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EDITORIAL
É com imensa satisfação que lançamos a quinta edi-

ção da Juris Rationis. Mas antes de anunciarmo a nova 
Revista, cabe comunicarmos a saída do Professor José 
Albenes Junior como Editor da Revista, e o ingresso da 
Professora Grazielly dos Anjos Fontes. Cabe ainda re-
gistrar o progresso acadêmico como motivação da saí-
da do nosso Ilustre Professor que tanto contribuiu para 
o renascimento da Revista, e que continuará compondo 
o quadro de colaborador do Conselho Editoral.

Passando para a nossa quinta edição, agrade-
cemos, desde já, a participação, colaboração, dedi-
cação e, sobretudo, o sucesso da consolidação da 
Revista e todas as edições anteriores. Acusamos o 
recebimento de artigos de excelência, elevando o pa-
drão da nossa Revista.

Temos a satisfação de apresentar a quinta edição 
da REVISTA JURIS RATIONIS, instrumento próprio para 
a divulgação de pesquisa científica nacional e interna-
cional realizada no âmbito do Programa de Direito. A 
presente edição, reunindo textos relevantes, foi planeja-
da para festejar esse acontecimento, e além disto, para 
gravar de forma indelével o compromisso com a quali-
dade da pesquisa. 

O primeiro artigo do espaço Juris Rationis é “CIDA-
DANIA E PODER LOCAL: CARACTERIZAÇÃO E NOVOS 
DESAFIOS”, de Janaína Rigo Santin e Francisco Soli-
man, em que os autores analisam o sentido do conceito 
de cidadania em face da evolução do Estado Moderno, 
apresentando a existência de um déficit democrático, 
decorrente do desleixo em relação à questão da cidada-
nia o que provoca uma série de gravames sociais.

O Segundo artigo é de autoria de Wallton Pereira 
de Souza Paiva, sob o título “A FUNÇÃO IDEOLÓGI-
CA DO BEM JURÍDICO PENAL”, este artigo argumenta 
que, por serem eleitos segundo critérios fundamen-
tadores de condutas a serem cristalizadas no orde-
namento jurídico, os bens jurídicos irão exercer um 
importante papel na transmissão da ideologia do or-
denamento jurídico brasileiro.

O terceiro artigo “ESTATUTO DO DESARMAMENTO 
E A SUA EFICÁCIA NO TOCANTE A REDUÇÃO DA VIO-
LÊNCIA NO PAÍS”, de José Roberto Melges Nascimento 
Filho e Flávio Roberto Pessoa de Morais , busca analisar 
se com o Estatuto do Desarmamento tem sido eficaz 
quanto à proposta de redução da violência no país, uma 
análise quantitativo e qualitativo. 

Destacamos o quarto artigo “A TEORIA GERAL DO 
ESTADO E A PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL: DO 
POLIZEISTAAT AO ESTADO CONSTITUCIONAL DE-
MOCRÁTICO DE DIREITO.”, de Ângelo José Menezes 
Silvino , o presente trabalho visa sob o prisma do 

Ordenamento jurídico, Teoria Geral do Estado e Te-
oria Geral dos Princípios relacionar o ordenamento 
jurídico, sua legitimidade e a principiologia constitu-
cional com os fundamentos do Estado Constitucional 
Democrático de Direito.

No quinto artigo, Rafaela Farias Viana, sob o título 
de “NEOCONSTITUCIONALISMO SOBRE O ENFOQUE 
DA JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: ALGUMAS 
PONDERAÇÕES À EXIGIBILIDADE JUDICIAL.”, o presen-
te trabalho almeja demonstrar a influência da transfor-
mação do direito constitucioal conteporâneo na efetiva-
ção do direito fundamental à saúde no Brasil.

O sexto artigo tem como título “O EFEITO ERGA OM-
NES DA COISA JULGADA, NO PROCESSO COLETIVO, 
ENQUANTO INSTITUTO PROCESSUAL DE PROTEÇÃO 
AOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS”, de Jardiel 
Oliveira da Silva. Segundo o autor, o presente trabalho 
o presente artigo científico abordará o instituto da coisa 
julgada e seu papel fundamental na proteção aos direi-
tos individuais homogêneos sob a perspectiva do pro-
cesso coletivo.

 E por último no espaço VERBUM, com o sétimo ar-
tigo “CONCORRÊNCIA NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: 
ANÁLISE DO NOVO MODELO REGULATÓRIO PARA ÁRE-
AS DO PRÉ-SAL”, de Sânzia Mirelly Guedes. Segundo a 
autora, o novo cenário petrolífero brasileiro, baixo risco 
exploratório, surpreende os mercados econômicos, e o 
novo marco regulatório cria uma nova expectativa para 
a área principalmente para o setor social. Trata-se de 
um desafio para a comunidade jurídica nacional.

Nesse sentido, reforçamos a importância e a neces-
sidade de incentivo aos estudantes iniciantes. O espa-
ço Verbum é destinado aos alunos que estão iniciando 
suas pesquisas no espaço acadêmico. É uma oportuni-
dade de incentivá-los a buscar a pesquisa como meio 
de desenvolvimento acadêmico. Contamos com mais 
textos no espaço VERBUM da sexta edição.

Quanto aos artigos dos profissionais do direito, rei-
teramos a importância da revista para fins de divulgação 
dos estudos avançados em matéria de direito.

Acreditamos na propagação do conhecimento por 
este mecanismo tão abrangente, possibilitando a inte-
gração entre as mais diversas áreas do direito, Consti-
tucional, Penal, Petróleo, Processo, Civil, entre outros.

Agradecemos a todos os autores que enviaram seus 
trabalhos para a Revista, bem como aos membros do 
Conselho Científico pela preciosa colaboração na ava-
liação dos textos.

Excelente leitura.

Grazielly dos Anjos Fontes | Editora
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CIDADANIA E PODER LOCAL: CARACTERIZAÇÃO E NOVOS 
DESAFIOS
JANAÍNA RIGO SANTIN
Pós Doutora em Direito pela Universidade de Lisboa. Professora do Mestrado em Direito e 
do Doutorado em História da Universidade de Passo Fundo-RS. 
E-mail: janainasantin@yahoo.com.br

FRANCISCO SOLIMAN
Juiz de Direito Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul. Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais. Universidade de Passo Fundo. 
E-mail: direito@upf.br.

Envio em: Março de 2014
Aceite em: Abril de 2014

Resumo
O artigo analisa o sentido do conceito de cidadania em face da evolução do Estado Moderno. Posteriormente, 
busca firmar os conceitos de Democracia e Estado Democrático de Direito, comprovando que a cidadania é 
a formadora da Democracia, e que a mescla desses dois conceitos denota o pano de fundo da construção 
do Estado Democrático de Direito. Em seguida, aborda os mecanismos que os cidadãos possuem para, 
efetivamente, atuar nas tomadas de rumo do Estado em que vivem, corroborando a ideologia democrática. 
Apresenta, também, aspectos relativos à crise das instituições supracitadas, apresentando a existência de 
um déficit democrático, decorrente do desleixo em relação à questão da cidadania, o que provoca uma 
série de gravames sociais.  Por fim, traz soluções à problemática exposta, quais sejam, a concretização de 
uma nova cidadania e a reorganização dos espaços dentro do Estado.

Palavras-Chave: Cidadania. Poder Local. Princípio da Participação.

CITIZENSHIP AND LOCAL GOVERNMENT: CHARACTERIZATION AND NEW CHALLENGES

Abstract
This paper analyzes the meaning of citizenship in the face of the evolution of the modern state. Later, establish 
the concepts of democracy and democratic state, proving that citizenship is the teacher of democracy, 
and that the mixture of these two concepts, show the background of the construction the democratic 
state. Next, we discuss the mechanisms that citizens have taken to effectively act in the direction of the 
State in which they live, supporting the democratic ideology. It also, aspects of the crisis of the institutions 
mentioned above, showing the existence of a democratic deficit resulting from negligence on the issue 
of citizenship which causes a series of social charges. Finally, it bring solutions to the problems exposed, 
namely, the implementation of a new citizenship and reorganize these spaces within the state.

Keywords: Citizenship. Local Power. Participation Principle.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em face da evolução do Estado Moderno, o conceito 
de Cidadania obteve diversas conotações, todas volta-
das ao momento histórico pelo qual a humanidade pas-
sava e, naturalmente, com o modelo social imposto pela 
forma estatal da época. 

Os Estados, na ordem mundial atual, são, em sua 
maioria, estruturas sociais democráticas. Diante disso, 
a noção de cidadania, que remonta a épocas primiti-
vas da sociedade, faz-se de suma importância, visto 
que, sem a participação da população nos desígnios do 
Estado, a democracia perde seu foco, destoando dos 
objetivos a que se propõe. É a cidadania, enquanto fun-
damento da democracia, que deve promover a participa-
ção supracitada, fazendo com que os cidadãos, através 
do poder originário que possuem, cobrem e, também, 
ajudem seus governantes a tomar decisões que sejam 
benéficas a todos.  

Todavia, frente ao contexto social apresentado ho-
diernamente, relevante se faz uma análise mais profunda 
nos aspectos que tangenciam questões da Cidadania, da 
Democracia e do Estado Democrático de Direito. A crise 
que se abate sobre a sociedade demonstra a fraqueza de 
estruturas até então consideradas inabaláveis, como o 
Estado, o que denota uma realidade difícil. Vive-se em um 
mundo que desconhece fronteiras e que, com o advento 
da globalização, “plugou” sociedades, até então, de com-
plicada interconexão. Porém, no momento presente, da 
“informação simultânea”, ao invés de corroborar o pro-
pósito democrático, invocando as sociedades para uma 
participação mais efetiva dentro dos Estados, alienou-as, 
dificultando a participação política do cidadão, tratando-
-se de mecanismos institucionais supranacionais. 

A globalização trouxe, consigo, fantásticas inova-
ções ao mundo, a ponto de, hoje, as pessoas se per-
guntarem como é possível viver sem tais invenções 
tecnológicas. Porém, trouxe, também, alguns ônus para 
a sociedade. O cidadão passou a ficar à deriva dentro 
do Estado, pois, atualmente, quem passa a influir nas 
políticas públicas nacionais, cada vez mais, são fontes 
supranacionais de poder. 

Decorrente disso, a cidadania vem se aprimorando, 
galgando novas características, com a reorganização 
espacial dentro dos Estados. E a mistura desses fato-
res, que se complementam, traz à tona a possibilidade 
de respostas aos novos desafios lançados à cidadania, 
nessa nova formatação de mundo atualmente exposta.  

É em relação a esses aspectos que a presente pes-
quisa se desenvolve, buscando demonstrar a existência 
das mais tênues linhas de inter-relação entre conceitos 

que a todo instante são suscitados, porém utilizados 
desvencilhados do seu correto sentido. Da mesma for-
ma, visa a trazer propostas de possíveis soluções à pro-
blemática exposta.

1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA 
CIDADANIA EM FACE DA EVOLUÇÃO DO 
ESTADO MODERNO

Em toda a história da evolução humana, desde os 
tempos mais primitivos, o homem buscou associação 
a outros homens para desenvolver e aprimorar suas 
técnicas, em busca de uma vida melhor. Sendo um ser 
naturalmente associativo, o homem passou de um es-
tágio de vida solitária para uma vida em grupo. Esses 
agrupamentos humanos, pequenos inicialmente, foram 
se desenvolvendo, tomando proporções cada vez maio-
res. Automaticamente, irrompem, dentro dos grupos, 
novas relações capazes de gerar conflitos e discordân-
cias (NASCIMENTO, 1984, p.12).

Para que a ordem nesses grupos fosse mantida, 
criou-se uma pequena organização. Posteriormente, 
devido a uma imensa gama de fatores, tais grupos pas-
saram a interagir e a se inter-relacionar, surgindo rela-
ções diversas das existentes, o que tornou essas or-
ganizações sociais precoces cada vez mais complexas 
(NASCIMENTO, 1984, p. 13).

Essas intrincadas relações exigiram novas formas 
organizacionais, o que fez desabrochar o fenômeno es-
tatal, trazendo para a história o elemento Estado, com 
todas as suas características. Estado este com a fina-
lidade de organizar a sociedade incrustada sobre um 
território próprio, para que a mesma se desenvolva em 
vista ao bem comum.

Em meio a todas essas transformações por que 
passava a humanidade, o homem começou a ter um 
papel crucial dentro do desenvolvimento da sociedade, 
passando a ser qualificado como cidadão. A origem da 
palavra remonta a Roma e Grécia, nas antigas Polis 
(cidades-estados), que foram as precursoras de uma 
sociedade estatalmente organizada. Polites ou Cives 
eram para os romanos os sócios da Polis ou Civitas. 
Cidadãos eram, portanto, todos os homens que partici-
pavam do funcionamento da cidade-estado, os titulares 
de direitos políticos (COMPARATO, 1993, p. 23).

A participação desses cidadãos era efetuada da for-
ma direta, sem a existência de representantes, visto que 
esse instituto da representação privada só teve origem 
no mundo moderno. Essa participação se dava através 
da votação das leis e no exercício de funções públicas, 
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especialmente a judiciária. A participação dos cidadãos 
era tão importante que, sem ela, a Polis não existiria 
(SILVEIRA, 2002).

Em Atenas, na Grécia, o principal privilégio dos en-
tão denominados cidadãos era a igual liberdade da pa-
lavra nas assembléias do povo. Assim sendo, o grau de 
participação do povo ateniense foi bem maior que o do 
povo romano. No campo Legislativo, as leis eram vota-
das pelo povo reunido em comícios, por proposta de um 
magistrado. No campo judiciário, o juiz era alguém do 
povo, e existiam regulamentos que permitiam ao conde-
nado a penas graves recorrer diretamente ao julgamento 
popular (COMPARATO, 1993, p.24).

Vale enfatizar que, por cidadania, entendia-se a qua-
lidade de o indivíduo pertencer a uma sociedade e es-
tar adstrito a todas as implicações decorrentes da vida 
em sociedade. Logo, cidadão era aquele que morava na 
cidade e participava dos seus negócios. Assim sendo, 
era caracterizada por uma minoria, aqueles que podiam 
acessar cargos públicos, visto que os estrangeiros, os 
escravos, as mulheres, os artesãos e os comerciantes 
eram discriminados e não eram considerados cidadãos 
(SILVEIRA, 2002).

Indubitavelmente, a civilização Greco-Romana tinha, 
em seu ápice, um extraordinário desenvolvimento polí-
tico. Porém, contrastando a isso, os indivíduos perten-
centes a ela não gozavam de liberdade privada alguma. 
Encontravam-se totalmente submetidos à cidade-esta-
do a qual pertenciam. Toda e qualquer atividade exis-
tente na Polis era controlada, das roupas ao corte de 
cabelo, da religião à educação. Isso se explicava, na me-
dida em que se tratava de moldar o caráter dos cidadãos 
para servir a Polis. Conforme ensina Fábio Konder Com-
parato, “o mundo greco-romano, matriz da civilização 
ocidental, era o espaço social da sujeição e do poder 
absoluto, em contraste com a liberdade ativa que pre-
valecia na esfera política” (COMPARATO, 1993, p. 24).

Todavia, com o passar do tempo, entra em deca-
dência o chamado “Império Romano”, desaparecendo o 
modelo constituído pela civilização greco-romana, acar-
retando em séculos de supressão da cidadania.

Roma, com seu império, esfacelou-se com a invasão 
dos bárbaros e, consequentemente, o seu poder cen-
tral desapareceu. Os territórios passaram a ser dividi-
dos em feudos, para que, dessa forma, pudessem ser 
controlados autonomamente por seus senhores feudais. 
O poder passa, assim, de uma centralização para uma 
descentralização, pois essa era a melhor forma de do-
minar os territórios, em vista da imensidão de terras a 
serem conquistadas, o que contrastava com os meios 
de dominação existentes, que eram mínimos (BERUTTI; 

FARIA; MARQUES, 1993, p. 13). 
Essa nova forma de organização social foi deno-

minada Feudalismo e pôs um fim ao chamado Estado 
Medieval. Esse período caracterizou-se pela íntima li-
gação entre Igreja e Estado. O Feudalismo criou uma 
hierarquização política, não sendo contra o Estado, mas 
sim se fazendo como um meio propulsor para o seu ad-
vento (MELLO, 1997, p. 330). Esse modelo de organiza-
ção social implantado era articulado “a partir do poder 
fragmentado de cada Senhor Feudal, e que se alicerçava 
em uma relação indissolúvel entre o poder religioso e o 
poder político” (BEDIN, 1997, p. 126).

Com o novo quadro social que se desenhava na épo-
ca, o chamado status civitatis, tão presente na antiga ci-
vilização, foi suprimido, passando a existir um complexo 
sistema de relações hierárquicas de dominação privada. 
Isso se explica pelo poder fragmentado, no qual, cada 
senhor feudal possuía sua quota-parte de poder, fazen-
do com que os indivíduos presentes nos feudos não 
tivessem uma identidade própria, sendo nada mais do 
que servos do senhor feudal (GOULART, 1994, p. 26).

Na metade do séc. XV, o Feudalismo tem sua força 
exaurida. Abate-se sobre o modo de produção feudal 
uma profunda crise, enfraquecendo as bases sociais da 
época. Com o advento dessa grave crise, necessitava-
-se de uma nova ordem, que pudesse reorganizar a so-
ciedade desarticulada (BERUTTI; FARIA; MARQUES, 
1993, p. 25).   

Florescia, na época, movimentos com vistas à cen-
tralização do poder político e à expansão territorial, o que 
culmina com a instauração do Regime do Absolutismo 
Monárquico, enterrando, de vez, o espaço já limitado das 
liberdades. Com isso, passa a vigorar a ordem política 
Moderna - a partir do séc. XVI - procurando desvenci-
lhar a religião do Estado e fortalecer o vínculo político do 
Estado para com os cidadãos. A centralização do poder 
deu-se nas mãos do Rei, sendo que o Estado era visto na 
própria pessoa do Rei, perdendo a concepção de impes-
soalidade da administração (BOBBIO, 2000, p. 17).

Esse novo protótipo de Estado perdurou entre os sé-
culos XVI e XVII, consolidando-se, no período, a idéia 
de Estado-Nação, lastreado em uma regulamentação 
jurídica dos conflitos sociais existentes. Esse Estado 
continua sendo “a expressão da hegemonia da nobreza 
que através da reorganização estatal reforça sua domi-
nação sobre a massa camponesa” (BERUTTI; FARIA; 
MARQUES, 1993, p. 25).  

Durante a existência do Estado Absolutista, o con-
ceito de cidadania foi completamente sufocado em 
nome do poder estatal, o qual se colocou acima de tudo, 
inclusive dos princípios morais. Quanto aos princípios 
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jurídicos, estes passaram a ser criação única do Estado, 
que tomou para si o monopólio da produção jurídica, re-
duzindo o direito a uma criação estatal, tornando-o pas-
sível das arbitrariedades impostas pelo soberano. Sobre 
isso, Bobbio explica que “Monarquia Absoluta é a forma 
de Estado que não se reconhece mais outro ordenamen-
to jurídico que não seja o estatal, e outra fonte jurídica 
que não seja a lei” (BOBBIO, 2000, p. 19). Era assim a 
forma que o Estado tratava de regular a sociedade, fa-
zendo com que se perdesse a concepção de cidadania, 
tão importante nas sociedades contemporâneas.

A nobreza foi fortalecida, podendo investir em méto-
dos capazes de alongar as fronteiras estatais. Um des-
ses meios foi a navegação, que levou a um expansionis-
mo marítimo estrondoso, ocasionando o alastramento 
das práticas comerciais pelo mundo. Paralelo a isso, o 
Estado começa a se desenvolver economicamente, e as 
práticas capitalistas vão, aos poucos, tomando corpo, 
varrendo as últimas amarras feudais ainda vigentes. 
Logo o capitalismo invade o arsenal produtivo do Esta-
do, instalando-se definitivamente (BEDIN, 1997, p. 129). 

O Estado Moderno consegue firmar-se como um Es-
tado Soberano e centralizado. Porém, diversas mudan-
ças sociais ocorrem na época, em especial a partir da 
Revolução Francesa. A principal delas é o crescimento 
de uma classe, até então, desprezada, a burguesia. Esta, 
que estava à margem do sistema, apossou-se dos meios 
de produção e, pela mão da economia, buscou alcançar o 
poder questionando a ordem Absolutista vigente.

Com isso, a burguesia passa a ter um papel essencial 
no novo contexto social emergente, acabando por refutar 
a ordem Absolutista, dando uma nova feição ao Estado 
Moderno, tornando-o um Estado Moderno Liberal. Isso 
foi possível mediante as Revoluções Burguesas ocorridas 
na Inglaterra e na França, que propulsionaram a ascensão 
da burguesia ao poder (MELLO, 1997, p.335).

As revoluções burguesas são fatos marcantes para 
a história da evolução dos Estados e da cidadania. Elas 
abriram o caminho para o capitalismo e, da mesma for-
ma, romperam todos os resquícios, ainda existentes, do 
feudalismo. Abriram as portas para o Modelo Liberal de 
Estado e, pela primeira vez, o povo, até então, sufoca-
do, passa a ter o seu clamor ouvido. O Estado continua 
com seu poder centralizado e soberano, mas passa a 
ser limitado por uma constituição e por uma declaração 
de direitos (BERUTTI; FARIA; MARQUES, 1993, p. 142). 

 Como decorrência dessas revoluções e trans-
formações sofridas pelo Estado, começou a se restabe-
lecer a cidadania política abolida, reconhecendo o indi-
víduo como titular de direitos próprios, e não derivado 
do grupo social (COMPARATO, 1993, p.25). Assim foi a 

visão que reconheceu que o cidadão de qualquer lugar 
do mundo, em qualquer época, tem os mesmos direitos 
basilares, mesmo que não reconhecidos pelo Estado, 
dando ensejo à Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão.

A partir desse momento, a nova cidadania passa a 
comportar duas dimensões, sendo uma universal e ou-
tra nacional. Universal, pautada nos direitos humanos, 
uma vez que todo homem é protegido em seus direitos 
naturais, independente de sua nacionalidade, confor-
me consagrado na declaração; e nacional, pautada nos 
direitos fundamentais positivados nas cartas constitu-
cionais dos países, reconhecidos dentro de seu espaço 
vital (COMPARATO, 1993, p.25).

