestres, este foi diferenciado. Mudou 

minha forma de ver o mundo (jurídico e real) e fez me sentir grande perto de 

um gigante tal qual ele era. É e sempre será destacado em nossas memórias, 

pela firmeza das ideias e por conta de sua preciosa obra, legado que as no-

vas gerações são obrigadas a ler e meditar.

Sempre fui grato a quem me ajudou. Busco valorizar constantemente to-

dos os que me fizeram algum bem, por menor que possa parecer. Seu Chico, 

por exemplo, sempre me tratou com um sorriso. Não poderia eu fazer menos 

do que lhe cumprimentar da mesma forma, pois eu não seria tão importante 

sem o trabalho dele. Muito obrigado.

Dedico esta oração a uma pessoa que é inesquecível e que deve ser as-

sim também para boa parcela de vocês. Nosso patrimônio da Ufba, Jovino, 

hoje passa por uma provação, mas tudo dará certo ao final. Estamos com 

você grande Jovino, para o que der e vier.

Sempre me perguntei por que a faculdade de direito é chamada de 

egrégia. Isso significa de acordo com os dicionários notável, eminente, ad-

mirável, ilustre.

A Faculdade de Direito só é egrégia por causa dos alunos que por ela 

passam.

Os de ontem são saudados na pessoa do nome da turma. João Ubaldo 
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Ribeiro, que pela primeira vez não está conosco, é símbolo do povo baiano: 

inteligente, bem humorado, sagaz e talentoso. Receba daí do alto, ladeado 

pelos “bambas”, e por meio de sua família aqui na terra e aqui presente, o 

agradecimento deste povo brasileiro que ora lhe reverencia.

E os de hoje, vocês, meus afilhados. Nem todos foram meus alunos em 

sala. Mas me acolheram em votação. E na aula da saudade me cativaram. 

Cada qual de vocês está marcado de forma indelével em minha história. Sou 

um antes de hoje e serei outro a partir de amanhã.

Vocês, com imensa ternura, realizaram um sonho deste orador que já está 

a parar de lhes encher os ouvidos. Desde sempre eu almejava ser paraninfo 

de uma turma, pois para mim isso significa ser parte integrante da existência 

de jovens que buscam a afirmação mediante esforço próprio.

Vocês me forneceram essa sensação indescritível de ser quase pai, con-

selheiro e, espero eu, eterna referência.

E isso na Ufba, a minha primeira casa na docência, é muita coisa para 

mim, estejam convictos disso.

Por isso mesmo, quero lhes advertir de coisas indispensáveis para a vida 

profissional e pessoal:

1) não há dinheiro no mundo que compense a perda da paz de espírito;

2) se algo que você tiver de fazer envergonhar sua mãe ou seu pai, decline;

3) ser honesto não é ser idiota: honestidade é a maior forma de ser radical 

contra os arrogantes e prepotentes que se sentem mais espertos que todos os 

outros;

4) trate os mais humildes como reis, pois eles assim farão de você seus reis;

5) nada supera o talento, mas tudo melhora se for feito com um sorriso nos 

lábios;

6) sem sua família, amigos e amores, nada vale a pena: por isso ame hoje 

sem medos ou medidas; valorize quem lhe quer bem e cultive bons hábitos;

7) não existe meio honesto, meio errado, meio reprovável: com valores éti-

cos não se brinca, não se negocia, não se transige.
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Saibam todos, que eu estou feliz: por mim; por vocês; por seus pais vitorio-

sos com a conquista de vocês (os presentes e os que já viraram saudade); por 

seus amigos; por seus parentes e cônjuges, que lhes prestigiam porque gostam 

de vocês; por seus professores, que veem em vocês o fruto do sucesso de um 

trabalho bem desenvolvido.

Caminho para terminar falando de coisas que marcaram minha vida. Já 

falei das minhas questões pessoais e profissionais. Agora destacarei as minhas 

mensagens para as vidas de vocês.

Assisti a história de Carl Braschear, primeiro marinheiro mergulhador negro 

norte americano que, perguntado por que queria tanto ir para a academia, 

respondeu: “porque disseram que eu não iria conseguir”. Há um filme que 

retrata isso, Homens de honra. Quero firmemente que vocês sejam homens e 

mulheres de honra - seja qual for à profissão que escolham.

Também assisti à prova de 800 metros rasos das olimpíadas de Barcelona 

em 1992. O corredor Derec Redmond sofreu logo após a largada uma lesão 

que o impediu de disputar a prova. Continuou tropeçando, mas completou 

a prova amparado por um senhor que lhe acudiu: seu pai, Jim Redmond, o 

conduziu até a linha final, pois “não viemos até aqui para desistir”. Há um filme 

que retrata isso, mas que mostra que nas maiores dificuldades serão nossos 

pais quem nos ampararão. Façam por merecer esse amor desmedido e sejam 

gratos pela saúde e pela existência deles. Deem o devido valor enquanto es-

tão entre nós, sem esquecer de reverenciar aqueles que nos olham de cima 

com o mesmo amor.

Assisti Nelson Mandela questionar ao capitão do time de rugby sul afri-

cano, François Pienaar, como ele fazia para inspirar o time a fazer o melhor. 

François respondeu: “pelo exemplo”. Há um filme que retrata isso, Invictus. Se-

jam mais exemplo e menos promessas; foquem no que conseguiram fazer, 

que servirá de inspiração para os outros; lembrem que inspirar alguém é uma 

de suas funções sociais.

Então eu lhes pergunto: qual o filme que vocês vão estrelar a partir de 
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hoje? Um épico, espero eu.

Ao final, soube de uma história que envolve os valores que quero ver 

sustentados por vocês. Os tenores José Carreras, catalão, e Plácido Domingo, 

madrilenho, romperam relações em 1984 por questões políticas. Em 1987, Car-

reras teve uma leucemia diagnosticada. Perdeu sua fortuna no tratamento e 

foi buscar ajuda em uma fundação em Madrid chamada ‘formosa’. Curou-

se e, quando recuperou sua agenda de shows, buscou ser seu associado. 

Descobriu então que a entidade fora criada por Plácido Domingo, que aju-

dou financeiramente de forma anônima para que Carreras não se sentisse 

humilhado. Não sei bem se isso é totalmente verdade, mas a mensagem é 

bem clara: o bem se faz em silêncio; prefiram ser razoáveis e humanos a estar 

com toda a razão.

Não tenho mais o direito de lhes importunar. Aproveitem o momento de 

vocês, pois, como disse o rei Leonidas no filme 300, “lembrem-se deste dia, 

porque ele será de vocês para todo o sempre”. Vocês fizeram por merecer 

entrar aqui formandos, alguns já aprovados na OAB inclusive, e saírem bacha-

réis em direito. Curtam tudo e façam com que os seus se orgulhem ainda mais 

de vocês.

Até porque, como todos sabem, a primeira vez a gente nunca esquece!

Encerro esta minha primeira oração enquanto paraninfo desejando sorte, 

saúde, sucesso, tranquilidade e felicidade. E peço a todos vocês da plateia e 

da mesa que concedam aos nossos afilhados a primeira salva de palmas de 

pé de suas vidas.

Muito obrigado e que Deus lhes proteja. Amém.

Fábio Periandro de Almeida Hirsch

Salvador, Centro de Convenções da Bahia, verão.
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