Contrastando com o moderado avanço alcançado 
pela cidadania no campo político, encontravam-se enor-
mes discrepâncias no que tange ao campo social. Os 
trabalhadores das indústrias, reformuladas pela Revo-
lução Industrial, eram explorados de forma subumana. 
O trabalho infantil era algo muito corriqueiro nas citadas 
indústrias. Nesse contexto, a classe trabalhadora uniu-
-se, tornando-se força política, o que faz emergir os de-
signados movimentos socialistas. Mais uma vez, novos 
desafios são lançados ao Estado Moderno, que procura, 
novamente, adaptar-se frente às novas questões (BE-
RUTTI; FARIA; MARQUES, 1993 p. 152).

O Estado torna-se intervencionista e ganha caracte-
rísticas sociais, passando a ser denominado “Welfare 
State” ou Estado de Bem-Estar Social, no qual, passam 
a ser reconhecidos novos direitos sociais e econômicos 
à sociedade (WOLKMER, 2001, p. 49).

A idéia tônica da nova cidadania consiste em fazer 
com que o povo tome parte do processo de seu desen-
volvimento e promoção social, através da participação. 
O próprio conceito de cidadania, que vem se modifican-
do através dos tempos, induz à necessidade da partici-
pação, o que faz florescer bases democráticas no, até 
então, rígido terreno estatal. Fábio Konder Comparato 
explica essa situação da seguinte forma:

A relevância da atuação administrativa do Es-
tado Social é um fato sobejamente conhecido. 
Convém, no entanto, advertir para a falsa dico-
tomia que se procura hoje inculcar, no tocante à 
distribuição eqüitativa do bem-estar social, entre 
o estatismo e o privatismo. O princípio da parti-
cipação popular permite evitar esses extremos, 
introduzindo uma linha de ação mais democrática 
na administração da coisa pública (1993, p. 30).

 
Porém, o referido modelo estatal obteve determina-

dos desvios em sua real função, tornando-se incapaz 
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de acompanhar as intensas mudanças sociais e as 
transformações político-econômicas por que passava 
o mundo. Tais mudanças desestruturaram o Estado de 
Bem-Estar Social, que, por volta dos anos 70, entra em 
crise, proporcionando o advento do chamado Neolibe-
ralismo. O surgimento dessa ideologia acaba por dese-
quilibrar a economia, aumentando o custo social para 
a sociedade, uma vez que o Estado passa a privatizar e 
aumentar impostos, visando a uma solução para a crise 
a partir do seu minimalismo (WOLKMER, 2001, p. 58).

O Estado Neoliberal, que é o modelo ora vigente, nada 
mais é do que um resgate da visão Liberal do Estado Mo-
derno, e atua sob o lema “menos Estado, mais mercado” 
(BEDIN, 1997, p. 129). Veja-se que esse fator passa a ser 
agravado em épocas de crise financeira por que passa o 
modelo europeu de bem estar social. Os Estados se vêem 
obrigados a fazer drásticos cortes nos gastos sociais e 
com a máquina pública, com vistas a reequilibrar seu sis-
tema financeiro e refinanciar suas dívidas. 

Contemporaneamente, não é possível analisar a situ-
ação estatal e a da cidadania fora da ordem globalizada, 
que produz grandes efeitos sobre a soberania estatal 
e sobre a população em si, que, indubitavelmente, é a 
maior prejudicada nesse modelo de Estado desvencilha-
do de suas funções básicas. As políticas nacionais pas-
sam a estar à margem dos movimentos internacionais 
de capital, e a necessidade de reequilíbrio financeiro leva 
países que, por décadas, atuaram com grandes déficits 
orçamentários a conter seus gastos e cortar despesas, 
em especial nas políticas públicas sociais.

A expressão cidadania, atualmente, está inserida, 
em todo o mundo, com sentidos e intenções diferentes. 
Possui um caráter de “estratégia política” (DAGNINO, 
1994, p. 103), pelo fato de expressar e responder a um 
conjunto de desejos, interesses e aspirações de uma 
imensa parte da sociedade, porém, não se confundin-
do com toda a sociedade. Sem dúvida, essa noção de 
cidadania deriva dos movimentos sociais enquanto en-
gendradores de uma nova forma de inserção de espaços 
no Estado para a ascensão dos cidadãos aos meios de 
participação previstos, e, com isso, buscar intervir nos 
rumos estatais.

A cidadania, a partir da mirada dos movimentos so-
ciais, agregou-se na construção da democracia, sendo 
a sua precursora, com vistas a alargar sua margem de 
atuação. A construção da cidadania aponta para a difu-
são de uma cultura democrática.  

Importante salientar que essa nova cidadania, emer-
gente a partir dos anos 80 e 90, difere daquela cida-
dania da visão liberal do séc. XVIII, surgida como uma 
resposta do Estado às reivindicações da sociedade. A 

nova cidadania luta pela noção própria de direitos, ou 
seja, luta pelo “direito a ter direitos” (DAGNINO, 1994, 
p. 107). Essa concepção não se limita às conquistas 
legalmente previstas ou ao acesso a direitos previamen-
te definidos, mas sim se inclui na invenção de novos 
direitos que emergem das experiências concretas dos 
movimentos sociais.

A nova cidadania requer a constituição de sujeitos 
sociais ativos, capazes de lutar pelos seus direitos. A 
participação social é o alicerce principal dessa nova 
concepção, e o reconhecimento formal de direitos pelo 
Estado não encerra a luta pela cidadania, pois é somen-
te o primeiro passo para uma condição social mais de-
mocrática (DAGNINO, 1994, p. 108).

Atualmente, a nova cidadania traz à tona a possibili-
dade de respostas aos inúmeros desafios deixados pelo 
fracasso de teorias e estratégias incapazes de articular 
as sociedades. E o futuro dessa nova cidadania depende 
da luta pela construção da democracia e por seu apro-
fundamento nas bases da sociedade.

2. DEMOCRACIA E ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Na atual conjuntura mundial, a cidadania exerce pa-
pel fundamental dentro da ordem jurídica dos Estados 
considerados democráticos. Essa cidadania engloba a 
noção de cidadãos como detentores de direitos civis, 
sociais e políticos, buscando fazer florescer meios efe-
tivos para que esses cidadãos possam ser parte das 
tomadas de decisões do Estado ao qual pertencem, 
alargando, assim, a visão de democracia capaz de aliar 
representação à participação.

Indubitavelmente, só é permitida a participação popu-
lar em Estados com um regime democrático. Porém, para 
entender melhor o que significa democracia, vale obser-
var o que diz a respeito Celso Antônio Bandeira de Mello:

Democracia reporta-se nuclearmente a um 
sistema político fundado em princípios afirma-
dores da Liberdade e da Igualdade de todos os 
homens e armado do propósito de garantir que 
a condução da vida social se realize na confor-
midade de decisões afinadas com tais valores, 
tomadas pelo conjunto de seus membros, di-
retamente ou através de representantes seus 
livremente eleitos pelos cidadãos, os quais são 
havidos como os titulares da soberania (2002).

 A Democracia, portanto, pode ser traduzida 
como um meio para a realização de valores essenciais 
da convivência humana, através da participação dos ci-
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dadãos, diretamente, na gerência dos atos estatais. A 
Democracia se alicerça, assim, sobre dois princípios 
fundamentais: o Princípio da Soberania, no sentido que 
todo o poder emana do povo; e o Princípio da Partici-
pação Popular, em que o exercício do poder é efetuado 
pelo povo, direta ou indiretamente (DIAS, 2002). Esses 
dois princípios, conjugados, visam a garantir a realiza-
ção dos citados valores da igualdade e da liberdade, es-
senciais na ordem democrática.

Em relação à liberdade, dentro dos limites estatais, 
ocorre uma metamorfose quanto à sua concepção ori-
ginal. Liberdade remonta à idéia de ausência de compro-
missos, de não existirem deveres a serem cumpridos. 
Porém, o Estado é uma ordem social através da qual 
os indivíduos são obrigados a certas condutas. Dessa 
forma, só seria livre o indivíduo que vivesse fora dos 
limites estatais (KELSEN, 1992, p. 280). A liberdade na-
tural transforma-se em liberdade política, o que é im-
portantíssimo para o atual pensamento político. Assim 
sendo, para se estar sujeito a uma ordem social e, ainda 
assim, permanecer livre, somente seria possível através 
da democracia.

Concomitantemente a isso, tem-se o ideal de igual-
dade, crucial na ordem democrática. Esse valor alude à 
questão de um tratamento igualitário aos cidadãos que 
estão em iguais situações. Não se pode tratar da mes-
ma forma classes sociais distintas de uma mesma so-
ciedade, pois, se esta igualdade fosse generalizada, na 
maneira de tratar todos igualmente, ela somente serviria 
para aumentar os abismos das desigualdades sociais 
já existentes. Dessa forma, devem ser respeitadas as 
diferenças existentes entre os indivíduos que compõem 
suas sociedades (CAMPILONGO, 2000, p.104). 

Em face de todos esses aspectos, percebe-se que o 
instituto cidadania é algo essencial e necessário para a 
existência e real efetivação da democracia. Este regime 
político é o que abre precedentes para o crescimento 
da participação cidadã. A democracia representa a dis-
tribuição de poder para os cidadãos, que passam a ter 
a possibilidade de concretizar o sonho de “fazer parte” 
das decisões do Estado em que vivem (CAMPILONGO, 
2000, p. 105).

É possível compreender o termo Estado como um 
adjetivo - não um substantivo – indicando uma carac-
terística da organização sócio-política humana, deter-
minada ao longo da evolução histórica da humanidade 
(MAMEDE, 2002). Quem detém o poder do Estado é 
uma organização de indivíduos, ou seja, a elite organi-
zada e institucionalizada, a qual possui estreita relação 
com a elite econômica da sociedade. Essa elite conse-
gue, mesmo sendo minoria na sociedade, ser maioria no 

controle político e jurídico do Estado, mantendo-se nes-
sa posição através da disseminação de uma ideologia 
difundida pelos diversos meios de dominação existentes 
(LIRA FILHO, 1986).

Exercem esse poder mediante normas que visam a 
regular a existência e a convivência social, estabelecen-
do modelos hipotéticos de comportamentos. É o Direito 
Positivo, ou seja, o direito materializado, não devendo 
ser confundido com a verdadeira essência do Direito, 
apesar deste ser o verdadeiro interesse da classe do-
minante. Uma das maiores dificuldades é dissolver as 
falsas imagens que muitos aceitam como reais sobre 
o Direito. Também, torna-se necessário desvinculá-lo 
da lei, uma vez que o Direito é algo mais amplo, não 
podendo ser aprisionado ao conjunto de normas, pois é 
ele quem indica princípios e normas que irradiam sobre 
todos os campos da sociedade. A lei é mera consequên-
cia da atuação do Direito, e visa somente à regulação da 
vida em sociedade (GUSMÃO, 1974, p. 366).

O que deve ficar claro é que a lei emana do Estado. 
Dessa forma, ela fica atrelada à classe dominante, que 
detém o poder do Estado. Assim sendo, o Direito acaba 
reduzido aos diplomas legais vigentes, pois este é o in-
teresse dos dominantes para assegurar seus privilégios. 
Há uma ludibriação da sociedade, que não vislumbra ne-
nhum horizonte além da lei para o Direito, que se torna 
uma mera criação estatal. 

Uma visão mais ampla do Direito, além do monis-
mo estatal, faz-se imprescindível para compreender o 
Estado Democrático de Direito. Um Estado, calcado em 
estruturas democráticas, tem por objetivo proporcionar 
a participação da cidadania, através dos princípios do 
Direito, mas não somente do Direito enquanto regulador 
e normativo, e sim na consciência do justo, e do ideal de 
justiça. O Estado não deve ser somente regulador, mas 
sim o meio que deve propiciar a justiça social, com a 
finalidade de apaziguar conflitos internos e amenizar as 
diferenças sociais (WOLKMER, 2001, p. 249-261).

A expressão Estado Democrático de Direito, cunhada 
desde o primeiro artigo da Lei Máxima, visa a evidenciar 
o que se pretende de um país governado e administra-
do por poderes legítimos, submissos à lei e obedientes 
aos princípios democráticos fundamentais. Nesse sen-
tido, a Constituição Federal de 1988, apesar de não ser 
perfeita, elevou a cidadania ao topo, ao fundamento e à 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A 
fórmula do Estado Democrático de Direito está firma-
da, a partir de uma valorização dos clássicos direitos 
individuais de liberdade, que não podem mais ser sacri-
ficados por políticas governamentais de supressão da 
cidadania (GUERRA FILHO, p. 34, 1997).
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Porém, atualmente, o poder inerente à cidadania 
encontra-se um tanto esfacelado. Isso ocorre porque 
o Estado Brasileiro tornou-se, apenas, formalmente de-
mocrático. Apesar de todas as formas existentes para 
a participação da cidadania, que serão vistas no capí-
tulo seguinte, a sua efetiva concretização ainda é algo 
distante. Hoje, a participação refere-se ao votar e ser 
votado, com mínimos meios diversos do sufrágio para 
se fazer valer a vontade do cidadão. Dessa forma, o Es-
tado Democrático de Direito tem sua existência danifica-
da, uma vez que torna o cidadão uma peça qualquer da 
engrenagem “Estado”, esquecendo-se que ele é o seu 
fundamento.

3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA 
CIDADANIA NOS DESÍGNIOS DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O Estado Democrático de Direito pressupõe um 
regime democrático, capaz de abrir as portas para a 
crescente necessidade da participação da cidadania na 
tomada de decisões. Isso ocorre pela distribuição do 
poder a todos, ofertado pelo modelo democrático, que 
assume importante função, pois, além de acalentar a 
participação, acaba por limitar o poder do Estado.

Assim, a Constituição Federal de 1988 abarca inú-
meras formas para a  participação da cidadania, deri-
vando, originariamente, do povo o poder, conforme pre-
visto em seu art. 1º, ressaltando que “todo poder emana 
do povo que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente” (MAMEDE, 2002).

Dessa forma, a Constituição Federal concede a par-
ticipação, mas não a garante. É preciso que existam po-
líticas públicas, órgãos, instrumentos e procedimentos 
capazes de fazer com que as normas jurídicas transfor-
mem-se de exigências hipotéticas e abstratas, dirigidas 
à vontade humana, em ações concretas, capazes, re-
almente, de atender aos anseios sociais (DIAS, 2002).

Das diversas formas incrustadas na Carta Magna a 
respeito da efetiva participação cidadã, verificam-se o 
sufrágio universal, o plebiscito, o referendo, a iniciativa 
popular, a ação popular, o mandado de segurança, entre 
outros. O presente trabalho irá abordar alguns aspectos 
dos mesmos, por acreditar que sejam de suma impor-
tância para a validação da ordem democrática.

Desses mecanismos de participação, o que mais se 
realça é o Sufrágio Universal, correspondendo à es-
sência do direito político, expressado pela capacidade 
de votar e ser votado. É, portanto, um direito público e 
político que o cidadão possui de “eleger e ser eleito, e 

de participar da organização e da atividade do poder es-
tatal” (MORAES, 2001, p.229). Por meio do sufrágio, os 
cidadãos de determinado Estado vão escolher as pes-
soas que irão exercer as funções estatais, mediante o 
sistema representativo. É universal, devido ao direito de 
votar ser concedido a todos os nacionais, observados 
os requisitos que não tiram a universalidade do mesmo 
(DIAS, 2002). 

Outra forma de participação, constitucionalmente, 
prevista é o Plebiscito, que consiste em uma consulta 
prévia que se faz aos cidadãos, no gozo de seus direi-
tos políticos, sobre determinada matéria a ser, poste-
riormente, discutida pelo Congresso Nacional. Pode-se 
fazer plebiscito de atos administrativos e legislativos. 
Deve-se ter um interesse fundado para que o assunto 
seja submetido à vontade popular (MORAES, 2001, p. 
233). Um exemplo é a exigência de consulta plebiscitá-
ria para criação de Estados e Municípios.

Da mesma forma, o Referendo também correspon-
de a uma consulta popular, só que posterior a determi-
nado ato governamental, para ratificá-lo ou para con-
ceder-lhe eficácia. Alguns autores o consideram como 
uma participação semi-direta, visto que o ato já existe 
e deve apenas ser confirmado. Logo, a participação 
não seria, totalmente, direta, como ocorre no plebis-
cito, quando o povo decide sobre a realização ou não 
do ato (DIAS, 2002). Um exemplo foi o referendo para 
o desarmamento nacional. Vale ressaltar que cabe, 
privativamente, ao Congresso Nacional autorizar refe-
rendo e convocar plebiscito, estando estes adstritos à 
vontade do Congresso, observados os requisitos le-
gais, em questões de competência Federal. Essa ques-
tão dificulta, e muito, a utilização de tais mecanismos, 
que dependem da vontade dos representantes, sendo 
minimamente usados no Brasil. Tanto o referendo 
quanto o plebiscito podem ocorrer em âmbito estadual 
e municipal, nas questões de suas competências, de 
acordo com a legislação estadual e com a lei orgânica 
dos municípios, respectivamente.

A Iniciativa Popular é outra forma de participação 
consagrada na Lei Máxima, sendo de extrema impor-
tância para a sociedade. Porém, pela dificuldade do 
procedimento a que deve ser submetida (deve agregar 
1% de assinaturas da população nacional, verificada a 
distribuição entre os Estados-membros da federação), e 
pelo próprio despreparo da população, não é utilizada. É 
exercida através da apresentação à Câmara dos Deputa-
dos de um projeto de lei. Porém, para se ingressar com 
essa iniciativa, e para que o projeto seja válido e possa 
ser analisado pelo Congresso Nacional, devem ser ana-
lisados os requisitos constantes na Constituição. Isso 
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não significa dizer que sua aprovação seja obrigatória, 
pois não haveria sentido. O que é obrigatório é a apre-
ciação do projeto por parte do Congresso (MORAES, 
2001, p. 526).

Outro aspecto importante existente na Constituição 
Federal referente à participação popular é a existência 
da Ação Popular. Consiste em um “meio processual 
constitucional posto à disposição de qualquer cidadão, 
para buscar invalidar atos ou contratos administrativos 
ilegais e abusivos ao patrimônio público federal, estadu-
al, municipal, ou de autarquias, entidades paraestatais e 
pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro públi-
co” (CUNHA, 2002, p. 32). É, portanto, um instrumento 
processual constitucional de defesa dos interesses da 
coletividade, podendo ser usado por qualquer cidadão 
em pleno exercício de seus direitos políticos. Não pro-
tege direitos individuais, mas sim interesses coletivos 
e comunitários. Vale ressaltar que as pessoas jurídicas 
não podem propor ação popular. Para que insurja a ação 
popular, é necessário que um ato ilegal e lesivo ao patri-
mônio público tenha ocorrido. A finalidade da ação po-
pular é corrigir atos administrativos nas atividades dele-
gadas ou subvencionadas pelo Poder Público (CUNHA, 
2002, p. 34).

Concomitantemente, tem-se o Mandado de Segu-
rança, que é um dispositivo singular, existente no direi-
to brasileiro. A sua concessão é prevista para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, quando autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica, no exercício de suas atribuições, 
forem os responsáveis pela ilegalidade ou abuso do po-
der (MAMEDE, 2002). Mais uma vez, encontra-se, na 
Constituição, uma disposição que visa a salvaguardar 
os cidadãos perante a força estarrecedora do Estado, 
ficando evidente a existência de mecanismos limitado-
res do poder estatal na Constituição Federal. A forma de 
limitar o poder estatal é, sem dúvida, estratificando esse 
poder para o povo em geral.

Todos os meios de participação supracitados, dentre 
outros que permeiam a Constituição Federal de 1988, 
representam um enorme avanço para a cidadania. Po-
rém, tais disposições, apesar de estarem regulamenta-
das por leis ordinárias, dependem, para a efetiva im-
plementação, da atuação do poder público e do próprio 
interesse dos cidadãos. É o poder público que convoca 
o plebiscito e o referendo para que o povo venha a se 
pronunciar. Já na ação popular, há a dificuldade de aces-
so ao judiciário do cidadão, que precisará contratar um 
advogado – que, normalmente, não atua gratuitamente - 
entre outros fatores que desestimulam a população para 
efetivar um direito que é seu. 

Esses são alguns dos problemas dos quais pade-
cem o ordenamento jurídico brasileiro e seus cidadãos. 
A Constituição Federal de 1988 torna-se um “oceano 
retórico”, devido estar repleta de previsões normativas 
que têm dificuldade de concretização. Existem diversos 
instrumentos processuais constitucionais, como anali-
sado anteriormente, para pleitear a defesa dos direitos 
sociais, coletivos e difusos. Mas, de efetivo, há apenas 
a possibilidade, pois concorrem para a falência desses 
meios o despreparo jurídico da população e a resistên-
cia, por uma parte da magistratura, em concretizar os 
avanços sócio-políticos, mantendo posturas conserva-
doras (MELLO, 2002).

Devido aos inúmeros problemas decorrentes da 
efetivação dos preceitos que refletem a participação 
popular, chega-se à conclusão de que se está diante 
de um Estado Formalmente Democrático, ou seja, um 
Estado que acolhe nominalmente, em sua Lei Máxima, 
modelos de instituições perfeitos, porém, hauridos de 
outras nacionalidades econômica e socialmente mais 
evoluídas, o que vai de encontro à realidade brasileira, 
fazendo com que os mesmos modelos - tão perfeitos 
em outros lugares - tornem-se letra morta, no ordena-
mento jurídico pátrio, visto a dificuldade de sua efetiva 
implementação (MELLO, 2002).

Decorrente desses fatores é que a luta da cidadania, 
hoje, é a de buscar um “direito a ter direitos” (DAGNINO, 
1994, p. 108). Lutar por direitos que não, necessaria-
mente, estejam legalmente previstos, mas sim que sur-
jam da interação entre os cidadãos na sociedade, em 
defesa daquilo que realmente necessitam e que não fi-
quem adstritos a determinados direitos concedidos pela 
lei, como uma dádiva do Estado, devido a sua extrema 
magnanimidade (GOULART, 1994, p. 25-28).

4. CRISE SOCIAL: A BUSCA DE 
SOLUÇÕES PELO PODER LOCAL

A ordem social mundial existente foi moldada pelos 
diversos acontecimentos ocorridos em todos os perío-
dos históricos. Certamente, a marca da opressão a que, 
muitas vezes, a sociedade foi acometida, permanece e 
acaba sendo englobada pelas novas gerações. 

A realidade é que há um condicionamento, desde a 
infância - pois é nesse período que se inicia a formação 
de nossos conceitos a respeito daquilo que circunda o 
indivíduo -, a acreditar que as formas de organização do 
cotidiano pertencem a uma esfera superior, a um poder 
inatingível, chamado Estado. E, sem perceber, acaba-se 
assimilando uma ideologia dominante, ou seja, aquela 
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repassada pelos representantes do povo, que detêm o 
poder, de que a única opção que se tem é a de render-
-se frente ao estarrecedor poder do Estado, e, assim, 
inserir-se, da forma mais vantajosa possível, no mundo, 
tal como ele existe (DOWBOR, 1994, p. 8). 

Esse quadro de sujeição social existe sem razão 
de ser. A população precisa conscientizar-se de que o 
modelo de Estado Democrático faz com que o Estado 
esteja sujeito ao poder do povo, e não o contrário. E 
é nesse ponto que se encontra uma disfunção na so-
ciedade. O Estado, que teria, teoricamente, a função 
de organização social, acaba desligando-se disso, em 
virtude de uma ordem neoliberal e globalizada. As políti-
cas implementadas pelos governantes tendem a fazer o 
Estado inserir-se na ordem global, governando, muitas 
vezes, de frente para o mundo, voltado para a economia, 
porém, de costas para sua sociedade.

Essa situação denota uma erosão no conceito de 
Estado-nação. O Estado deixa de se preocupar com os 
problemas sociais, acreditando que os mesmos serão 
sanados através da mão livre da economia. Assim, os 
governantes comandam o Estado como uma empresa, 
procurando inserir o mesmo dentro da ordem econô-
mica mundial da forma mais vantajosa possível (BE-
DIN, 1997, p. 128).

O problema é que a simples reprodução de capital, 
ou reprodução econômica, que o neoliberalismo pro-
move, já não é suficientemente abrangente para com-
bater os problemas existentes, inclusive para entender 
a própria reprodução do capital. Vale ressaltar que o 
objetivo principal do Estado deveria ser o desenvolvi-
mento do homem, e não da economia, pois a mesma 
é, apenas, um meio para que o homem se desenvolva 
(DOWBOR, 1996, p. 56).

Agravado a isso está a fase atual do capitalismo fi-
nanceiro, que faz com que os países estejam submissos 
à volatilidade da circulação do capital e das agências 
de classificação de riscos para investidores externos. 
Vive-se a era do dinheiro volátil, ou seja, as transações 
comerciais e financeiras tornam-se mundiais, porém os 
instrumentos de regulamentação continuam no âmbito 
nacional (DOWBOR, 1996, p. 57).    

A crise social verificada em grande parte do mun-
do, inclusive desenvolvido, decorre do descompasso 
entre a rapidez da evolução das técnicas e a relativa 
lentidão das transformações institucionais, gerando 
um amplo espaço econômico mundial sem nenhum 
controle ou regulação, e, consequentemente, gerando 
uma perda global da governabilidade (DOWBOR, 1996, 
p. 61). Para elucidar o assunto, vale observar as pala-
vras de Ladislau Dowbor:

Há aqui indiscutivelmente um processo de 
erosão da Soberania. Indo-se um pouco mais 
além, constatamos que esta erosão transfor-
ma também a nossa cidadania. O dito popular 
“quero votar para presidente dos Estados Uni-
dos” assume aqui todo o seu sentido: somos 
excluídos das decisões que ultrapassam o nível 
nacional (1996, p. 61).

Diante disso, pode-se perceber que a chamada cri-
se social reflete uma crise na própria cidadania. O des-
leixo frente à cidadania, por parte do Estado, acarreta 
inúmeras consequências. A cidadania, como já cita-
do, é o fundamento da democracia, então, ocorrendo 
alguma fissura em sua concepção, automaticamente, 
o efeito disso recai sobre a democracia, que é o fun-
damento do Estado Democrático de Direito, constitu-
cionalmente previsto. Ocorre, assim, uma reação em 
cadeia, em que o prejudicado é o cidadão, que fica a 
deriva frente a esses problemas.

O cidadão necessita reaver, para si, o controle da-
quilo que ocorre no seu bairro, na sua comunidade, no 
seu município, enfim, na sua área de atuação e intera-
ção, para que possa, partindo do seu espaço, alcançar 
os meios de participação que lhe são destinados, com 
o objetivo de ajudar a decidir nos desígnios do Estado 
Democrático de Direito (DOWBOR, 1994, p. 9).

Visando à superação dessa crise que abate a socie-
dade e a cidadania como um todo, suscitam algumas 
questões que merecem análise. Atualmente, busca-se 
a solução desses problemas através da implementação 
de uma nova cidadania e da rearticulação dos espaços 
nacionais.

Almeja-se, portanto, a aplicação de uma nova cida-
dania, com a constituição de sujeitos sociais ativos, ca-
pazes de lutar por direitos efetivos, visto que a simples 
existência de direitos sociais formais é insuficiente. É 
preciso uma cidadania atuante, para prevalecer a luta por 
um direito a ter direitos (COMPARATO, 1993, p. 85-106). 

A concretização dessa forma de cidadania é, dire-
tamente, impulsionada por uma tendência de reorgani-
zação dos espaços no Estado Democrático de Direito, 
a qual visa a revitalizar os espaços nacionais, fazendo 
com que os cidadãos organizem-se para tomar em mãos 
se não os destinos da nação, pelo menos o destino do 
espaço que os cerca. Essa tendência traz, consigo, a 
força de autotransformação econômica e política, que 
a sociedade necessita e que é capaz, sendo esta força 
denominada Poder Local (DOWBOR, 1996, p.68).

O Poder Local, tão suscitado nos tempos atuais, 
traz, em suas linhas, a efetiva possibilidade de parti-
cipação e descentralização do poder, aspectos muito 
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requeridos pelas sociedades. Aumentar as atribuições 
do ente federativo municipal na prestação dos serviços 
públicos, eis que mais próximo do cidadão, bem como 
possibilitar que este participe dos mecanismos decisó-
rios municipais, tanto na legislação quanto na definição 
de políticas públicas. 

A população urbanizada é organizável, e os espaços 
locais podem abrir uma grande oportunidade para a 
sociedade retomar as rédeas do seu próprio desenvol-
vimento. Para corroborar estas idéias, vale analisar os 
ensinamentos de Ladislau Dowbor:

Esta rearticulação passa por uma redefinição 
da cidadania, e em particular por uma redefi-
nição das instituições para que os espaços 
participativos coincidam com as instâncias 
de decisões significativas. As hierarquizações 
tradicionais dos espaços já são insuficientes, 
ou inadequadas; precisamos de muito mais 
democracia, de uma visão mais horizontal e in-
terconectada da estrutura social (1996, p.73).

 Fica claro, nessa passagem, que a característi-
ca maior do Poder Local é a busca da descentralização 
do poder central, ocasionando uma descentralização 
das tomadas de decisões, indo ao encontro dos ideais 
de participação, pleiteados pela nova cidadania.

Descentralização é um processo global que supõe, 
por uma parte, o reconhecimento da existência de um 
sujeito – uma sociedade com uma base territorial - ca-
paz de assumir a gestão de interesse coletivo e dotada 
de personalidade social, cultural, política e administrati-
va; e, por outra parte, a transferência, a esse sujeito, de 
um conjunto de competência e recursos que poderá ge-
rir, autonomamente, dentro do que a lei permite (BORJA 
apud NUNES, 1996, p.36).

Essa descentralização, se difundida, traria uma maior 
relevância aos Municípios, visto que os mesmos seriam 
o cerne, no Estado Brasileiro, dessas mudanças, uma 
vez que este seria o menor fragmento de poder dentro 
dessa conjuntura, o que o faria estar mais próximo dos 
cidadãos, tendo, com os mesmos, uma relação recípro-
ca. Salienta-se que a Constituição Federal de 1988 foi 
profícua na descentralização dos serviços públicos, eis 
que aumentou, consideravelmente, as atribuições do 
ente federativo municipal. Porém, infelizmente, os Mu-
nicípios não receberam uma contrapartida, na reparti-
ção tributária, compatível com suas responsabilidades, 
o que, por vezes, dificulta o oferecimento de serviços 
públicos de boa qualidade a grande massa da população 
que reside no Município.

A idéia de Estado centralizado constitui uma remi-

niscência de outra época, quando, no nível local, não 
existia a capacidade de ação organizada. Atualmente, 
esse mesmo Estado maximizado constitui um fator de 
atraso, pois se tem um Estado de séculos anteriores 
para uma realidade nova, a qual exige mudanças (DO-
WBOR, 1994, p.23). Porém, enfatiza-se que, apesar de 
menos atribuições, no que tange a serviços públicos, na 
repartição do bolo tributário, observa-se a “voracidade” 
da União na percepção das receitas.

Diante desses fatores, é nítida a possibilidade de 
descentralização e participação por parte dos cida-
dãos, se, efetiva e gradualmente, for implementada a 
tendência do Poder Local. Ao dividir o poder decisório 
sobre a aplicação do dinheiro público, possibilita-se a 
otimização dos investimentos, a fim de que, realmente, 
correspondam aos reais interesses da população, e não 
apenas aos interesses dos governantes. 

Todavia, para que essa luta em busca de maiores 
direitos ao cidadão não seja inglória, há a necessidade 
que a cidadania não fique inerte, estática; mas sim ati-
va, pleiteando direitos que se fazem necessários na vida 
em sociedade. O Poder Local traz à tona a possibilida-
de de diminuir a malversação na aplicação do dinheiro 
público, além de aumentar o controle social sobre os 
governantes. Potencializam-se, assim, equilíbrios so-
ciais mais democráticos frente ao poder, absurdamente, 
centralizado nas mãos das elites. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente a todas as considerações, fica clara a exis-
tência de um déficit democrático na formatação da atual 
sociedade, provocado pelo descaso quanto à cidadania, 
visto que o Estado, por tentar subsistir a uma ordem glo-
balmente imposta, deixa à deriva o cidadão, seus anseios 
e perspectivas, tornando-o uma engrenagem a mais da 
máquina estatal, sendo que ele é a peça principal dessa 
engrenagem, ou seja, o formador da sociedade.

Devido a tais fatores, novas alternativas devem ser 
buscadas para reformular o atual quadro social. A de-
mocracia, instituto muito requisitado na sociedade 
hodierna, deve sofrer uma renovação em sua teoria 
fundamental, assentada, antes de qualquer coisa, na 
formulação de critérios democráticos de participação 
política que não a confinem, apenas, na representação 
e no ato de votar. Implica, portanto, em uma articulação 
entre democracia participativa e representativa, sendo 
que, para que isso seja possível, é necessário que o ce-
nário político seja redefinido e ampliado.

 Dentre os fatores que propiciam essa disfunção 
na sociedade, encontra-se a globalização. Obviamente, 
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todos os avanços trazidos por ela são de enorme provei-
to, porém, estes, que deveriam ser utilizados como uma 
forma de expansão da democracia, tornaram-se uma 
forma de exclusão e alienação social. Com a globaliza-
ção, a sociedade do Estado-Nação passou a conviver 
com a realidade global, desligando-se dos problemas da 
sociedade local, em que está o cidadão. Esse é o foco 
das discussões que tangem a globalização, pois o que é 
global afasta, distancia, e o que é local permite a união.

Como forma de dirimir a crise social instalada pela 
nova formatação das sociedades atuais, busca-se a 
aplicação de uma nova cidadania, a qual requer a cons-
tituição de sujeitos sociais ativos, que lutem por direitos 
efetivos, em seu espaço local, visto que a simples exis-
tência de direitos sociais formais, conquistas anteriores 
da cidadania, é insuficiente. É preciso uma cidadania atu-
ante, em que prevalece a luta por um direito a ter direitos, 
conforme analisado pela doutrina aqui colacionada.

A concretização dessa forma de cidadania é, dire-
tamente, impulsionada por uma tendência de reorgani-
zação dos espaços no Estado Democrático de Direito, 
visando a revitalizar os espaços nacionais. O cidadão 
precisa recuperar o controle daquilo que ocorre em 

seu bairro, na sua comunidade, enfim, no seu espaço 
de atuação e interação, tendo ao alcance mecanismos 
que o fazem participar dos desígnios do Estado, a partir 
do espaço local em que vive. Essa capacidade de auto-
transformação econômica e social é denominada Poder 
Local (DOWBOR, 1994). Através desse poder, irradia a 
possibilidade efetiva de descentralização e participação. 
O reforço do Poder Local permite criar equilíbrios mais 
democráticos frente ao poder, absurdamente, centrali-
zado na mão das elites.

Uma das razões fundamentais da sedução que a 
noção de uma nova cidadania exerce hoje em dia é a 
possibilidade de que ela traga respostas aos desafios 
deixados pelo fracasso, tanto de concepções teóri-
cas, como de estratégias políticas que não foram ca-
pazes de articular essa multiplicidade de dimensões 
que, nas sociedades contemporâneas, integram, 
hoje, a busca de uma vida melhor. Dessa capacida-
de de articular os múltiplos campos onde se trava, 
hoje, a luta pela construção da democracia e pelo seu 
aprofundamento, depende o futuro da nova cidada-
nia, enquanto estratégia política.
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Resumo
A ideologia interna do direito é revelada ao longo de todo processo histórico de sua elaboração, que conduziu 
à atual compreensão de direito positivo dimanado do Estado. Wolkmer lembra que todo sistema jurídico 
encontra-se umbilicalmente ligado a um tipo de Estado, expressando, em normas jurídicas, as ideias, os objetivos, 
os conceitos de classes, em que predomina, em cada momento e em cada Estado, o ideário de uma classe 
dominante. Cabe ao direito penal exercer o papel de principal mantenedor da estrutura vertical da sociedade e, 
para isso, ele faz uso do bem jurídico penal. Sabe-se que o bem jurídico será o principal elemento integrador da 
tipicidade e que ele será composto pelos principais valores trazidos pela sociedade, de modo que os confere uma 
tutela especial, pautada em uma linha penal de proteção. Este artigo argumenta que, por serem eleitos segundo 
critérios fundamentadores de condutas a serem cristalizadas no ordenamento jurídico, os bens jurídicos irão 
exercer um importante papel na transmissão da ideologia do ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-Chave: Teoria do Bem Jurídico. Ideologia. Direito Penal. Tipicidade.

LA FUNCIÓN IDEOLÓGICA DEL BIEN JURÍDICO PENAL

Abstract
La ideología interna del derecho se manifiesta a lo largo del proceso histórico de su desarrollo, lo que 
condujo a la comprensión actual del derecho positivo. Wolkmer recuerde que todo sistema jurídico está 
indisolublemente ligado a un tipo de Estado, la norma legal para expresar ideas, metas, conceptos de las 
clases dominadas, en cada momento y en cada estado, la ideología de la clase dominante. Corresponde 
a la legislación penal para ejercer la función de encargado principal de la estructura vertical de la 
sociedad, y para ello, se hace uso de la criminal legal. Se sabe que el legal será el principal integrador 
de tipicidad, y se compone de los principales valores presentados por la sociedad, por lo que confiere 
una protección especial en la protección penal guiada en línea. Este artículo sostiene que, al ser elegidos 
fundamentadores criterios de conducta que pueden cristalizar en el sistema legal, los intereses legales 
tendrán un papel importante en la transmisión de la ideología de la legislación brasileña.

Palabras Clave: Teoría del Buen Consejo. Ideología. Derecho Penal. tipicidad.
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1. INTRODUÇÃO

O direito penal carrega uma ideologia dentro do orde-
namento jurídico estatal. A ciência do direito se encon-
tra em um panorama de Estado, que, por sua vez, pos-
sui uma forma predeterminada. Antonio Carlos da Ponte 
(2008) julga toda atividade jurídica como portadora de 
um conteúdo ideológico, visto que é através dela que a 
ideologia irá cumprir suas funções básicas. Sobre a im-
portância do direito para a concretização de conteúdos 
ideológicos do Estado, Antonio Carlos Wolkmer (2003, 
p. 156) diz que “o Direito é a projeção normativa que 
instrumentaliza os princípios ideológicos (certeza, se-
gurança, completude) e as formas de controle do poder 
de um determinado grupo social”.

Ao longo da história, ocorreram mudanças nos pano-
ramas ideológicos, por meio de alterações nas normas 
jurídicas do grupo em que predominavam, em especial 
o direito penal, que fora essencial para a manutenção 
da ciência jurídica, uma vez que este “deve garantir os 
pressupostos de uma convivência pacífica, livre e igua-
litária entre os homens, na medida em que isso não seja 
possível através de outras medidas de controle sócio-
-políticas menos gravosas” (ROXIN, 2008, p 32). Dessa 
forma, os fundamentos jurídicos para a punição foram 
sendo alterados, trazendo consigo valores de cunho 
ideológico, que serviam de base para sua sustentação. 
Com essas mudanças, paradigmas nos ilícitos penais 
– outrora teológicos ou privados – passavam a se fun-
damentar na violação do contrato social, em que se ga-
rantiam os bens individuais ante o arbítrio judicial.

Não obstante o trabalho de Roland Hefendehl (2007), 
a atual doutrina penal é bastante tendenciosa, ao en-
tender ser missão do direito penal a proteção a bens 
jurídicos.  O delito constitui lesão ou perigo de lesão a 
esse bem, criando uma limitação inexpugnável ao poder 
punitivo do Estado. Entretanto, essa evolução foi lenta e 
gradativa, pautada sobre uma ideologia delimitadora da 
finalidade do direito penal e de suas penas, de modo que 
regimes políticos criaram mutações na idealização do 
que deveria, ou não, ser considerado um crime.

2. ORIGEM DO BEM JURÍDICO PENAL

A ideia do bem jurídico penal surgiu em meados 
do século XIX, quando Paul Johann Anselm Ritter Von 
Feuerbach, fundamentado no contrato social dentro de 
uma ideologia liberal e com o nítido objetivo de limitar 
o legislador penal, erigiu sua teoria quanto aos direitos 
subjetivos. Segundo o autor do livro “Tratado de dere-
cho penal”, o Estado deveria atuar como garantidor das 

condições de vida em comum, podendo intervir penal-
mente apenas quando um delito lesionasse algum di-
reito dos cidadãos, caso o delito causasse lesão a um 
direito subjetivo. Assim, todo direito subjetivo respeita-
do trazia consigo um dever de respeito aos direitos sub-
jetivos dos outros, limitando a atuação do legislador e 
dificultando a escolha dos fatos merecedores de sanção 
penal, que causavam um dano à coexistência social. 

Embora Luis Regis Prado (2011) lembre que a te-
oria de Feuerbach tenha ganhado relevo e se tornado 
um dos pilares da teoria do delito, esta não ficou imune 
a críticas. Determinadas ações não ofendiam o direito 
subjetivo alheio, mas infligiam condutas que, segundo 
o próprio Feuerbach, deveriam ser punidas, mesmo não 
ofendendo a direitos subjetivos, que causavam perigo à 
ordem e à segurança social, transmitindo, via de conse-
quência, a ideia de que os delitos seriam tanto a lesão 
aos direitos subjetivos quanto colocar em risco a manu-
tenção da segurança e da ordem social. Aos poucos, ele 
distanciou o Direito Penal do absolutismo e transformou 
o crime em uma ofensa contra a sociedade, não mais 
contra o Estado (orientação absolutista). Como lembra 
Renato Mello Jorge da Silveira (2003), as ideias político 
criminais de Feuerbach ganharam corpo com a ascen-
são do Código Penal da Baviera, de 1813. 

Com o passar dos anos, Johann Michael Franz Bir-
nbaum (1843) introduziu, no universo jurídico penal, a 
ideia de bem em substituição à concepção vigente de 
direito subjetivo. Quando publicou, na Alemanha, seu 
Über das Erfordernis einer Rechtsverleztung zum Be-
griff des Verbrechens, ele reparou ser essencial para a 
tutela penal a existência de um objeto material que fosse 
passível de lesão. Birnbaum sustentava um direito que 
não poderia ser diminuído ou subtraído, formulando a 
concepção de bem jurídico como um instrumento do 
qual se valeria o Estado para permitir a criminalização 
de condutas que pudessem lesioná-lo, estando os bens 
jurídicos acima do Direito e do Estado.

As ideias racionalistas herdadas do iluminismo fo-
ram se concretizando em um Direito positivo livre de 
considerações filosóficas. Surgiram diversas concep-
ções metodológicas, em especial a de Karl Binding, para 
quem a relação da norma jurídica com o bem jurídico 
formava um binômio inseparável. Igualmente, bem jurí-
dico seria tudo que, na ótica do legislador, fosse impor-
tante para ordem jurídica. Portanto, o bem jurídico seria 
imperativo de ordem, dedutível da lei penal, que proíbe 
a realização de determinadas condutas. Como toda lei é 
voltada para a coletividade, o bem jurídico seria bem da 
coletividade, sendo verdadeira criação legislativa, cuja 
tutela visa a assegurar a vida em comum, funcionando 
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como garantia de expectativas contra sua lesão. 
Renato de Mello Jorge da Silveira (2003) observa 

uma relação de continuidade entre as idéias de Feuerba-
ch e Binding, pois, ao estabelecer o bem jurídico como 
núcleo do injusto, ele se aproximou das ideias de seu 
antecessor, com relação aos direitos subjetivos.

Posteriormente, Franz von Liszt reconheceu o bem 
jurídico como bem do homem protegido pelo direito e 
não como ordem jurídica. Binding Liszt (2003, p 139) di-
zia que o “bem jurídico é, pois, o interesse juridicamente 
protegido”, que os interesses nasciam das relações dos 
indivíduos entre si, destes com o Estado e a sociedade 
ou vice-versa, de modo que a vida seria a criadora dos 
interesses e não o Direito. Esses interesses, uma vez 
protegidos juridicamente, tornar-se-iam bens jurídicos. 

Binding e Liszt (2003) enxergavam que o direito 
extremava os círculos de ação de cada indivíduo, de-
terminando até onde este poderia agir com liberdade, 
fazendo isso por meio de normas que funcionem como 
anteparos dos bens jurídicos. Logo, não era a norma 
que criava o bem jurídico penal proposto por Liszt, mas 
o encontra dentro de si. De acordo com a sua teoria, 
o direito é uma espécie de “ordem de combate”, que 
busca preencher sua finalidade, curvando as vontades 
individuais relutantes. Ele explica que: 

Se a missão do Direito é a tutela de interesses 
humanos, a missão especial do Direito Penal é 
a reforçada proteção de interesses, que princi-
palmente a merecem e dela precisam, por meio 
da cominação e da execução da pena como mal 
infligido ao criminoso (LISZT, 2003, p. 143).

Como leciona Silveira (2003), acerca de bem jurí-
dico, interessa lastrear as ideias desse período, sendo 
que tanto Binding quanto Liszt fundamentaram-nas 
como uma construção própria. Dessas ideias, surgi-
ram várias escolas que entrariam em conflito em um 
momento subsequente. As formulações positivistas 
começaram a ser questionadas a partir da Revolução 
Burguesa, resgatando ideais iluministas, por meio de 
leituras efetuadas por Kant e Hegel, processo que foi 
acentuado com a decadência do Segundo Império ale-
mão e a ascensão da República de Weimar. A partir do 
começo do século XX, orientações espiritualistas, sob 
influência da filosofia neokantiana, começaram a de-
senvolver, na área penal, uma concepção teleológica 
de bem jurídico, visualizando-o apenas como princípio 
metodológico para a interpretação dos tipos penais. A 
doutrina neokantiana, como bem lembra Prado (2011), 
fundamenta o conceito de ciência do espírito no méto-
do e não no objeto, produzindo uma filosofia axiológica, 

que pretende equiparar valor e fim, renunciando a busca 
da função garantista liberal do bem jurídico, centrando 
sua atenção na capacidade interpretativa, a partir do va-
lor protegido pelo bem jurídico.

Na Alemanha nazista, nasceu a chamada Escola de 
Kiel, cujos adeptos defendiam a tese de que a realidade 
e o valor não poderiam ser separados e a premissa con-
sistia em afirmar ser o “espírito do povo” a grande fonte 
do direito. A Escola refutou, em primeiro momento, o 
dogma do bem jurídico, visto ser incompatível com a 
ideologia do Estado nacional-socialista. Quando o admi-
tiu, tornou-se um instrumento inócuo de interpretação. 
A Escola de Kiel sustentava o direito penal da vontade 
ou direito penal do autor em busca da construção da 
base teórica para o direito penal do nacional-socialismo. 
Cabia ao Estado traduzir o desejo do povo, de modo que 
o crime se tornara uma ofensa ou violação ao dever de 
obediência do Estado, lembrado por Heleno Cláudio Fra-
goso (1977) como um:

Processo de subjetivação do direito penal, no 
qual se atribuía à vontade a primazia na elabo-
ração doutrinária, de sorte que o bem jurídico 
apareceria como um aspecto materialista, abso-
lutamente secundário (FRAGOSO, 1977, p. 41).

Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma revalori-
zação no conceito de bem jurídico garantido ao homem. 
Com o tempo, surgiram teorias modernas inerentes a 
ele, em especial a sociológica e a constitucional. Prado 
(2011) faz referência a alguns autores, no que diz res-
peito às teorias sociologias, dentre eles: Knut Amelung, 
que entende ser a noção de bem jurídico válida como 
teoria sistêmica e critério de nocividade social; Jürgen 
Habermas, que apreende ser necessária a implantação 
da teoria do consenso no âmbito penal, questionando 
sobre a identidade racional nas sociedades modernas; 
Winfried Hassemer, ao realçar valoração subjetiva com 
as variantes dos contextos social e cultural, de modo 
que seja imprescindível a verificação de uma danosida-
de social para legitimar a intervenção punitiva estatal. 

Prado (2011, p. 43) faz uma síntese crítica dos ideá-
rios da teoria sociológica da seguinte forma:

Em verdade, nenhuma teoria sociológica con-
seguiu formular um conceito material de bem 
jurídico capaz de expressar não só o que é que 
lesiona uma conduta delitiva, como também 
responder, de modo convincente, por que uma 
certa sociedade criminaliza exatamente deter-
minados comportamentos e não outros. 

Já as teorias constitucionais firmam a necessidade 
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de lastrear o Direito Penal na Constituição e na Política 
Criminal, de modo que o último ponto restritivo para a 
eleição de bens jurídicos penais reside nos princípios 
constitucionais. Ponte (2008) interpreta essa teoria e de-
duz que a Constituição Federal, ao estabelecer os valores 
primordiais a serem protegidos, limita a ofensa ao bem 
jurídico penal para os casos em que há uma ofensa ao 
texto constitucional. Logo, conclui-se que um conceito 
de bem jurídico vinculado político-criminalmente só pode 
derivar do que é encontrado na Constituição. No tocante 
às teorias constitucionalistas, conclui-se que:

É muito mais útil um bem jurídico-penal liga-
do à Constituição, que por sua vez deve estar 
fundada em direitos e garantias fundamentais, 
do que simplesmente abandonar essa postura 
em respeito ao acolhimento de conceitos va-
gos, impassíveis de individualização (PONTE, 
2008, p. 151).

Daí, torna-se possível observar que a influência 
constitucional no Direito Penal determina os valores e 
preceitos que serão avaliados pela dogmática penal, de 
forma que o bem jurídico penal encontra-se fronteiriço 
entre a política criminal e o Direito Penal, resultando da 
criação política do crime, que, por sua vez, segue atre-
lada ao modelo de Estado vigente. 

3 SELEÇÃO DE BENS CONSTITUCIONAIS 
VISANDO À CRIMINALIZAÇÃO

A Constituição Federal não possui elenco determi-
nado de bens jurídicos que o legislador deva proteger 
penalmente. O processo de seleção de bens jurídicos 
é uma atividade valorativa com importância e signifi-
cado. O legislador seguirá os princípios da legalidade 
e da intervenção mínima, escolhendo um bem que re-
almente necessite de tutela penal, seja relevante para 
a sociedade ou insuficiente de outras formas de prote-
ção que não a penal. 

Esse processo seletivo funciona como filtro. Primei-
ro, o legislador observará (HASSEMER, 1984) três fa-
tores para iniciar sua valoração sobre a proteção penal 
do bem jurídico: a frequência em que ocorrem compor-
tamentos intoleráveis merecedores de uma repressão 
penal; a intensidade da necessidade da preservação do 
objeto merecedor da tutela e; a intensidade da ameaça 
contra esse objeto. 

Realizadas essas valorações, o legislador observará 
a técnica para a tipificação penal, obedecendo à siste-
maticidade do ordenamento jurídico como um todo, e 
permitindo ao fato típico exercer sua atividade preven-

tiva de lesão ao bem jurídico por ele tutelado. Como a 
elaboração legislativa deve respeitar o todo sistêmico 
do ordenamento jurídico e a fundamentação desse bem 
decorre da Constituição Federal, não se pode deixar de 
observar as consequências dessa modalidade interpre-
tativa para a construção dos tipos penais.

Vale ressaltar que, em casos excepcionais, o texto 
constitucional estabelece mandados de criminalização, 
transformando-os em imperativos de tutela de penal. 
Esses mandados elegem bens jurídicos sobre os quais 
o legislador ordinário não possui propriedade de legislar, 
mas obrigação. 

Jorge de Figueiredo Dias (2007) defende que onde 
o legislador constitucional apontou, expressamente, a 
necessidade de intervenção penal para a tutela de bens 
jurídicos determinados, o legislador ordinário tem o 
dever de criminalizar os comportamentos respectivos, 
sob pena de inconstitucionalidade por omissão. Alguns 
dos mandados explícitos de criminalização na Consti-
tuição Federal de 1988 estão no artigo 5º, incisos XLII 
(racismo), XLIII (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, terrorismos, e crimes hediondos) e XLIV 
(ação de grupos armados, civis ou militares contra a 
ordem constitucional e o Estado democrático); no artigo 
7º, inciso X (retenção dolosa do salário dos trabalhado-
res), no artigo 225 (condutas lesivas ao meio ambiente) 
e artigo 227, §4º (abuso, violência e a exploração sexual 
da criança ou do adolescente).

A eleição do bem jurídico penal decorre de análise 
sistemático-axiológica da Constituição. Ponte (2008) 
observou que ela atuou como limite negativo do Direito 
Penal, uma vez que a criminalização é admitida se não 
atentar contra o texto constitucional ou os limites cita-
dos anteriormente. Daí, começa-se a dessumir o critério 
eletivo de bem jurídico penal em conformidade com o 
texto constitucional. Portanto, conquista-se um bem e 
avalia-o de acordo com as cláusulas pétreas, com os 
fundamentos da república federativa do Brasil, e confor-
me as normas que falam nos direitos fundamentais tra-
zidos no texto da Lei Maior do País. Essa conformidade 
com o texto constitucional é um meio de se evitar abuso 
no poder punitivo (Carvalho, 1992), de modo que a or-
dem dos bens jurídicos tuteláveis deve guardar como 
parâmetro a ordem dos valores constitucionais.

Depois de avaliar a conformidade com o texto nor-
mativo pátrio, observa-se se aquele bem, objeto de aná-
lise, realmente merece proteção de natureza penal. A 
proibição de proteção deficiente a bens jurídicos é uma 
regra lembrada por Luciano Feldens (2005). Ela deve se 
relacionar com o princípio da intervenção mínima, de 
modo que o bem jurídico deverá apenas ser objeto de 
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tutela penal se a proteção recebida por ele for insuficien-
te para evitar a sua lesão. 

Como leciona Ponte (2008, p.165):

A atuação do Direito Penal justifica-se e legiti-
ma-se todas as vezes que a proteção ordenada 
pela Constituição não puder ser alcançada de 
outra forma, a não ser pela instituição de in-
frações penais e as correspondentes sanções 
penais, que devem ser proporcionais ao bem 
jurídico protegido.

Dessa forma, o bem jurídico merecedor de proteção 
penal determina os espaços mínimos de atuação do le-
gislador penal. Uma vez constatada a necessidade de 
tutela penal a determinado bem jurídico, este será objeto 
de avaliação normativa, verificada por meio de normas 
penais criminalizadoras das condutas lesivas, ou poten-
cialmente lesivas, ao bem jurídico objeto da norma, e o 
processo de elaboração da norma penal observará que 
o ordenamento jurídico é um todo sistêmico e que as 
normas devem seguir uma técnica própria para impedir 
o nascimento de antinomias no ordenamento. 

Ainda no que tange à área de ação do Direito Penal, 
Márcia Dometila Lima de Carvalho (1992) explica que a 
superioridade normativa do Direito Constitucional delimi-
ta o que deve ser considerado delito pelo Direito Penal e a 
tipificação delitual deve se dirigir para a proteção do valor 
constitucional maior. Portanto, inicia-se um processo de 
penalização de condutas, tipificando todo fato grave cau-
sador de dano à sociedade que a Constituição pretende 
eliminar. Nos dizeres da autora: sob essa nova ótica, “os 
bens jurídicos além de sua natureza individual ou coletiva 
passam a ter uma natureza constitucional que os fazem 
merecedores da proteção penal. É a dignificação consti-
tucional do bem jurídico” (CARVALHO, 1992, p. 48).

4 CONCEITO DE BEM JURÍDICO PENAL

Como falado anteriormente, a doutrina é quase 
unânime ao afirmar a necessidade de lesão, ou perigo 
de lesão, ao bem jurídico como elemento essencial à 
construção de delitos. Entretanto, ela não se mostra 
tão uníssona, quando tenta conceituá-lo. Ao elucidá-lo, 
Francisco de Assis Toledo (2010) afirma que tudo aquilo 
que se apresenta útil, necessário e valioso é procurado, 
disputado, defendido e, ainda, exposto a perigo, sujei-
tando-se a determinadas lesões. Em outras palavras, 
sendo algo real e concreto ou uma idealização (abstra-
ção), o bem dotado de valor que o Direito reputar como 
digno de proteção será considerado bem jurídico. Esse 
valor, advertido por Prado (2011), advém da concepção 

neokantiana, com tonalidade espiritualista, que concebe 
o bem jurídico como um valor cultural, de modo que os 
valores culturais, baseados nas necessidades individu-
ais, são fundamentos para o bem jurídico. Daí, Prado 
afirmar (2011, p. 44) que as necessidades individuais 
se “convertem em valores culturais, quando são social-
mente dominantes. E os valores culturais transformam-
-se em bens jurídicos, quando a confiança em sua exis-
tência surge necessitada de proteção jurídica”.

Em outro ponto de vista, Hans Welzel (1997) segue 
uma linha semelhante a de Liszt (2003), entendendo o 
bem jurídico como um bem vital da comunidade ou do 
indivíduo, protegido juridicamente em virtude de seu 
significado social. Dessa forma, o bem jurídico seria 
toda situação social desejada que o Direito quer garantir 
contra lesões. Toledo (2010) substitui “situação social 
desejada” por “valor ético-social”, e define bens jurídi-
cos como “valores ético-sociais que o direito selecio-
na, com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca 
sob sua proteção para que não sejam expostos a perigo 
de ataque ou lesões efetivas” (TOLEDO, 2010, p. 16). 
A ideia de paz social também é acastelada por Hans-
-Heinrich Jescheck (1982), que entendia os bens como 
indispensáveis à convivência humana em comunidade, 
cabendo ao Estado protegê-los. 

Estabelecer um conceito fechado para bem jurídico 
é uma missão espinhosa, cujo resultado dificilmente 
será determinado com nitidez e segurança, mas há um 
consenso no que tange ao seu núcleo formador (DIAS, 
2007). O autor entende que bem jurídico seria a:

Expressão de um interesse, da pessoa ou da 
comunidade, na manutenção ou integridade de 
um certo estado, objecto ou bem em si mesmo 
socialmente relevante e por isso juridicamente 
reconhecido como valioso (DIAS, 2007, p. 114). 

Observando a gama de bens jurídicos, Roxin (2008) 
percebeu a impossibilidade de limitá-los a bens jurídi-
cos individuais e observou a existência de bens da co-
munidade, também merecedores de proteção estatal. O 
autor reconhece que os bens jurídicos penais derivam 
da Constituição, de modo que uma conceituação deve 
estar vinculada político-criminalmente aos limites traça-
dos por ela. Em leitura feita dos bens jurídicos penais, o 
autor inspira confiança, dando certeza de que o Direito 
Penal integra um ordenamento jurídico sistêmico. 

Carvalho (1992) corrobora com o raciocínio de que 
é necessário buscar, na Constituição, a gênese e a fun-
ção social do bem jurídico, levando em consideração as 
relações sociais concretas e a posição que os indivídu-
os ocupam nessas interações. A autora trabalha com 
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a ideia de bem jurídico relevantemente constitucional, 
estando ele imerso em um grupo de direitos constitucio-
nalmente garantidos, compreendendo não só os direitos 
dos indivíduos, como também valores que se encon-
tram objetivamente tutelados. Posteriormente, a autora 
conclui que, conceituando o delito como um fato lesivo 
a um valor constitucionalmente relevante, confere ao Di-
reito Penal dignidade para cumprir sua missão, de modo 
que resistir a transformações político-constitucionais 
retiraria a vitalidade necessária ao aperfeiçoamento do 
Direito Penal como ciência. 

Como lembram Muñoz Conde e García Arán (2007), 
a necessidade de convivência supõe a proteção dessa 
convivência, pois somente através dela a pessoa indivi-
dual pode desenvolver-se e se auto realizar. A necessida-
de de auto realização humana precisa de pressupostos 
existenciais, forma encontrada pelos autores para de-
nominar bem jurídico. Para os autores, “bienes jurídicos 
son aquellos presupuestos que la persona necesita para 
su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en 
la vida social” (MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN, 2007, 
p. 59). Portanto, a missão do Direito Penal contempla a 
proteção aos bens jurídicos penais, de modo que deve 
exercer uma atividade preventiva de delitos. Por isso, 
nas palavras de Juarez Tavares (2000), o bem jurídico é:

um elemento da própria condição do sujeito e 
de sua proteção social e nesse sentido pode 
ser entendido, assim, como um valor que se in-
corpora à norma como seu objeto de referência 
real e constitui, portanto, o elemento primário 
da estrutura do tipo, ao qual se devem referir 
a ação típica e todos os seus demais compo-
nentes. Por objeto de referência real se deve 
entender aqui o pressuposto de lesão ou perigo 
de lesão, pelo qual se orienta a formulação do 
injusto. Não há injusto sem a demonstração de 
efetiva lesão ou perigo de lesão a um determi-
nado bem jurídico (TAVARES, 2000, p. 179).

Ainda no tocante ao conceito de bem jurídico, Has-
semer (2008) avaliou que, quanto mais vago o conceito 
de bem jurídico, mais objetos ele abarcaria e menores 
seriam as chances do Direito Penal exercer atividade 
preventiva de delitos e, consequentemente, de danos à 
sociedade. Roxin (2008), entendendo ser a proteção de 
bem jurídico um meio de impedir danos sociais, concei-
tuou-o como pressuposto para a convivência pacífica 
em sociedade. Em suas palavras:

São chamados bens jurídicos todos os dados 
que são pressupostos de um convívio pacífico 
entre os homens, fundado na liberdade e na 
igualdade; e subsidiariedade significa a prefe-

rência a medidas sócio-políticas menos gravo-
sas. De maneira substancialmente análoga diz-
-se também que o direito penal tem a finalidade 
de impedir danos sociais, que não podem ser 
evitados com outros meios, menos gravosos. 
Proteção de bens jurídicos significa, assim, 
impedir danos sociais (ROXIN, 2008, p. 35).

Os pressupostos existenciais e instrumentais míni-
mos, quando afetam um único indivíduo, são chamados 
bens jurídicos individuais. Juntamente com eles vêm à 
tona bens jurídicos coletivos, que afetam a sociedade, 
cuja existência fora reconhecida na doutrina desde a 
formulação do conceito de bem jurídico (BIERNBAUM 
apud ANDRADE, 1991), que reconhecia que a lei penal 
se reveste de finalidades sociais. Liszt (2003) apontava 
a diversidade de formas de bens jurídicos, decorrente da 
complexidade da própria vida e das coisas, processos e 
instituições que a integram e nela se movimentam. Sus-
tentava a existência de portadores individuais de bens 
ao lado de portadores supraindividuais, entre os quais 
o Estado se sobressaía como portador dos interesses 
coletivos. A verdadeira característica do bem jurídico 
coletivo ou universal deve ser gozada por todos e por 
cada um, sem que ninguém fique excluído (DIAS, 2007). 

Hassemer (2008) observa que esses bens consti-
tuem a maioria dos objetos de proteção e que sua for-
mulação se dá com vagueza e amplitude. Silveira (2003) 
esclarece essa amplitude, ao estabelecer o liame divisó-
rio entre o bem jurídico e o difuso, da seguinte forma:

Bem jurídico idealizado sob uma perspectiva 
individual repousa naquelas situações em que 
se exija a maior proteção ofertada pelo Estado, 
em face da possibilidade de identificá-lo, con-
forme, de modo geral, os autores contemporâ-
neos. A situação é diversa, no entanto, quando 
se trata de bens de cunho difuso, em que foco 
é centrado em uma massa não definida, situa-
ção na qual se faz necessária uma observação 
acurada do efeito lesivo em seus membros 
(SILVEIRA, 2003, p. 53).

De toda sorte, fica evidente que a noção de bem ju-
rídico decorre das necessidades do homem, na experi-
ência da vida concreta (PRADO, 2011). Entretanto, não 
se pode esquecer a explicação de Toledo (2008), quanto 
aos limites de atuação do Direito Penal para proteger os 
bens jurídicos. O autor lembra que os bens jurídicos exi-
gem proteção especial que atinja as normas de Direito 
Penal, pois as outras garantias ofertadas pelo ordena-
mento jurídico se mostram insuficientes para tratar do 
problema, e, mesmo nos que são protegidos penalmen-
te, o Estado só deverá agir, quando houver uma lesão 
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real ou potencial.

5. BEM JURÍDICO E TIPO PENAL

Uma vez eleito, o bem jurídico passará a nortear 
a elaboração legislativa do tipo penal, esclarecendo o 
conteúdo da norma penal incriminadora. Na medida em 
que ele se situa no ponto central dos diferentes tipos pe-
nais da parte especial do Código, torna-se uma exigên-
cia para o legislador orientar sua atividade na proteção 
de bens jurídicos.

Os próprios títulos ou capítulos da parte especial 
são estruturados com lastro no critério de bem jurídico. 
Logo, torna-se compreensível que ele dê conteúdo à ti-
picidade, tornando possível dar significação ao injusto. 
Por isso, Ponte (2008, p. 149) afirma que o bem jurídi-
co penal “realiza o papel de ligação entre a dogmática 
(teoria do delito) e a política criminal (realidade social)”. 
Entretanto, como bem lembra Toledo (2010), o bem jurí-
dico não esgota o tipo. Os elementos subjetivos do tipo 
são igualmente importantes na sua elaboração, bem 
como a antijuridicidade e a culpabilidade na formação 
do crime (fato punível). 

O fato punível é mais abrangente do que as descri-
ções trazidas no tipo penal (SANTOS, 2010). Sua cons-
tituição opera devido à junção de dois elementos: o tipo 
de injusto e a culpabilidade do agente. O tipo de injusto 
se subdivide em dois conceitos autônomos: descreve 
condutas típicas proibidas sob ameaça de pena e a anti-
juridicidade define preceitos permissivos excludentes da 
contradição entre ação típica e o ordenamento jurídico. 

De maneira geral, pode-se dizer que toda ação ou 
omissão é um delito, se infringir o ordenamento jurídico 
(antijuridicidade), na forma prevista pelos tipos penais 
(tipicidade), e puder ser atribuída ao seu autor (culpa-
bilidade), quando não existirem obstáculos processuais 
ou punitivos que impeçam sua penalização (MUÑOZ 
CONDE; GARCÍA ARÁN, 2007). Foi essa tripartida estru-
turação que fundamentou três modelos sucessivos de 
avaliação do fato punível na dogmática penal: o modelo 
clássico, originário da filosofia naturalista, o modelo ne-
oclássico, e o finalismo, que vigora até os dias atuais. 

O finalismo teve sua ascensão na primeira metade 
do século XX, cuja ação tornara-se o conceito central do 
fato punível e a estrutura final da ação humana funda-
mentara-se com as proibições e mandados das normas 
penais (BITENCOURT, 2004). O autor lembra que a dire-
ção final de uma ação realiza-se em duas fases: a sub-
jetiva, ocorrendo na esfera intelectiva do sujeito, em que 
ele antecipa o fim almejado, seleciona os meios ade-
quados e mentaliza as consequências do ato planejado; 

e a objetiva, caracterizada pela determinação dos fins e 
dos meios da esfera subjetiva,  pondo em movimento o 
plano traçado com fins a alcançar o objetivo almejado. 

Juarez Cirino dos Santos (2010, p. 77) resume esse 
raciocínio:

A ação humana é exercício de atividade final 
ou, como objetivação da subjetividade, realiza-
ção do propósito: o homem pode, em certos 
limites, por causa do saber causal, controlar os 
acontecimentos e dirigir a ação para determi-
nados fins, conforme um plano.  

6. FUNÇÕES DO TIPO PENAL

O tipo penal apresenta três funções no Direito Penal. 
A primeira seleciona comportamentos humanos penal-
mente relevantes. Quando há a eleição do bem jurídico 
que merece proteção penal, o legislador elabora um tipo 
penal suficientemente abrangente para impedir a lesão 
ao bem. Nessa elaboração, ele irá tentar explorar todas 
as possibilidades de condutas, que possam ocasionar 
alguma espécie de lesão, de modo que o tipo penal 
criado limite os comportamentos, inibindo essa possi-
bilidade. A segunda garante aos cidadãos que somente 
as condutas tipificadas possam ser punidas. A terceira 
é motivadora, consistindo em esperar que os cidadãos 
se abstenham de realizar a conduta que está prevista 
no tipo. Entretanto, observa-se a necessidade de uma 
redação clara do tipo penal, de forma que facilite sua 
compreensão, evitando dúvidas, ambiguidades e diver-
gências (SILVEIRA, 2003).

Os tipos penais formulam-se com expressões lin-
guísticas que descrevem, com as devidas notas de abs-
tração e generalidade, a conduta proibida (MUÑOZ CON-
DE; GARCÍA ARÁN, 2007). Essas descrições, portanto, 
consistem em ofertar ao tipo a totalidade dos elementos 
essenciais para a constituição do delito. Como é sabi-
do, devido à impossibilidade do tipo descrever todas as 
formas de aparição de um delito, utilizam-se cláusulas 
gerais, definições e descrições genéricas, que reúnam 
os caracteres essenciais comuns a cada grupo de de-
lito. Entretanto, devem ser evitados conceitos indeter-
minados, haja vista o risco que representa para a segu-
rança jurídica dos cidadãos determinar, sem precisão, a 
conduta delitiva, chegando ao ponto de não se saber o 
limite do penalmente ilícito (SILVEIRA, 2003).

É importante ressaltar que o tipo penal subdivide-se 
em objetivo e subjetivo. O objetivo representa a exte-
riorização da vontade, serve de fundamentação material 
do crime, uma vez que concretiza o tipo subjetivo. Já 
este abrange todos os aspectos subjetivos do tipo de 
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conduta proibida, que, concretamente, produz efeitos 
no tipo objetivo. 

Nota-se que há uma relação de dependência entre 
ambos, pois, enquanto o tipo penal objetivo analisa os 
aspectos objetivos do delito, como, por exemplos, o su-
jeito ativo, a conduta e o bem jurídico, o tipo subjetivo 
fará análise do dolo e da culpa, assim como as conse-
quências da avaliação subjetiva do autor do fato típico.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à es-
truturação dos tipos penais, em especial o objetivo, haja 
vista o bem jurídico estar presente nele. Como analisar 
todas as peculiaridades objetivas de todos os tipos deli-
tivos é uma atividade da parte especial, nesse momento 
passam-se ao estudo algumas questões gerais, que se 
mostram sempre presentes nos tipos penais objetivos.

O primeiro elemento a ser observado nos tipos pe-
nais objetivos é o sujeito ativo do delito. Ele é uma obra 
humana e sempre terá um autor para realizar uma ação 
ou omitir-se da atividade esperada. Em via de regra, os 
tipos penais não caracterizam, objetivamente, o autor, 
fazendo uso de expressões impessoais, mas admite 
qualquer pessoa como autora do fato típico. Entretanto, 
alguns tipos penais se utilizam de uma individualização 
especial, exigindo do autor uma qualidade ou condição 
pessoal, ou, ainda, requerem a presença de vários au-
tores, concorrendo para a realização do mesmo resulta-
do, permitindo uma variação do sujeito ativo delitivo. O 
segundo elemento observado nos tipos penais é a con-
duta comissiva ou omissiva. Essa conduta é entendida 
como o comportamento humano que constitui o núcleo 
objetivo do delito e, geralmente, vem descrita por um 
verbo diretor, que indica se o crime decorre de conduta 
omissiva ou ação positiva do autor. O terceiro elemento 
é o bem jurídico lesionado ou posto em risco além do 
permitido, ocasionando o resultado da ação típica. 

A norma penal tem a função protetora de bens jurídi-
cos. Para cumpri-la, eleva-se a proteção desses bens à 
categoria de delitos, por meio da tipificação legal. Logo, 
o bem jurídico é a chave que permite descobrir a natu-
reza do tipo, dando-lhe sentido e fundamento. Sobre o 
assunto, Bitencourt (2004) afirma:

Admitindo-se o resultado concebido como 
evento, num conceito jurídico, identificando-se 
com ofensa (dano ou perigo) a um bem jurídico 
tutelado pela norma penal, forçoso é concluir 
que não há crime sem resultado (BITENCOURT, 
2004, p. 254).

Através dessa leitura, conclui-se que, uma vez ofen-
dido o bem jurídico penalmente protegido, por uma 
conduta tipificada como crime, esta decorrerá de ação 
típica voluntária de um sujeito ativo. Pelo exposto, ficou 
uma dúvida quanto à palavra decorrerá, proveniente de 
decorrente. O que é decorrente? Esse decorre do sen-
tido de originar, derivar. Logo, observa-se a presença 
de mais um elemento estrutural do tipo penal: o nexo 
causal. Este exigirá uma relação de causalidade entre a 
ação e o resultado, que consiste na imputação física do 
resultado ao autor da ação produtora do resultado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o bem jurídico penal oferta o conteúdo ao tipo 
de injusto, na tipicidade e, em especial, no tipo objetivo, 
não serão dados destaques ao tipo subjetivo, à antiju-
ridicidade e à culpabilidade, pois isso fugiria ao foco 
desta pesquisa. A tipicidade é decorrência natural do 
postulado da reserva legal, consistindo na adequação 
de fato praticada pelo agente com a conduta descrita 
pela lei penal. 

Nas palavras de Damásio Evangelista de Jesus 
(2003, p. 260), “tipicidade é a correspondência entre 
o fato praticado pelo agente e a descrição de cada es-
pécie de infração contida na lei penal incriminadora”. 
Para que um determinado fato seja enquadrado como 
característico, ele deve passar por processo avaliativo 
de seu emoldurado na conduta delitiva estabelecida pela 
Lei Penal. 

O processo avaliativo é chamado de juízo de tipi-
cidade, consistindo na análise da adequação típica da 
conduta. Quando o resultado for positivo, significa que 
a conduta se reveste de tipicidade; se negativo, há a 
atipicidade. A diversidade de formas de aparição que 
adotam os comportamentos delitivos impõe uma busca 
de imagem conceitual suficientemente abstrata, com o 
poder de englobar, nela, todos os comportamentos que 
possuam características essenciais comuns. A essa fi-
gura puramente conceitual, dá-se o nome de tipo. Nos 
dizeres de Muñoz Conde e García Arán (2007, p. 252), 
tipo é “la descripción de la conducta prohibida que lle-
va a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una 
norma penal”1. Ou seja, será o modelo abstrato que 
descreve o comportamento não adequado socialmente 
e proibido pela norma penal. 

1 A descrição da conduta proibida que leva a cabo o legislador no suposto de feito de uma norma penal. (tradução do autor)
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É importante destacar o raciocínio de Hassemer e 
Muñoz Conde (2008), ao lembrar que o Direito, e não só 
o Direito Penal, possui uma fixação normativa, que faz da 
criação, interpretação e aplicação das normas jurídicas 
sua maior preocupação ou tarefa. O que é algo temerá-
rio, uma vez que a realidade social não consiste em algo 
imutável. Ou seja, por mais cristalizado que seja o orde-
namento jurídico, no caso em tela os tipos penais, ele não 
possui condições de prever todas as facetas variantes 
que se apresentam na realidade que pretende regular.

Vale lembrar que a cristalização de uma conduta 
como criminosa deve seguir alguns critérios, como bem 
explana Sérgio Salomão Shecaira (2012). O primeiro 
consiste em uma incidência massiva na população, de 
forma que o fato deve se reiterar dentro da sociedade; o 
segundo consiste em uma incidência aflitiva do fato pra-
ticado, ou seja, o fato deve causar comoção e aflição, 
de modo a ganhar relevância social; o terceiro critério 
cristalizador de uma conduta delitiva consiste na persis-

tência espaço-temporal da prática delituosa, exigindo-
-se do fato uma distribuição de sua realização em todo 
o território nacional, o que inibe a criminalização de 
condutas isoladas em determinadas regiões; por fim, o 
quarto, e último, critério consiste no inequívoco consen-
so a respeito da etiologia e das técnicas de intervenção 
mais eficazes para combater aquele fato.

É a partir desses critérios que ganha relevo a natu-
reza ideológica da norma penal, em especial do direito 
penal abstrato, que irá se envolver com o conteúdo e 
os não conteúdos traçados pela norma penal, gerando, 
para esse ramo do direito, conforme os ensinamentos 
de Alessandro Baratta (2011), não só a função de repro-
duzir a realidade social, mas, também, a de mantenedor 
da estrutura vertical da sociedade. Pelo observado, é de 
fácil constatação, que cabe ao bem jurídico penal defi-
nido pela tipicidade a transmissão da ideologia estatal 
que irá regulamentar e estruturar todo o tecido social 
almejado pelo sistema de governo estatal. 
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Resumo
Com o Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 22 de dezembro de 2003, que torna as penas previstas mais 
rigorosas para a posse e o porte de armas de fogo irregular, além de criar novos delitos, a população civil no Brasil 
passou a ter maiores restrições ao acesso a armas de fogo. Mesmo após 10 anos de vigência da Lei 10.826/2003, 
as discussões sobre o desarmamento no Brasil ainda permanecem. Em vista das dúvidas que envolvem o tema, 
é questionado se a atual política do desarmamento no Brasil, amparada por essa Lei, tem sido eficaz quanto à 
proposta de redução da violência no país.

Palavras-chave: Direito Penal. Violência. Desarmamento.

STATUTE OF DISARMAMENT AND ITS EFFICACY IN RELATION THE REDUCTION OF 
VIOLENCE IN THE COUNTRY

Abstract
With the Disarmament Statute, which entered into effect on December 22, 2003, the civilian population in 
Brazil happened to have more restrictions on access to guns in the country, making the penalties more severe 
for possession and carrying of firearms irregular, well as creating new crimes. Even after 10 years of the Law 
10.826/2003 the discussions on disarmament in Brazil remain. In view of the doubts that involve the subject is 
asked whether the current policy of disarmament in Brazil, supported by Law 10.826/2003 has been effective 
as the proposed reduction of violence in the country.

Keywords: Criminal Law. Violence. Disarmament.
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1. INTRODUÇÃO

A Lei 10.826/2003, mais conhecida como Estatuto do 
Desarmamento, entrou em vigor em 22 de dezembro de 
2003, revogando a Lei 9.437 de 20 de fevereiro de 1997. 
Desde então, o novo dispositivo legal passou a regular, 
de maneira mais rígida, questões referentes à posse e à 
comercialização de armas de fogo e munição, tornando 
mais gravosos os crimes envolvendo o seu uso.

No entanto, mesmo após 10 anos de sua vigência, e 
oito anos do referendo que não proibiu a produção e co-
mercialização de armas de fogo no Brasil, permanecem 
as discussões acerca do desarmamento da população 
civil no país, principalmente em momentos em que a so-
ciedade testemunha crimes chocantes envolvendo o uso 
de armas de fogo, causando grande comoção social.

Segundo Santos (2013), a questão sobre as mortes 
por meio de armas de fogo no país divide especialistas, 
condenando ou defendendo a política atual do desarma-
mento no Brasil.

De acordo com o posicionamento de Lucas Nery (2005), 
desarmar a população é uma medida favorável quanto à po-
litica de segurança pública, visto a redução substancial do 
número de armas em circulação na sociedade, situação que 
vem a afastar a possibilidade de que armas compradas le-
galmente caiam nas mãos do crime organizado, que se apo-
deram das mesmas ao praticarem roubos e furtos.

Complementa, ainda, ao afirmar que “atualmente, 
R$ 140 milhões em média são gastos todo ano, pelo 
Ministério da Saúde, com internações por ferimento de 
arma de fogo, nas redes pública e particular, muitas das 
quais ocasionadas por motivos fúteis” (NERY, 2005).

De maneira diversa se posiciona Israel Domingos 
Jorio (2005), ao demonstrar ser contrário ao desar-
mamento, visto que a autotutela, quando atribuída ao 
direito de sobrevivência, defesa e autopreservação, é 
uma faculdade indubitável, arraigada ao instinto do ser 
humano. De um ponto de vista simplório, representa o 
interesse na luta pela vida e auto conservação do ser.

Ainda sob a luz dos ensinamentos de Jorio (2005):

Tendo em vista haver a nossa Carta Magna 
expressamente declarado a primazia pelos di-
reitos humanos (art. 4º, II), qualquer restrição 
desarrazoada deve ser tida por inconstitucio-
nal. É a partir deste raciocínio que entendemos 
a proibição da comercialização de armas como 
inconstitucional, pois parece-nos claro ela im-
plica em severa limitação ao direito de auto-tu-
tela. Muito embora não seja este seu propósito, 
é conseqüência acessória imediatamente rela-
cionada e de facílima previsibilidade. E também 
nos parece ser desarrazoada.

O que não há dúvida é a justificativa sob a qual se 
pautou a criação da Lei 10.826/2003 – a redução da 
criminalidade – principalmente na questão da proibição 
à comercialização de armas de fogo no Brasil. Nesse 
caminho, segundo Nascimento Filho (2012):

No Brasil, desde o ano de 2003, com o início 
da vigência da Lei 10.825, o Estatuto do De-
sarmamento, tem sido discutido a necessidade 
ou não da proibição do comércio de armas de 
fogo, em território nacional, como meio para a 
redução da violência no país. Tal discussão não 
cessou, mesmo após a negativa, por parte dos 
cidadãos brasileiros, no referendo em outubro 
de 2005, regulado pelo artigo 35 da citada lei, 
que proibiria a comercialização de munições e 
armas de fogo no Brasil.

Assim, questiona-se: a atual política do desarmamen-
to no Brasil, amparada pela Lei 10.826/2003, tem sido 
eficaz quanto à proposta de redução da violência no país?

Como objetivo geral, visa-se a analisar a eficácia 
quanto à redução da violência no Brasil após o início da 
vigência da Lei 10.826/2003, devendo, também, confor-
me os objetivos específicos, apresentar: a) a aplicação do 
desarmamento no país da Jamaica e resultados locais; b) 
relação entre armas e violência, comparando dados do 
Brasil, Estados Unidos da América (EUA), Jamaica e Suí-
ça; c) gráficos e dados, exibindo comparativos envolven-
do homicídios, acidentes e suicídios com armas de fogo 
no Brasil; d) teorias relativas à política de não reação.

Para o desenvolvimento do presente estudo, foi uti-
lizada a consulta bibliográfica, informando sobre a atual 
situação do problema, permitindo o estabelecimento 
de um modelo teórico inicial de referência e utilizando 
fontes encontradas nas bibliotecas tradicionais, obras 
e trabalhos publicados, abrangendo títulos disponíveis e 
matérias publicadas em periódicos, além daquelas dis-
poníveis na internet, sempre buscando as abordagens 
voltadas à análise do Desarmamento no Brasil.

Dessa forma, o presente artigo tem por finalidade 
oferecer subsídios aos operadores e aplicadores do 
Direito, quanto a esse tema, que tem sido amplamente 
debatido na esfera jurídica e política.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. DO DESARMAMENTO REALIZADO NA 
JAMAICA

Na Jamaica, durante a década de 60, a criminalidade 
e as taxas de violência vinham aumentando de manei-
ra exponencial. Diante dessa situação, objetivando um 
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bem-estar social mais favorável, foi instituído o Ato de 
Armas de Fogo em 1967 e o Ato de Cortes de Armas em 
1974. Ambas as legislações visavam a forte repressão à 
posse e porte de arma de fogo e aos crimes cometidos 
com armas de fogo (TERRY, 2000).

Segundo a supracitada autora, o Ato de Armas de 
Fogo de 1967 era severo ao ponto de autorizar conde-
nações sumárias a trabalhos forçados, com penas por 
tempo indeterminado. O simples fato de estar transi-
tando apenas com munições também era considerado 
como porte de arma 

Porém, apesar das penas mais gravosas e meios 
para a coerção àqueles que desrespeitassem o Ato de 
Armas de Fogo de 1967, a violência na Jamaica conti-
nuou a crescer. Então, com o objetivo de tornar ainda 
mais abrangente a aplicação da política de desarma-
mento, em 1974 foi instituído o Ato de Corte de Armas 
de fogo, criando um Tribunal das Armas, específico para 
julgar os crimes previstos no Ato de Armas de Fogo ou 
que envolvessem o uso das armas de fogo. As referidas 
legislações não permitiam que os particulares registras-
sem ou adquirissem armas, forçando os mesmos a en-
tregarem armas sob a sua posse ao Estado, no entanto, 
os delinquentes continuaram armados (TERRY, 2000).

Mesmo vigendo o Ato de Armas de Fogo e o Ato de 
Corte de Armas de Fogo, não houve mudanças signi-
ficativas nas taxas de violência na Jamaica, assim, é 
decretado pelo governo estado de exceção, que tinha, 

como uma de suas medidas restritivas de direitos da 
sociedade, o toque de recolher, determinando que nin-
guém poderia transitar na rua durante a noite. Percebe-
-se, novamente, que, sob a justificativa da segurança 
dos cidadãos jamaicanos, o governo buscou restringir, 
mais ainda, a liberdade destes.

Sublinha-se que, ainda hoje, no Estado da Jamaica, 
a criminalidade não foi devidamente controlada, tendo 
o tráfico de drogas como uma de suas principais cau-
sas da violência. Em 2010, o referido país registrou 52 
homicídios para cada 100mil habitantes, desta feita, 
ocupando o 4º lugar no ranking mundial de proporção 
de homicídios, ficando atrás apenas de Honduras, El 
Salvador e Costa do Marfim (DIÁLOGO, 2012).

2.2. RELAÇÃO ENTRE ARMAS E VIOLÊNCIA, 
COMPARANDO BRASIL, ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA, JAMAICA E SUÍÇA

Nascimento Filho (2012), fazendo o uso do sítio 
www.gunpolicy.org, cruzou e comparou alguns dados 
relacionados a armas e homicídios, gerando gráficos de 
relevância para o presente trabalho.

O gráfico a seguir demonstra a relação entre a pro-
porção de homicídios para cada 100mil habitantes no 
Brasil, Estados Unidos da América (EUA), Jamaica e 
Suíça entre os anos de 2005 a 2008.

Gráfico 01. Comparativo da proporção de homicídios para cada 100mil 
habitantes. Brasil, EUA, Jamaica, Suíça. 2005-2008
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Possível notar que, apesar do país jamaicano ter 
aderido ao desarmamento da população ao final da dé-
cada de 60 (Jamaica, 1967), o mesmo detém os maio-
res índices de homicídios entre os países relacionados.

No Gráfico 02, fica visível a diferença entre os países 
quanto ao número total de armas de fogo de proprieda-
de particular. Evidente que os EUA encontram-se a fren-

te nesse número, visto que há por volta de 270 milhões 
de armas de fogo sob a propriedade de particulares. Os 
civis brasileiros mantêm 17,6 milhões de armas de fogo, 
os suíços 3,4 milhões e os jamaicanos, pouco mais de 
215 mil. Ressalta-se que, na Jamaica, a quantidade de 
armas de fogo sob a propriedade de particulares é insig-
nificante, se comparada aos números dos EUA.

Gráfico 02. Comparativo do número total de armas de fogo de propriedade 
particular. Brasil, EUA, Jamaica, Suíça

Por fim, no Gráfico 03, fica demons-
trado que os EUA têm 88,8 armas de 
fogo para cara 100mil habitantes; a Su-
íça, 45,70; a Jamaica, 8,10; e o Brasil, 
8,00. Grifa-se que os EUA e a Suíça, 
conforme Gráfico 01, possuem as ta-
xas de homicídios, entre anos de 2005 
a 2008, abaixo dos 5 para cada 100mil 
habitantes. O Brasil, no mesmo período, 
fica com a taxa entre 20,40 a 26,00 ho-
micídios para cada 100mil habitantes, 
sendo que a ilha jamaicana, que possui 
praticamente a mesma proporção de ar-
mas de fogo, se comparado ao Brasil, 
sofre com uma taxa de homicídios ele-
vadíssima para cada 100mil habitantes, 
permanecendo entre 49,00 a 59,50.

Gráfico 03. Comparativo da posse de armas de fogo para 
cada 100mil habitantes no Brasil, EUA, Jamaica e Suíça
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2.3. DOS COMPARATIVOS ENVOLVENDO 
HOMICÍDIOS, ACIDENTES E SUICÍDIOS COM 
ARMA DE FOGO NO BRASIL

No que diz respeito aos números, no Brasil, referen-
tes às mortes causadas por arma de fogo, estes são 
considerados uns dos mais assertivos, visto que, des-
de 1979, o Ministério da Saúde utiliza o Subsistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM), que possui alto 
padrão de sistematização, possibilitando realizar com-
parativo dos dados em caráter nacional e internacional, 
e, da mesma maneira, trabalhar com informações histó-
ricas sobre o assunto (WAISELFISZ, 2013).

De acordo com a pesquisa realizada por Waiselfisz 
(2013), de 1980 a 2010, a taxa de homicídio, no Brasil, cres-
ceu em 502,8%; a de suicídio, em 46,8%; e a de acidentes 
com armas de fogo caiu em 8,8%. As mortes sem especifi-
cação (AF) tiveram uma queda significativa, demonstrando 

que as informações têm tido uma melhor apuração.
Ainda sob a ótica do referido autor, entre a população 

mais jovem – entre 15 a 29 anos – a taxa de homicídios 
aumentou em 591,5%; a de suicídios, em 2,4%; e a de 
acidentes com armas de fogo obteve uma queda de 1,9%.

Para tanto, é fundamental frisar que, no período de 
1980 a 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Pesquisas – IBGE, a população brasileira cresceu 
57,4%, ou seja, de 121.150.573 habitantes passou a ter 
190.755.799 (IBGE, 2010). Nesse aspecto, para cada 
100mil habitantes, a evolução de homicídios para a 
população total foi de 276,1%. Quanto aos suicídios e 
acidentes com armas de fogo, houve um retrocesso de 
8,4% e 43,1%, respectivamente.

O Gráfico 04 demonstra, com maior clareza, a evolu-
ção dos números referentes aos homicídios com armas 
de fogo ocorridos no Brasil, relacionando-se, direta-
mente, com a Tabela de ANEXO B. 

Gráfico 04. Taxas de mortalidade (em 100 mil habitantes) por armas de fogo. 
População Total de Jovem. Brasil. 1980/2010.

Sob o enfoque da representatividade do quadro 
supra, fica evidente o crescimento dos homicídios no 
Brasil, e, mesmo com o Estatuto do Desarmamento em 
vigência, não houve consideráveis alterações nos nú-
meros de mortes para cada 100mil habitantes.

Fica explícito, também, que, desde 1980, a popula-
ção jovem, de 15 a 29 anos de idade, é a que mais sofre 
com homicídios no país, sendo, em alguns momentos, 
mais ou menos o dobro, se comparado com as taxas 

envolvendo a população total.
Nascimento Filho (2012) destaca que o art. 28 da Lei 

10.826/2003 restringe a compra e posse de armas de fogo 
apenas aos maiores de 25 anos de idade, mas é a parcela 
da população entre 15 e 21 anos que mais sofre homicídios.

Ademais, buscando realizar um comparativo entre 
as mortes provocadas por armas de fogo e mortes re-
gistradas no trânsito, em pesquisa na Associação Brasi-
leira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito, afirma-se 
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que, de 2001 à 2010, os óbitos no trânsito brasileiro sal-
taram de 30524 para 42844, ou seja, 40% de aumento 

na referida taxa (POR VIAS SEGURAS, 2013). Objetivan-
do visualizar esta questão, segue o Gráfico 05:

Gráfico 05. Comparativo entre mortes no trânsito e mortes por arma de fogo entre os 
anos de 2001 a 2010.

Notável no gráfico apresentado, que a linha referente 
às mortes com arma de fogo manteve-se estável dentro 
do período do ano de 2001 a 2010, permanecendo sem-
pre entre a faixa de 35mil a 40mil mortes por ano. O mes-
mo não pode ser afirmado quanto aos óbitos ocorridos 
em decorrência dos acidentes de trânsito, posto que, no 
mesmo período, a linha se manteve em um crescimento 
quase que constante da faixa dos 30mil mortos em 2001, 

ultrapassando a faixa das 40mil mortes em 2010.
Caminhando sobre a mesma linha comparativa, de 

acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Saú-
de, em 2010 foram registrados 10.608 óbitos por aci-
dentes diversos; 10.390 óbitos por quedas; e 5.448 por 
afogamentos (BRASIL, 2012[?]). Para o mesmo ano, 
foram registrados 352 decessos por acidentes com ar-
mas de fogo (WAISELFISZ, 2013).

Gráfico 06. Representação dos números de óbitos por acidentes diversos, por 
quedas, por afogamentos e por acidentes com arma de fogo no ano de 2010.

Destaca-se que os óbitos em consequência de aci-
dentes com armas de fogo foram 352, inseridos no total 
de 26.794 de acidentes por outras causas com resultado 
de morte, ou seja, acidentes com decessos envolvendo 
armas de fogo, em 2010, equivalem a 1.31% do total.

E quanto aos suicídios notificados em 2010, o Minis-
tério da Saúde registrou um total de 9.423, sendo que, 

deste número, 969 foram provocados por autolesão 
com arma de fogo.

2.4. DA POLÍTICA DE NÃO REAÇÃO

Ludwig e Cook (apud MAGALHÃES, 2006) levantam 
a tese de que não existe relação direta entre criminali-
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dade e posse de armas, porém, deixam claro que o ser 
humano, dotado de instinto de autopreservação, evita 
enfrentar aqueles que possam reagir, ou seja, se o cri-
minoso tiver conhecimento que uma possível vítima se 
encontra armada e sabe manejar essa arma em sua le-
gítima defesa, esse criminoso irá buscar uma vítima de-
sarmada; por analogia, haverá seleção natural, situação 
em que o predador busca uma presa mais fraca em vista 
de maiores chances de êxito em sua investida.

Segundo Pastana (2005), no Brasil, há uma verda-
deira cultura do medo relacionada à violência criminal, o 
que tem gerado problemas no modo de viver da popula-
ção urbana, sendo um assunto que é valorizado pela im-
prensa, e, assim, as autoridades públicas determinam 
mudanças no comportamento e hábitos da sociedade.

Na mesma vertente, Cunha (2009) afirma que o au-
mento dos índices da criminalidade e do sentimento de in-
segurança determina as estratégias repressivas orientadas 
à criminalização de condutas específicas e grupos sociais.

Diante das questões expostas, percebe-se que Go-
vernos Federal e Estaduais, em geral, orientam os brasi-
leiros a optar pela não reação diante de situações como 
assaltos e sequestros relâmpagos. Isso é facilmente 
visualizado nas informações obtidas no site da Polícia 
Civil do Estado da Bahia:

DURANTE UM ASSALTO
Não reaja nem tente fugir;
Apenas responda o que for perguntado;
Não faça movimentos bruscos;
Tente parecer calmo;
Obedeça e peça autorização a cada movimento 
que fizer (para o ladrão não pensar que você 
está tentando reagir);
Carregue um pouco de dinheiro (para satisfa-
zer o ladrão), mas poucos cartões. [...] (grifa-
mos) (BAHIA, 20??).

Em diversos pontos do Manual de proteção do ci-
dadão, disponibilizado pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, também é possível ob-
servar o papel que o cidadão assume quando vitimado 
pela violência, sendo orientado a não andar armado ou 
ter armas em casa, mesmo sabendo manejá-la e tendo 
porte, visto que as chances de reagir com sucesso são 
pequenas e o risco que a arma seja usada contra o cida-
dão é maior (SÃO PAULO, 2003).

Ainda sobre as orientações que o Estado oferece ao 
cidadão no manual supramencionado, afirma-se que o 
indivíduo deve evitar usar joias e objetos de valor, que 
este deve usar roupas discretas e que é melhor não usar 
veículo próprio quando for a festas públicas, para não 
ter problemas com estacionamento, danos e furto. E se-

guindo na mesma linha, seguem trechos colacionados 
sobre como evitar e agir em caso de sequestros:

Evite ostentar riqueza, especialmente através 
de seu veículo; Dirija um carro comum em bom 
estado;
[...]
Não tente fugir;
[...]
Caso seja vítima NÃO REAJA; O elemento sur-
presa é favorável ao bandido, que na grande 
maioria dos casos não está sozinho e não tem 
nada a perder; (grifamos) (SÃO PAULO, 2003, 
p.103-105).

E, ao longo das informações fornecidas, fica su-
bentendido que não reagir garante à vítima o seu bem 
maior, a vida:

Caso você tenha problemas lembre-se: mante-
nha-se o mais calmo possível, não reaja, não 
faça movimentos bruscos, não banque o herói, 
lembre-se que não há dinheiro ou patrimônio 
que valha sua vida (SÃO PAULO, 2003, p.24).

No entanto, fica evidente que a referida política, em 
que o Estado incentiva as vítimas pela não reação, não 
tem se demonstrado eficaz, posto que, nos últimos anos, 
são constantes as notícias de pessoas que seguem as 
orientações expostas, porém, têm sua vida ceifada.

Como exemplo, temos o caso da dentista Cinthya 
Magaly Moutinho de Souza, que, em abril de 2013, teve 
seu consultório invadido por dois homens e um ado-
lescente armados para efetuarem um assalto. Quando 
verificaram que a dentista tinha apenas 30 reais em sua 
conta bancária, atearam fogo na mesma, que morreu no 
local (POLÍCIA ... 2003).

No portal de notícias da Jovem Pan (RISCALA, 
2013), pouco mais de um mês após a notícia da mor-
te da dentista Cinthya Magaly, é veiculada a morte do 
dentista Alexandre Peçanha Gaddy, que, mesmo não 
reagindo ao assalto efetuado em seu consultório, os as-
saltantes atearam-lhe fogo, morrendo em consequência 
das queimaduras.

Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo (apud KREPP, 2013), os nú-
meros de latrocínios têm aumentado no estado de São 
Paulo; realizando um comparativo entre os meses do 
primeiro trimestre de 2011, 2012 e 2013, os números 
foram de 89, 88 e 101, respectivamente.

Na mesma linha, observa-se que, conforme os En-
contros Anuais do Fórum Brasileiro de Segurança Públi-
ca, mais especificamente o 5º, 6º e o 7º, ocorridos em 
2010, 2011 e 2012, no estado de São Paulo, os latrocí-
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nios saltaram de 266, no ano de 2008, para 316, no ano 
de 2011; no estado de Minas Gerais, os números salta-
ram de 63 latrocínios, em 2008, para 90, em 2011; e, no 
Paraná, de 50 latrocínios, em 2008, para 86, em 2011.

Nas informações obtidas no Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, não é possível determinar parâmetros 
a nível nacional, pelo fato de alguns estados, como Rio 
Grande do Norte, Acre, e Roraima, não terem disponibi-
lizados números ou taxas referentes a Latrocínios.

Não é possível estabelecer, com exatidão, sob quais 
circunstancias um latrocínio ocorreu, visto que, atual-
mente, seja por ter a vítima reagido, seja pelo fato do 
autor do crime ter ficado insatisfeito com o resultado 
do roubo, este pode vir a atentar contra a vida daquele.

Ademais, segundo Sérgio Masilha (2013), no que tan-
ge à segurança do indivíduo, as ações do mesmo devem 
ser voltadas para a prevenção, visto que, após este ser 
abordado pelo assaltante, as possibilidades de sua rea-
ção ser bem sucedida são poucas. Prossegue afirmando 
que o autor do roubo ou outro crime contra o patrimônio 
seleciona qual vítima irá abordar, buscando uma que es-
teja mais despreparada ou em situação de desvantagem. 
Situação já afirmada por Ludwig e Cook (apud MAGA-
LHÃES, 2006). Nesse aspecto, com a certeza de que a 
vítima não está armada e, possivelmente, não irá reagir, 
passa o hipotético autor criminoso a ter mais confiança 
ao investir em um roubo ou crime similar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que a realização do desarmamento da popu-
lação civil no Brasil, com rígidas imposições de restri-
ções concernentes à comercialização, posse e porte de 
armas de fogo, tem se demonstrado ineficiente, posto 
que o Estatuto do Desarmamento tem sido respeitado, 
apenas, pelos cidadãos que buscam trilhar suas vidas 
dentro das diretrizes da Lei.

Em comparativo com outro Estado, no caso a Jamai-
ca, que vivenciou uma política do desarmamento nos 
anos 70 semelhante a do Brasil, sob a justificativa de 
reduzir os altos índices de criminalidade, fica claro que, 
naquele país, o ato de impedir ou restringir à população 
a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo 
não se demonstrou eficaz, posto que, ainda nos dias de 
hoje, a Jamaica mantém uma proporção de homicídios 
que supera os 50 para cada 100mil habitantes por ano, 
sendo considerado o quarto país, no mundo, com maior 
proporção de homicídios.

Quando realizada comparação entre Brasil, EUA, Ja-
maica e Suíça, no que se refere aos números relaciona-
dos a quantidades de armas de fogo e homicídios em 

cada país, entre os anos de 2005 a 2008, fica claro que 
essa relação não adota uma exatidão.

Entre os quatro países mencionados, os EUA e o 
Brasil são os que detêm a maior quantidade de armas 
de fogo em números totais – 270mil e 17,6mil, respec-
tivamente – e a Suíça e a Jamaica são os que possuem 
a menor quantidade – 3,4mil e 0,27mil, respectivamen-
te. Proporcionalmente, para cada 100mil habitantes, os 
EUA e a Suíça mantêm os maiores números: os EUA de-
têm 88,80 armas para cada 100mil habitantes e a Suíça 
45,70. Brasil e Jamaica detêm as menores proporções: 
8,10 armas de fogo a cada 100mil habitantes no Brasil e 
8,00 na Jamaica.

No entanto, nos anos pesquisados, a Jamaica lide-
ra em proporção de homicídios para cada 100mil ha-
bitantes, obtendo uma média de 54,07. Já o Brasil fica 
em segundo lugar, com 23,00 homicídios. EUA e Suíça 
possuem os menores índices: os EUA tiveram uma mé-
dia de 5,19 homicídios para cada 100mil habitantes e a 
Suíça, incríveis 0,80 homicídios em um ano.

De acordo com os dados analisados, fica evidente 
que não há relação direta entre a quantidade de armas 
em um determinado país e a criminalidade ou homicí-
dios que os mesmo vivencia.

E quanto aos números referentes a homicídios, aci-
dentes e suicídios com armas de fogo, verifica-se que, 
entre os anos de 2003 a 2010, não houve redução ex-
pressiva no que diz respeito a homicídios para cada 
100mil habitantes, com índices constantes na faixa de 
20 mortes por ano. Prosseguindo, é possível verificar 
que a população jovem, de 15 anos a 25 anos, é a que 
mais morre em homicídios com armas de fogo, mesmo 
que não seja autorizado que menores de 25 anos de 
idade mantenham sob a sua posse ou porte arma de 
fogo, conforme determinação do decreto 5.123/04, que 
regulamenta a Lei 10.824/04.

É relevante, também, quando realizado comparativo 
entre mortes por acidentes de trânsito e homicídios com 
armas de fogo, destacar que, entre 2001 e 2010, os óbi-
tos no trânsito saltaram de 30mil mortes anuais para 
mais de 42mil, ultrapassando os homicídios causados 
por armas de fogo, que se mantiveram, em todo o pe-
ríodo, abaixo dos 40mil mortos por ano. Frisa-se que o 
trânsito, no Brasil, em homicídios culposos, tem matado 
mais do que armas em homicídios dolosos.

E quanto aos acidentes e suicídios provocados por 
armas de fogo, fica evidente que, em 2010, a arma de 
fogo não foi o principal vetor de mortes nesse aspecto. 
As mortes causadas em acidentes por queda chegaram 
ao número de 10390, as causadas por afogamento che-
garam a 5448, enquanto que, por armas de fogo, atingi-
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ram um número de 354 mortes.
No mesmo caminho, foram 9423 suicídios no ano de 

2010, sendo que, destes, 969 foram praticados com o 
uso de arma de fogo.

Em vista do que foi exposto no trabalho, é imperioso 
destacar que a Lei 10.826/2003, mesmo com todas as 
restrições que impõe a liberdade do cidadão em pos-
suir ou portar uma arma para se defender ou defender 
sua família e seu patrimônio, não esta sendo eficiente 
no controle da violência do Brasil, na verdade, não foi 
possível estabelecer qualquer parâmetro entre criminali-
dade, desarmamento e resultado.

E quanto às mortes provadas por acidentes e suicí-
dios, é perceptível que a arma não é o principal vetor, 
não sendo justificável manter o desarmamento sob o 
argumento de que o mesmo reduziria os acidentes sui-
cídios envolvendo armas de fogo, posto que, se a busca 
fosse essa, mais eficiente seria proibir ao brasileiro a 
tomar banho na piscina, lago, rio ou no mar.

Fica claro que o Estado tem buscado, de diversas 
formas, reduzir a violência cometida com armas de fogo 
no Brasil, cultuando o medo de que, em uma situação 
de perigo, caso a vítima venha a reagir, esta tem grande 
probabilidade de morrer; porém, não foram encontrados 
dados que, de fato, venham a estabelecer tal afirmativa.

E nas informações obtidas ao longo da pesquisa, 

o Estado demonstra a sua ineficiência no combate à 
violência, ao ponto de orientar a população acerca da 
necessidade de carregar um pouco de dinheiro para sa-
tisfazer um ladrão, no caso de assalto; ou mesmo, que 
se evite comprar carros luxuosos para não chamar a 
atenção de criminosos. Ou seja, passa o indivíduo a ser 
refém da violência, em que é instruído a não fazer uso 
pleno da sua propriedade. Assim, ao invés do crime ser 
combatido, passam as atitudes lícitas dos cidadãos que 
seguem a lei a serem reprimidas.

A política de não reagir, que há anos tem sido in-
centivada como meio de sobreviver a uma abordagem 
criminosa, já não é eficaz, posto que tem sido comum  o 
autor do crime, mesmo sem as vítimas reagirem,  tomar 
uma atitude violenta, agredindo-as a ponto de retirar-
-lhes a vida sem justificativas, muitas vezes por mera 
crueldade e insatisfação por não ter o que subtrair.

Desarmar ou burocratizar, buscando, em demasia, 
evitar a aquisição de armas de fogo pela população 
cumpridora da lei não têm trazido os resultados neces-
sários, no que tange à redução da violência no Brasil. 
Isso tem tirado o direito natural do indivíduo à legítima 
defesa, situação que é contrária ao princípio da inter-
venção mínima do Direito Penal, dando a sensação de 
que, dia após dia, a população brasileira encontra-se 
mais exposta ao crime e violência no país.
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ANEXO A – TABELA DE NÚMERO DE VÍTIMAS LETAIS POR ARMAS DE FOGO NA POPULAÇÃO TOTAL E JOVEM NO BRASIL DE 1980 A 2010
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ANEXO B – TABELA DE TAXAS DE MORTALIDADE PARA CADA 100MIL HABITANTES DA POPULAÇÃO TOTAL E DA JOVEM POR ARMAS DE 
FOGO NO BRASIL DE 1980 A 2010
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ANEXO C – TABELA DA POPULAÇÃO NOS CENCOS DEMOGRÁFICOS, 
SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO –

1872/2010

Grandes Regiões e 
UFs 18721 18901 19001 19201 19401 19501 19602 19702 19802 19913 20003 20103

BRASIL 9.930.478 14.333.915 17.438.434 30.635.605 41.236.315 51.944.397 70.992.343 94.508.583 121.150.573 146.917.459 169.590.693 190.755.799

Região Norte 332.847 476.370 695.112 1.439.052 1.627.608 2.048.696 2.930.005 4.188.313 6.767.249 10.257.266 12.893.561 15.864.454

Região Nordeste 4.638.560 6.002.047 6.749.507 11.245.921 14.434.080 17.973.413 22.428.873 28.675.110 35.419.156 42.470.225 47.693.253 53.081.950

Região Sudeste 4.016.922 6.104.384 7.824.011 13.654.934 18.345.831 22.548.494 31.062.978 40.331.969 52.580.527 62.660.700 72.297.351 80.364.410

Região Sul 721.337 1.430.715 1.796.495 3.537.167 5.735.305 7.840.870 11.892.107 16.683.551 19.380.126 22.117.026 25.089.783 27.386.891

Região Centro-
Oeste 220.812 320.399 373.309 758.531 1.093.491 1.532.924 2.678.380 4.629.640 7.003.515 9.412.242 11.616.745 14.058.094

RO ... ... ... ... ... 36.935 70.783 116.620 503.125 1.130.874 1.377.792 1.562.409

AC ... ... ... 92.379 79.768 114.755 160.208 218.006 306.893 417.165 557.226 733.559

AM 57.610 147.915 249.756 363.166 438.008 514.099 721.215 960.934 1.449.135 2.102.901 2.813.085 3.483.985

RR ... ... ... ... ... 18.116 29.489 41.638 82.018 215.950 324.152 450.479

PA 275.237 328.455 445.356 983.507 944.644 1.123.273 1.550.935 2.197.072 3.507.312 5.181.570 6.189.550 7.581.051

AP ... ... ... ... ... 37.477 68.889 116.480 180.078 288.690 475.843 669.526

TO ... ... ... ... 165.188 204.041 328.486 537.563 738.688 920.116 1.155.913 1.383.445

MA 359.040 430.854 499.308 874.337 1.235.169 1.583.248 2.492.139 3.037.135 4.097.231 4.929.029 5.642.960 6.574.789

PI 202.222 267.609 334.328 609.003 817.601 1.045.696 1.263.368 1.734.894 2.188.150 2.581.215 2.841.202 3.118.360

CE 721.686 805.687 849.127 1.319.228 2.091.032 2.695.450 3.337.856 4.491.590 5.380.432 6.362.620 7.418.476 8.452.381

RN 233.979 268.273 274.317 537.135 768.018 967.921 1.157.258 1.611.606 1.933.126 2.414.121 2.771.538 3.168.027

PB 376.226 457.232 490.784 961.106 1.422.282 1.713.259 2.018.023 2.445.419 2.810.032 3.200.677 3.439.344 3.766.528

PE 841.539 1.030.224 1.178.150 2.154.835 2.688.240 3.395.766 4.138.289 5.253.901 6.244.275 7.122.548 7.911.937 8.796.448

AL 348.009 511.440 649.273 978.748 951.300 1.093.137 1.271.062 1.606.174 2.011.875 2.512.991 2.819.172 3.120.494

SE 176.243 310.926 356.264 477.064 542.326 644.361 760.273 911.251 1.156.642 1.491.867 1.781.714 2.068.017

BH 1.379.616 1.919.802 2.117.956 3.334.465 3.918.112 4.834.575 5.990.605 7.583.140 9.597.393 11.855.157 13.066.910 14.016.906

MG 2.039.735 3.184.099 3.594.471 5.888.174 6.763.368 7.782.188 9.960.040 11.645.095 13.651.852 15.731.961 17.866.402 19.597.330

ES 82.137 135.997 209.783 457.328 790.149 957.238 1.418.348 1.617.857 2.063.679 2.598.505 3.094.390 3.514.952

RJ 1.057.696 1.399.535 1.737.478 2.717.244 3.611.998 4.674.645 6.709.891 9.110.324 11.489.797 12.783.761 14.367.083 15.989.929

SP 837.354 1.384.753 2.282.279 4.592.188 7.180.316 9.134.423 12.974.699 17.958.693 25.375.199 31.546.473 36.969.476 41.262.199

PR 126.722 249.491 327.136 685.711 1.236.276 2.115.547 4.296.375 6.997.682 7.749.752 8.443.299 9.558.454 10.444.526

SC 159.802 283.769 320.289 668.743 1.178.340 1.560.502 2.146.909 2.930.411 3.687.652 4.538.248 5.349.580 6.248.436

RS 434.813 897.455 1.149.070 2.182.713 3.320.689 4.164.821 5.448.823 6.755.458 7.942.722 9.135.479 10.181.749 10.693.929

MS ... ... ... ... 238.640 309.395 579.652 1.010.731 1.401.151 1.778.741 2.074.877 2.449.024

MT 60.417 92.827 118.025 246.612 193.625 212.649 330.610 612.887 1.169.812 2.022.524 2.502.260 3.035.122

GO 160.395 227.572 255.284 511.919 661.226 1.010.880 1.626.376 2.460.007 3.229.219 4.012.562 4.996.439 6.003.788

DF ... ... ... ... ... ... 141.742 546.015 1.203.333 1.598.415 2.043.169 2.570.160

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1872, 1890, 1900, 1920,1940, 1950, 1960,1970, 1980,1991, 2000 e 2010. 
(1) População presente. (2) População recenseada. (3) População residente
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CONSTITUCIONAL: DO POLIZEISTAAT AO ESTADO 
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Resumo
Ordenamento jurídico, Teoria Geral do Estado e Teoria Geral dos Princípios são três elementos que não podem 
ser inobservados ao se investigar os pilares do contemporâneo Estado Constitucional Democrático de Direito. É 
com base nessa premissa que o presente trabalho se desenvolve, buscando relacionar o ordenamento jurídico, 
sua legitimidade e a principiologia constitucional com os fundamentos do Estado Constitucional Democrático 
de Direito. Dessa feita, através de uma abordagem histórico-constitucional, pretende-se analisar cada um desses 
elementos e seus principais desdobramentos, identificando as áreas de conhecimento comuns de cada um deles 
e suas respectivas interações, objetivando traçar, ao final, os principais aspectos caracterizadores de um Estado 
Constitucional Democrático de Direito.

Palavras-chave: Teoria Geral dos Princípios. Teoria Geral do Estado. Direito Constitucional. Democracia. Estado 
Constitucional Democrático de Direito.

GENERAL THEORY OF THE STATE AND THE CONSTITUTIONAL PRINCIPIOLOGY: FROM 
THE POLIZEISTAAT TO THE DEMOCRATIC AND CONSTITUTIONAL STATE OF LAW

Abstract
Legal order, The General Theory of the State and The General Theory of Principles are three factors that cannot 
be unobserved when we investigate the pillars of contemporary Democratic and Constitutional State of Law. 
It’s based on this premise that the current research develops itself, trying to relate the legal order, his legitimacy 
and the constitutional principiology with the bases of Democratic and Constitutional State of Law. Thus, 
through a historical and constitutional review, we intend to analyze each of these elements and their main 
outcomes, identifying the areas of common knowledge of each of them and their respective interactions, in 
order to find, at the end, the main aspects which characterize the Democratic and Constitutional State of Law.  

Keywords: General Theory of Principles. General Theory of the State. Constitutional Law. Democracy. 
Democratic and Constitutional State of Law.
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1. INTRODUÇÃO

Não se pode compreender a atual noção de Estado 
Constitucional Democrático de Direito, deixando de lado 
alguns dos pressupostos do Estado Moderno preconi-
zados por Jean Bodin – em sua obra “Le Six Livres de la 
Republique” – e por Thommas Hobbes – em “Leviatã”.

Com base nas preditas obras, é possível afirmar 
que o Estado nada mais é do que a organização jurí-
dica do poder, estando essa organização diretamente 
relacionada com o surgimento dos primeiros ordena-
mentos jurídicos.

Não obstante a tais constatações, com a evolu-
ção dos ordenamentos jurídicos nos últimos séculos, 
o avanço pós-positivista, o reconhecimento da força 
normativa da Constituição e dos princípios nela enca-
pitulados, novos modelos de organização estatal fo-
ram traçados.

É nesse contexto de evolução e reformulação dos 
ordenamentos jurídicos, da criação de uma teoria geral 
dos princípios e, principalmente, do reconhecimento de 
um Estado Constitucional Democrático de Direito, que 
a presente pesquisa se constrói, objetivando, em espe-
cial, a realização de uma análise da relação existente 
entre o avanço dos ideais pós-positivistas dentro dos 
ordenamentos jurídicos e da principiologia constitucio-
nal, com os modelos estatais hodiernamente existentes. 

2. O ORDENAMENTO JURÍDICO E SUA 
LEGITIMIDADE: UMA ANÁLISE À LUZ DA 
TEORIA GERAL DO DIREITO

 
A título de introdução, pode-se afirmar que ordena-

mento jurídico é um macromodelo que tem sua validade 
adstrita ao modelo constitucional vigente, devendo to-
dos os demais modelos, imperativamente, adequar-se 
aos fundamentos estabelecidos por esse último.

O pensamento positivista do Século XIX e XX, do 
qual se destacam Hans Kelsen e Noberto Bobbio, fixava, 
a priori, que o ordenamento jurídico nada mais era do 
que um conjunto sistemático de normas.

Conforme pontua Noberto Bobbio (1995,p. 197-210), 
só se pode falar em Direito ao existir um complexo de 
normas, formando um determinado ordenamento jurí-
dico. Em outras palavras, o Direito não é (uma) norma, 
mas um conjunto coordenado destas, assentando-se 
sobre o mandamento de que nenhuma norma jurídica 
está só, mas, sim, ligada a outras normas com as quais 
forma um sistema normativo.

Complementando tal raciocínio, Hans Kelsen (2009, 

p. 246) estabeleceu que dentro desse sistema normati-
vo há uma hierarquia entre as normas que o compõem, 
de tal forma que a ordem jurídica não é um sistema de 
normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas 
ao lado umas das outras, mas, na verdade, trata-se de 
uma construção escalonada de diferentes camadas ou 
níveis de normas jurídicas.

Contudo, a vertente doutrinária mais vanguardista 
discorda, unissonamente, do posicionamento acima ex-
plicitado, especialmente por entender que o ordenamen-
to jurídico é o sistema de normas jurídicas in acto, ou 
seja, também compõem o ordenamento jurídico (além 
das normas propriamente ditas) as fontes de direito e 
todos os seus conteúdos e projeções (costume, juris-
prudência, etc.).

Nesse desiderato, Eduardo C. B. Bittar (2008, p.  
544-547), coadunando com o dissenso supra grafado, 
afirma que o ordenamento jurídico é o sistema de nor-
mas em sua concreta realização, abrangendo tanto as 
regras explícitas e as elaboradas para suprir as lacunas 
do sistema, como, também, as que cobrem os claros 
deixados ao poder discricionário dos indivíduos (as cha-
madas “normas negociais”).

A segunda corrente doutrinária merece mais atenção 
dentro do contexto jurídico contemporâneo, uma vez 
que é cediço que o ordenamento jurídico jamais pode 
caracterizar-se por um aspecto fundamentalmente está-
tico, haja vista que prescinde, igualmente, de elementos 
exógenos (tais como os fatos e os valores) para comal-
tar suas lacunas – partindo-se, pois, da premissa que 
nenhum ordenamento jurídico é plenamente completo.

Particularmente no que pertine aos fundamentos de 
legitimidade dos ordenamentos jurídicos, basicamente 
são duas correntes doutrinárias destacadas por Miguel 
Reale (2002, p. 192-197) que, ab initio, merecem aten-
ção: a concepção lógico-normativa (positivista) e a con-
cepção histórica-cultural.

A concepção lógico-normativa decorre da transposi-
ção dos ideais do positivismo científico para dentro dos 
estudos afetos ao direito, estruturando-se, basicamen-
te, nas ideias promanadas por Hans Kelsen (1998) em 
sua obra a “Teoria Pura do Direito”.

Dentro dessa abordagem, parte-se do pressuposto 
que a distribuição das normas dentro de um ordena-
mento jurídico obedece a uma ordem escalonada (gra-
dativa) de subordinação, construindo-se, pois, uma pi-
râmide, estando na sua base as normas particulares, 
seguidas das normas jurisprudenciais, das normas de 
Direito Privado e Público, até alcançar o vértice da pirâ-
mide, o plano normativo supremo, a Constituição.

A legitimidade do ordenamento jurídico, dentro dessa 
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concepção, é aquilo que está disposto na Constituição, 
o que se justifica por esta ser fruto de um ato histórico, 
positivo e democrático.

Entretanto, o extremo formalismo, apregoado pelo 
positivismo jurídico e propagado pela teoria kelsiana, 
associado à separação entre o Direito e a Moral, deu 
azo à proliferação de diversos textos constitucionais 
arraigados de extremo autoritarismo e permissivos de 
práticas atentatórias à dignidade do ser humano.

O ápice dessa distorção (e que culmina no desuso 
dessa concepção) é notado, e.g., nos textos Constitu-
cionais da Alemanha nazista e da Itália facista, não sen-
do poucos os relatos de soldados das preditas nações 
que, ao longo do julgamento deflagrado no Tribunal de 
Nuremberg, invocavam os ideais kelsianos e as Cons-
tituições dos seus países para justificar as atrocidades 
cometidas durante todo o período de guerra.

Em reação à derrocada da concepção lógico-
-normativa, são formuladas novas proposições, des-
tacando, em âmbito internacional, Konrad Hesse e o 
seu ideal de Constituição Normativa (HESSE, 1991), 
e a reaproximação entre o Direito e a Moral, fruto dos 
trabalhos da escola do pensamento jurídico pós-posi-
tivista – dos quais se destacam Robert Alexy (2011) e 
Ronald Dworkin (2007).

Fazendo uma análise acerca da obra de Hesse, o 
professor Arthur Cortez Bonifácio (2009, 210-214) 
afirma que a Constituição, agora como cerne dos orde-
namentos jurídicos (substituindo, pois, o espaço antes 
ocupado pelos Códigos Civis), passa a ser concebida 
não como o centro do qual tudo deriva por irradiação da 
soberania estatal, mas como o centro para o qual tudo 
deve convergir.

A Constituição passa a positivar diversos princí-
pios, sendo-lhes atribuído, agora, caráter normativo. 
Tais princípios, enquanto expressão máxima da for-
ça normativa da Constituição, irradiam-se por todo o 
ordenamento jurídico, servindo como mandamentos 
de otimização e conformando-o, garantindo não so-
mente a validade formal de tal ordenamento, como, 
também, sua validade substancial – ou, em outras 
palavras, sua efetividade.

Estabelece-se, portanto, que o ordenamento jurídico 
é composto por um conjunto de complexos normativos, 
que estão em constante modificação (atualização) e 
correlacionados uns com os outros, havendo um deles 
que envolve todos os demais: o complexo normativo 
constitucional.

Dessa forma, o complexo normativo constitucional é 
responsável por conferir vigência e eficácia a todas as 
normas, mas é igualmente delas inseparável.

Cumpre ressaltar que, dentro do contexto em que se 
insere a Teoria Geral do Direito hodiernamente, a con-
ceituação de ordenemento jurídico e os fundamentos de 
sua legitimidade em muito se diferem das visões extre-
mamente positivistas dantes mencionadas em razão de, 
sobretudo, dois fatos: a) o posicionamento da Constitui-
ção dentro do ordenamento jurídico; e b) a centralidade 
(do postulado) da dignidade da pessoa humana.

Dessa feita, contemporaneamente, o ordenamento 
jurídico não mais reconhece uma primazia da literalida-
de e do formalismo das regras jurídicas constitucionais, 
harmonizando e conferindo tônica a todas as normas 
jurídicas com base, também, nos princípios constitucio-
nais, especialmente o da dignidade da pessoa humana, 
colocando, pois, no cerne dos ordenamentos jurídicos 
e, em última instância, como fundamento de sua legi-
timidade, a tutela do cidadão e, principalmente, da sua 
dignidade enquanto ser humano dotado de direitos ina-
lienáveis, imprescritíveis e intangíveis. 

3. ESTADO DE DIREITO: CONCEITO, 
EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

O Estado, enquanto organização jurídica do poder 
(conforme já mencionado alhures), é dotado de uma 
série de qualidades (também conhecidas como elemen-
tos constitutivos) responsáveis por sua conceituação e 
caracterização.

Nessa esteira, afirma Canotilho (2003, p. 89-91), 
que, dentre as principais qualidades do Estado Moder-
no, destaca-se a soberania, traduzida em um poder su-
premo no âmbito interno e em um poder independente 
no plano internacional. Através de uma análise dessas 
duas dimensões da soberania, são extraídos os demais 
elementos constitutivos do Estado, quais sejam: a) po-
der político de comando; b) povo; e c) território.

Isso posto, pode-se afirmar, então, que o Estado 
Moderno assenta-se sobre os quatro pilares basilares 
formulados pela Paz de Westfália, em 1684, ou seja, 
a existência de uma soberania externa (independên-
cia) e interna, sendo esta ultima consubstanciada em 
um poder político de comando destinado aos cidadãos 
(povo) que se encontram organizados em torno de de-
terminado território.

O foco do presente trabalho, entretanto, vai um pou-
co além, pretendendo investigar os alicerces do Estado 
de Direito, sua conceituação, sua evolução e, principal-
mente, em que estágio encontra-se tal modelo nos or-
denamentos jurídicos hodiernos.

Nesse desiderato, é importante compreender, con-
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forme afirmam teóricos da Teoria Geral do Estado, dos 
quais se destacam Sahid Maluf (2003, p. 129-135) e 
Gomes Canotilho (2003, p. 92-100), que o principal mo-
delo que precedeu o Estado de Direito foi o chamado 
Estado de Polícia (Polizeistaat), melhor visualizado no 
período histórico compreendido entre o surgimento dos 
primeiros Estados (pós-feudalismo, no final do século 
XV, início do século XVI) e a primeira onda constitucio-
nal (que origina os primeiros Estados de Direito).

O Polizeistaat estruturava-se, basicamente, na so-
berania concentrada na figura do monarca, que detinha 
amplos poderes para ordenar todo o Estado, bem como 
os seus súditos – sendo tal soberania extensível, inclusi-
ve, ao plano religioso. No plano econômico, adotava-se 
um dirigismo consubstanciado em uma política econô-
mica mercantilista. Por fim, cabia, também, ao Estado, 
a promoção da chamada salus publica, ou seja, cuidar e 
fomentar a felicidade da sua população (súditos).

Tal modelo, contudo, fracassa amplamente. Os ex-
cessos (abusos de poder) do monarca, associados a 
uma política econômica extremamente deficitária e ine-
ficiente (muitos gastos e elevada carga tributária), torna-
ram não somente o modelo de Estado financeiramente 
insustentável, como, também, geraram, na população, 
um sentimento de reclame por melhores condições de 
vida e por um estabelecimento de limites aos poderes 
dos soberanos.

Nessa época, há uma significativa proliferação de 
manuscritos que oferecem as bases do Estado de Di-
reito, destacando-se Emmanuel Joseph Sieyés e a sua 
obra Qu’est-ce que le Tiers État (2001), John Locke 
(1994) e os dois tratados sobre o governo civil, e Jean 
Jacques Rousseau e o Contrato Social.

Dá-se início a construção de um novo modelo de Es-
tado, alicerçado nos primeiros alentos do Direito Cons-
titucional. Trata-se do surgimento do Estado de Direito – 
Rule of Law, Reing of the Law, L’État Legal, Rechtsstaat.

Seguindo essa esguelha, o primeiro marco do Esta-
do de Direito (e do próprio constitucionalismo) encon-
tra-se na Inglaterra, especificamente na promulgação da 
Magna Charta ainda em 1215. Na ocasião, buscava-se 
salvaguardar o direito de observância a um processo 
justo (legalmente regulado), limitando os poderes do 
Rei João Sem-Terra no que pertine às questões afetas à 
tributação e propriedade de seus súditos.

A partir desse evento histórico e durante todo o sé-
culo XVII, a Inglaterra estabeleceu todos os fundamen-
tos do seu constitucionalismo e, especialmente, do Es-
tado de Direito inglês, nitidamente marcado pelo Rule of 
Law – império da lei.

O século XVIII, por sua vez, é marcado pela prolife-

ração de ideais liberais e democráticos, consolidando, 
nas suas últimas décadas, dois modelos de Estado de 
Direito, conforme se verá adiante.

Na França, em virtude dos abusos monárquicos 
que se arrastavam há séculos e deixavam parcela con-
siderável de sua população à beira de completa mi-
séria, surge a ideia de um Estado Legal, no qual, o 
Poder Político passaria a estar plenamente submetido 
às normas jurídicas (de Direito). Buscava-se garantir, 
portanto, que a atuação do Poder Executivo ficasse 
adstrita aos limites estabelecidos pelas leis emanadas 
por um órgão representativo da vontade geral (Poder 
Legislativo). Seguindo essa fórmula, triparte-se o po-
der, garante-se representatividade a alguns cidadãos e 
estabelecem-se direitos mínimos.

Já nos Estados Unidos, vislumbra-se o surgimento 
de um modelo em reação aos abusos perpretados pela 
Coroa Inglesa. Dessa forma, implanta-se um governo 
constitucional, fundado na separação de poderes e, prin-
cipalmente, na supremacia da lei (rule/reing of the law).

O Estado de Direito americano estabelece, confor-
me afirma Canotilho (2003, p. 94-95), que o governo 
será legítimo conquanto cumprir a obrigação jurídico-
-constitucional de governar segundo as leis dotadas de 
unidade, publicidade, durabilidade e antencedência.

Foi, entretanto, o constitucionalismo tardio alemão 
responsável por criar uma melhor definição do que seria 
o Estado de Direito e os seus principais elementos ca-
racterizadores.

Conforme leciona Luis Roberto Barroso (2010, p. 
33-40), o Estado Alemão situa-se na chamada segunda 
onda constitucional (juntamente com a Itália). Na oca-
sião da sua consolidação, enquanto Estado envolto por 
uma ordem constitucional, muito já havia se debatido 
acerca dos modelos adotados pela Inglaterra, França e 
Estados Unidos da América, sendo várias as terminolo-
gias utilizadas, à época, para designar os modelos su-
pra mencionados, como, por exemplo, “Estado da Ra-
zão”, “Estado limitado em nome da autodeterminação 
da pessoa”, etc.

Contudo, ao analisar com mais cuidado cada um 
desses modelos, percebeu-se que eles nada mais eram 
do que Estados (liberais) de Direito, ou seja, eram Re-
chtsstaats caracterizados pela assunção de uma postu-
ra estatal notadamente demarcada por uma intervenção 
mínima na sociedade, limitando-se à defesa da ordem e 
segurança pública, deixando os campos econômicos e 
sociais a encargo do exercício das liberdades individu-
ais e de concorrência.

Dessa forma, o “soberano” (líder político ou repre-
sentante do Estado) passa a ser encarado como um 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 7, n. 1 - out. 2013/mar. 2014  

51

mero órgão do Estado, sendo igualmente submetido 
(juntamente com o próprio Estado) ao império da lei.

O Estado de Direito é demarcado, portanto, confor-
me conclui Luis Roberto Barroso (2010, p. 4-6), por 
duas características básicas, sendo elas, as normas de 
repartição de poder e as normas de limitação de poder.

Entretanto, com o fim da 2ª Guerra Mundial, há uma 
reflexão acerca da necessidade de evolução desse mo-
delo. O cientificismo positivista, que (conforme visto 
no tópico anterior) tanto demarcava esses primeiros 
modelos de Estado, utilizava-se de critérios puramente 
formais e objetivos, fixando que, existindo uma ordem 
formal e vigente estabelecendo determinada forma de 
Estado, o mesmo deveria subsistir, ainda que fosse to-
talmente autoritário – como os já mencionados Estado 
Nazista Alemão e Estado Facista Italiano.

O Estado de Direito, puramente como fora ideali-
zado nos séculos XVI, XVII e XVIII, sem dúvida algu-
ma representou um grande avanço no que pertine à 
limitação do poder político, especialmente quanto à 
concepção de uma liberdade negativa, de defesa, de 
distanciamento do Estado da esfera particular do in-
divíduo – ainda que, posteriormente, alguns regimes 
autoritários tenham manipulado os ordenamentos jurí-
dicos, no sentido de permitir algumas ofensas às liber-
dades “negativas” dos indivíduos.

Havia, entretanto, uma demanda pela criação de um 
modelo capaz de garantir aos cidadãos o exercício de 
liberdades positivas, ou seja, liberdade assente no(a) 
exercício/legitimação democrático(a) do poder.

Seguindo essa esteira, Canotilho (2003, p. 100) pon-
tua que o Estado de Direito moderno jamais deve se li-
mitar, exclusivamente, à existência de uma constituição 
reconhecendo tal modelo, devendo o Estado estruturar-
-se como um Estado de Direito Democrático, ou seja, 
uma ordem de domínio legitimada pelo próprio povo – 
uma vez que o poder político decorre unicamente, se 
não, dos cidadãos.

Com a modificação sofrida pelos ordenamentos jurí-
dicos em virtude do avanço pós-positivista nas últimas 
décadas, reconhece-se, em grande parte dos novos 
textos constitucionais que se proliferam ao redor do 
globo, o chamado Estado Constitucional Democrático 
de Direito, assentado no postulado (princípio) basilar da 
soberania popular.

O Estado Constitucional Democrático de Direito deve 
ser entendido não como o governo da maioria, mas 
como o governo de todos, incluindo-se, nesse rol, não 
somente as minorias (raciais, culturais, religiosas), mas, 
principalmente, os grupos de menor expressão política 
– como as mulheres (em grande parte dos países) e a 

população de baixa renda.
Conforme conclui Luis Roberto Barroso (2011, p. 

42), é somente através da realização plena da democra-
cia nessa dimensão mais profunda e da concretização 
dos direitos fundamentais dos cidadãos (especialmente 
no que pertine aos princípios constitucionais respon-
sáveis pelo estabelecimento de patamares mínimos de 
igualdade material) que se pode falar em Estado Cons-
titucional Democrático de Direito, sem o qual, frise-se, 
não há vida digna, sequer o desfrute efetivo de liberdade.

4. TEORIA GERAL DOS PRINCÍPIOS: 
DA METAFÍSICA À CENTRALIDADE NO 
PLANO NORMATIVO CONSTITUCIONAL

Conforme visto na conclusão do tópico imediamen-
te anterior, a consolidação de um Estado Democrático 
Constitucional de Direito depende da realização plena da 
democracia e da concretização dos princípios constitu-
cionais responsáveis pelo estabelecimento de patama-
res mínimos de igualdade material.

Vale relembrar que, nesse último século, os estudos 
pós-positivistas vêm destacando a importância que os 
princípios assumem na organização e harmonização de 
todos os ordenamentos jurídicos hodiernamente vigentes.

Seguindo essa esguelha, destacam-se os esforços 
jurídico-doutrinários de Ronald Dworkin (2005) e Ro-
bert Alexy, no sentido de se criar uma teoria geral dos 
princípios. Contudo, antes de se enveredar em uma 
análise pormenorizada dessa teoria geral, é necessário 
compreender um pouco dos conceitos básicos existen-
tes acerca dos princípios constitucionais e um pouco da 
sua história dentro dos ordenamentos jurídicos.

Dentro do regime de uma dada disciplina jurídica, 
existe todo um conjunto de normas, do qual se desta-
cam as regras e os princípios. Cabe, portanto, aos prin-
cípios conferir a essa discplina jurídica especificidade 
em relação a todas as demais.

Na lição abalizada de Celso Antônio Bandeira de 
Mello (2011, p. 282), princípios podem ser entendidos 
como “mandamentos nucleares” de um determinado 
sistema jurídico, responsáveis por conferir seus pilares 
de sustentação, alicerces e/ou fundamentos base.

Trazendo a definição para dentro de uma visão mais 
contemporânea, deve-se vislumbrar os princípios como 
mandamentos de otimização, que conformam as dis-
posições normativas de um dado ordenamento jurídico, 
conferindo-lhe tônica e harmonia.

Na visão de Luis Roberto Barroso (2010, p. 318), 
os princípios devem ser encarados como uma porta de 
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entrada dos ordenamentos jurídicos, sendo responsá-
veis pela transição dos valores de um plano ético para 
o mundo jurídico.

Feitas essas breves digreções conceituais, Paulo 
Bonavides ensina (2004, p. 258-274) que a juridicidade 
dos princípios dentro dos ordenamentos jurídicos pas-
sa por, pelo menos, três momentos históricos distintos: 
a) o jusnaturalismo e a fase metafísica dos princípios, 
quando ainda habitavam a esfera por inteiro abstrata e 
sua normatividade era basicamente nula ou inexistente; 
b) o positivismo jurídico e o ingresso dos princípios nos 
Códigos como fonte normativa subsidiária (os princí-
pios são positivados, mas não são reconhecidos como 
normas, servindo somente como fonte secundária/vál-
vulas de escape para evitar o vazio normativo); e c) o 
pós-positivismo e o reconhecimento da normatividade 
dos princípios.

Dessa feita, parte-se do pressuposto que o sistema 
jurídico, conquanto seja composto por normas, como 
gênero, possui princípios e regras, que devem ser en-
carados como espécie daquelas, sendo as regras man-
damentos de definição, cumpridas na exata medida de 
suas prescrições (aplicabilidade all or nothing), e os 
princípios mandamentos de otimização, cujo cumpri-
mento realiza-se em diversos graus, de acordo com a 
dimensão que assumem diante do caso concreto (apli-
cabilidade via ponderação de interesses).

Os princípios constitucionais, portanto, dentro dessa 
nova ótica pós-positivista, passam ao cerne dos orde-
namentos jurídicos, apontando estados ideais a serem 
alcançados, estando juridicamente vinculados nas exi-
gênciais de justiça ou na própria ideia de Direito.

É importante observar que inexiste, entre os princí-
pios, qualquer estrutura hierarquica, possuindo, todos, 
o mesmo valor jurídico, motivo pelo qual não podem ser 
aplicados na modalidade all or nothing, cabendo ao in-
térprete, conforme já afirmado neste trabalho, realizar 
uma ponderação entre os princípios e a dimensão que 
assumem na situação específica.

Em assim sendo, dentro da presente fase nitida-
mente pós-positivista, a teoria geral dos princípios já 
pode afirmar que consolidou os seguintes resultados: 
a) os princípios abandonaram a esfera da metafísica e 
migraram para o campo concreto e positivo do Direito; 
b) passagem dos princípios exclusivamente da ordem 
jusprivatistas (Códigos Civis) para a ordem juspublicista 
(seu ingresso nas Constituições); c) o afastamento da 
antiga distinção entre princípios e normas; e d) realoca-
ção dos princípios do campo da Filosofia do Direito para 
o campo da Ciência Jurídica.  

Não é difícil concluir, portanto, que o Estado Demo-

crático Constitucional de Direito, enquanto modelo que 
persegue a concretização da democracia plena e dos 
direitos fundamentais, assenta-se sobre todos os prin-
cípios constitucionais que se ramificam e encontram-se 
espalhados ao longo de todo o texto da Constituição e 
dos demais documentos legais do ordenamento jurídico 
pátrio.

Dessa forma, por força da teoria geral dos princípios 
e de todas as conclusões já mencionadas, alcança-se 
uma premissa basilar, qual seja: o Estado Democrático 
Constitucional de Direito é legitimado não somente pelo 
exercício democrático do poder, mas, também (e, tal-
vez, principalmente), pela concretização da cidadania, 
do pluralismo político, do desenvolvimento, da liberda-
de de iniciativa e livre concorrência, da defesa do meio 
ambiente, da redução das desigualdades regionais e so-
ciais e, principalmente, através da incansável busca pela 
consecução da dignidade da pessoa humana. 

No âmbito do constitucionalismo brasileiro, tal tese 
encontra-se comprovada com base, principalmente, na 
previsão normativa consoante ao preâmbulo da Cons-
tituição Federal de 1988, que, claramente, reconhece a 
existência de um Estado Democrático, que visa a tutelar 
preceitos, como a liberdade, o desenvolvimento, a igual-
dade, o bem-estar, etc..

Não obstante a isso, o artigo 1º da mesma Carta 
Magna é translúcido em seu caput, reconhecendo que a 
República Federativa do Brasil constitui-se sob o mode-
lo de um Estado Democrático (Constitucional) de Direi-
to, fundado com base no princípio da soberania popular 
e que tem como principais fundamentos a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
político.

Desta feita, inexistem quaisquer dúvidas acerca do 
modelo hodiernamente vigente no Brasil, bem como 
dos principais elementos e princípios sobre os quais o 
Estado Democrático Constitucional de Direito brasileiro 
encontra-se assentado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria Geral do Direito Contemporânea é uníssona 
ao colocar não somente as Constituções, mas, princi-
palmente, a dignidade da pessoa humana como cerne 
dos ordenamentos jurídicos.

Nesse desiderato, a Teoria Geral dos Princípios for-
mulada nas últimas décadas foi crucial para auxiliar na 
organização, sistematização e harmonização das regras 
e princípios que, conjuntamente, constroem os ordena-
mentos jurídicos hodiernos.
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Com o avanço pós-positivista responsável pela cria-
ção da predita teoria geral, tornou-se possível a elabora-
ção de uma nova visão, que extirpa da realidade jurídica 
(e da própria hermenêutica constitucional) o apego à 
literalidade e formalismo dos dispositivos normativos, 
especialmente dos princípios constitucionais, que pas-
sam a ser encarados, por um lado, como mecanismos 
de organização e harmonização da ordem constitucional 
(e de todo ordenamento jurídico), e, também, como cri-
térios de orientação do aplicador do texto constitucio-
nal, especialmente quando da busca pela consecução 
da dignidade da pessoa humana.  

Em virtude dessa mudança, o antigo modelo de Es-
tado de Direito, nitidamente marcado apenas pelo impé-

rio da lei, sem observar com mais cuidado o conteúdo 
dessa lei, entra em decadência.

Pari passu, busca-se a implementação de um mode-
lo de Estado que seja fundado na soberania popular, nos 
preceitos mais básicos da Democracia, principal meio 
pelo qual pode-se garantir que a dignidade dos cidadãos 
(da pessoa humana) constituam os fundamentos desse 
novo modelo estatal.

É justamente dentro desse contexto propiciado pela 
expansão do pós-positivismo, da Força Normativa da 
Constituição e da formulação de uma Teoria Geral dos 
Princípios, que surge o modelo estatal adotado pelo atu-
al texto constitucional brasileiro, o Estado Democrático 
(Constitucional) de Direito.

REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Estado e a Ordem Econômica. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin. BARROSO, Luis Roberto (org.). Doutrinas 
Essenciais: Direito Constitucional – Constituição Financeira, Econômica e Social. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011.

BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito: panorama histórico, tópicos conceituais. 6ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.

BOBBIO, Noberto. O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito. (tradução Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues) São Paulo: 
Ed. Ícone 1995.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

BONIFÁCIO, Artur Cortez. Normatividade e Concretização: a legalidade constitucional. In: O novo constitucionalismo da era pós-positivista: 
homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição. 7ª Ed. Coimbra: Ed. Almedina, 2003.

DWORKIN, Ronald. (tradução Nelson Boeira). Levando os direitos a sério. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes; 2007.

______. (tradução Luís Carlos Borges). Uma Questão de Princípio. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes; 2005.

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1991.

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. (tradução João Baptista Machado). 8ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil – e Outros Escritos: Ensaio sobre a Origem, os Limites e os Fins Verdadeiros do Governo 
Civil. Traduzido por Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Ed. Vozes, 1994.

MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26ª Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003.

REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27ª Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. (tradução Rolando Roque da Silva). Do Contrato Social. Disponível em: <http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/contrato.
pdf>. Acesso em: 23/05/2013.

SIEYÉS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa. 5a Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 7, n. 1 - out. 2013/mar. 2014  

55

NEOCONSTITUCIONALISMO SOBRE O ENFOQUE DA 
JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: ALGUMAS 
PONDERAÇÕES À EXIGIBILIDADE JUDICIAL
RAFAELA FARIAS VIANA
Advogada. Especialista em Direito Constitucional e Tributário. Universidade Potiguar-UnP. 
E-mail: rafa.farias.viana@gmail.com

Envio em: Fevereiro de 2013
Aceite em: Junho de 2013

Resumo
O presente artigo almeja demonstrar a influência da transformação do direito constitucional contemporâneo 
na efetivação do direito fundamental à saúde no Brasil. Para tal, faremos uma explanação a respeito das 
características do neoconstitucionalismo, evidenciando a atuação do poder judiciário com base no metódo 
da ponderação, técnica indispensável para legitimar a atuação judicial. Ainda, discorreremos sobre alguns 
pontos relevantes que interferem nesse panorama, a exemplo  da reserva do possível na implementação 
de políticas públicas.

Palavras-Chaves: Direito fundamental à saúde. Neoconstitucionalismo. Atuação judicial. Políticas Públicas. 

NEOCONSTITUTIONALISM: FOCUS ON THE JUDICIALIZATION OF THE RIGHT TO HEALTH: 
SOME CAUTIONARY ACCENTS TO JUDICIALIZATION

Abstract
This article aims to demonstrate the influence of processing on the right constitucioal Contemporary 
realization of the fundamental right to health in Brazil. In it, we give an explanation about the characteristics 
of neoconstitutionalism, highlighting the role of the judiciary based on the method of weighting, technique 
essential to legitimate judicial action. Still. We will discuss relevant points involved in this scenario, such as the 
interference of reserve for the implementation of public policies.

Keywords: Fundamental right to health. Neoconstitutionalism. The role of the judiciary. Public Policies.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

56

Ano 7, n. 1 - out. 2013/mar. 2014

1. INTRODUÇÃO

O neoconstitucionalismo, na Europa, surgiu ao longo 
da segunda metade do século XX, e, no Brasil, poste-
riormente à Constituição de 1988. Esse novo modelo 
surgiu com o pós-guerra, o que acarretou o reconhe-
cimento da força normativa da Constituição,  passando 
os direitos fundamentais a terem eficácia  imediata, bem 
como tutela jurisdicional.

Diante dessa nova visão, tornou-se necessário o 
desenvolvimento do poder judiciário para a materiali-
zação desses direitos, o que corroborou para o surgi-
mento de novos métodos de interpretação, a exemplo 
do da ponderação.

Na medida em que  o direito fundamental à saúde 
passou a pertencer a esse novo cenário, busca-se, em 
um primeiro momento, demonstrar o conceito desse 
novo constitucionalismo contemporâneo e a efetividade 
que este proporciona aos direitos fundamentais, em es-
pecial ao da saúde.

Em seguida, será explanada a atuação do poder Ju-
diciário nos casos em que ocorre omissão estatal na 
concretização das políticas públicas capazes de tute-
larem o direito fundamental à saúde, abordando alguns 
critérios orientadores dessa atuação. 

2. NEOCONSTITUCIONALISMO

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu o 
neoconstitucionalismo, que representa o direito cons-
titucional contemporâneo, objetivando impedir o surgi-
mento de regimes totalitários, que violavam os direitos 
fundamentais, reconstruindo  as bases do Direito Cons-
titucional.

Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas 
ao longo do século XX foi a atribuição à norma constitu-
cional do status de norma jurídica. Superou-se, assim, 
o modelo que vigorou na Europa até meados do século 
passado, no qual, a Constituição era vista como um do-
cumento essencialmente político, um convite à atuação 
dos Poderes Públicos (BARROSO, 2012). 

Segundo a professora Ana Paula de Barcellos:

O prefixo neo parece transmititr a ideia de que 
se está diante de um fenômeno novo, como 
se o constitucionalismo atual fosse substan-
cialmente diverso daquilo que o antecedeu. 
De fato, é possivel visualizar elementos parti-
culares que justificam a sensação geral com-
partilhada pela doutrina de que algo diverso 
se desenvolve diate de nossos olhos  e, nesse 
sentido, não seria incorreto falar de um novo 

período ou momento no direito constitucional 
(BACELLOS, 2007).

A promulgação de constituições democráticas, de 
caráter social, que priorizam a efetividade dos direitos 
fundamentais, foi essencial para o aprimoramento do 
neoconstitucionalismo, pois esse novo  estilo passou a 
exigir uma nova postura na aplicação e interpretação do 
direito constitucional.

Inocêncio Mártires Coelho leciona que esse novo 
constitucionalismo é marcado pelos seguintes aspec-
tos: “a) mais Constituição do que leis; b) mais juízes 
do que legisladores; c) mais princípios do que regras; 
d) mais ponderação do que subsunção; e) mais con-
cretização do que interpretação” (MENDES; COELHO; 
BRANCO, 2008, p. 127).

Luís Roberto Barroso leva em consideração três di-
ferentes marcos fundamentais para a formação do neo-
constitucionalismo: o histórico, o teórico e o filosófico. 
De acordo com ele, “neles estão contidas as idéias e as 
mudanças de paradigma que mobilizaram a doutrina e 
a jurisprudência nesse período, criando uma nova per-
cepção da Constituição e de seu papel na interpretação 
jurídica em geral” (BARROSO, 2005).

No que trange ao aspecto histórico do novo direito 
constitucional, na Europa continental, foi o constitucio-
nalismo do pós-guerra, principalmente na Alemanha e 
na Itália. No Brasil, o processo de reconstitucionaliza-
ção, com a discussão e elaboração da Constituição de 
1988, marca o renascimento do direito constitucional 
no país (BARROSO, 2005). As alterações constitucio-
nais ocorridas na Europa foram sentidas no Brasil, a 
Constituição de 1988 marca a transição para um Estado 
Democrático de Direito (CAMBI, 2008).

Na preleção de Barroso, “a Carta de 1988 tem propi-
ciado o mais longo período de estabilidade institucional 
da história republicana do país”. Segundo o constitucio-
nalista, ela fez com que surgisse um sentimento consti-
tucional no Brasil (BARROSO, 2005).

Quanto ao aspecto filosófico, o marco do novo direi-
to constitucional é o pós-positivismo. Abaixo, seguem 
os dizeres de Barroso sobre o tema:

A superação histórica do jusnaturalismo e o fra-
casso político do positivismo abriram caminho 
para um conjunto amplo e ainda inacabado de 
reflexões acerca do Direito, sua função social 
e sua interpretação. O pós-positivismo busca 
ir além da legalidade estrita, mas não despreza 
o direito posto; procura empreender uma leitura 
moral do Direito, mas sem recorrer a categorias 
metafísicas. A interpretação e aplicação do or-
denamento jurídico hão de ser inspiradas por 
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uma teoria de justiça, mas não podem compor-
tar voluntarismos ou personalismos, sobretudo 
os judiciais (BARROSO, 2005).

Três grandes transformações, no plano teórico, sub-
verteram o conhecimento convencional em relação ao 
direito constitucional: a) o reconhecimento de força nor-
mativa à Constituição; b) a expansão da jurisdição cons-
titucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática 
da interpretação constitucional.

Registra-se que a nova interpretação constitucional 
reconhece a normatividade dos princípios e sua distin-
ção em relação às regras (BARROSO, 2005). Houve um 
processo de constitucionalização do direito material e 
processual, retirando das normas infraconstitucionais o 
núcleo hermenêutico do intérprete (CAMBI, 2008). 

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni afirma que 
“o neoconstitucionalismo exige a compreensão crítica 
da lei em face da Constituição, para, ao final, fazer surgir 
uma projeção ou cristalização da norma adequada, que, 
também, pode ser entendida como ‘conformação da lei” 
(MARIONE, 2008, p. 48).

Ressalta-se que a nova interpretação não anulou a 
interpretação jurídica tradicional, no entanto, revitalizou 
a hermenêutica jurídica, evidenciando a teoria dos prin-
cípios sobre as regras (CAMBI, 2008).

Conforme Ana Paula Basttos, o neoconstitucionalis-
mo convive não só com conflitos específicos, reflexo 
nos textos constitucionais, de diferentes pretensões, 
que necessitam conviver e harmonizar-se em uma so-
ciedade plural como a contemporânea, mas, também, 
com um conflito de caráter geral. Esse se exterioriza 
atraves da oposição de duas ideias distintas. Uma, que 
afirma que compete à Constituição atribuir ao cenário 
político um conjunto de decisões valorativas, consi-
deradas essenciais e consensuais. Essa primeira con-
cepção é a substancialista. A outra, conhecida como 
procedimentalista, defende que à constituição cabe tão 
somente garantir o funcionamento adequado do siste-
ma de participação democrático, não podendo nenhu-
ma geração impor à seguinte suas convicções materiais 
(BACELLOS, 2007).

Ocorre que o conflito entre substancialismo e pro-
cedimentalismo não opõe duais ideias absolutamente 
conflitantes, na proporção que o diálogo democrático 
não tem como funcionar, de forma apropriada, se as 
pessoas não possuirem condições de dignidade ou se 
seus direitos não forem, minimamente, respeitados.

Esse conflito interfere no modo de pensar do aplica-
dor do direito, no que tange ao sentido e à amplitude do 
texto constitucional que lhe cabe interpretar, repercutin-

do sobre a interpretação jurídica como um todo.

3. BREVE INTRODUÇÃO AOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA 

Os direitos fundamentais são direitos públicos sub-
jetivos de pessoas, físicas ou jurídicas, contidos em dis-
positivo constittucional e, portanto, que encerram cará-
ter normativo supremo dentro do Estado, tendo como 
finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da 
liberdade individual (DIMOULIS; MARTINS, 2010). 

Com o constitucionalismo, os direitos fundamentais 
deixam de ser apenas limites negativos ao exercício do 
poder do Estado para se tornarem um conjunto de valo-
res (ou fins diretivos) que orienta a ação positiva do Es-
tado, ou seja, impõe-lhe obrigações (FERRAJOLI, 2007; 
PEREZ LUÑO, 1995).

Ao analisar isso, identificam-se alguns conceitos bá-
sicos, quais sejam: os sujeitos da relação criada pelos 
direitos fundamentais, pessoa vs Estado; a finalidade 
desses direitos, limitação do poder estatal para preser-
var a liberdade individual, e sua localização no sistema 
jurídico, estabelecida pela supremacia constitucional ou 
fundamentalidade formal. 

Todas as Constituiões brasileiras, de alguma forma, 
preveram Declarações de Direitos. As de 1891 e 1924, 
as duas primeiras, só enunciaram as liberdades públi-
cas, servindo, portanto, como limitação ao poder. Con-
tudo, todas as demais, a partir de 1934 , acrescentaram 
os direitos sociais na Ordem Econômica.

Importante ressaltar que não só na Constituição Bra-
sileira de 1988, mas, em todas as outras, a enumeração 
dos direitos fundamentais tem caráter exemplificativo, 
o que resta claro através da leitura do artigo 5º, §2º, 
da Carta em vigor: “ Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados ou dos tra-
tados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte”. 

No que tange a sua aplicabilidade, de forma inova-
dora, a Constituição de 1988 prevê que as normas de-
finidoras de direitos e garantias fundamentais possuem 
aplicabilidade imediata.

A intenção que a ditou é compreensível e louvável: 
evitar que essas normas fiquem letra morta por falta de 
regulamentação. Mas o constituinte não se apercebeu 
que as normas têm aplicabilidade imediata, quando são 
completas na sua hipótese e no seu dispositivo, ou seja, 
quando a condição de seu mandamento não possui la-
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cuna, e quando esse mandamento é claro e determina-
do. Do contrário, elas são não-executáveis pela natureza 
das coisas (FERREIRA FILHO, 2004).

A doutrina divide tais direitos em quatro gerações ou 
dimensões, levando em conta a sua evolução histórica. 

A primeira dimensão está atrelada ao surgimento do 
Estado Liberal e evidencia os direitos ligados às liberda-
des individuais, ou seja, os direitos civis e políticos, que, 
conforme  Paulo Bonavides, “ são oponíveis ao Estado, 
traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 
ostentam uma subjetividade que é seu traço mais carac-
terístico; enfim, são direitos de resistência ou de oposi-
ção perante o Estado” (BONAVIDES, 2005, p. 563-564).

Já os direitos de segunda geração/dimensão se re-
ferem aos direitos sociais, culturais, econômicos e os 
direitos coletivos, advindos do constitucionalismo das 
diversas formas de Estado Social. 

A terceira geração/dimensão contempla os direitos que 
possuem como destinatário o gênero humano e não ape-
nas os indivíduos propriamente ditos, a exemplo do direito 
ao desenvolvimento, meio ambiente, dentre outros. 

Por fim, os direitos de quarta geração/dimensão, que 
advêm da globalização, materializando-se no direito à 
democracia, à informação e no direito ao pluralismo. 

Paulo Bonavides (2006) vem defendendo que o di-
reito à paz se configura em um direito de quinta gera-
ção/dimensão, que deve ser exigido da mesma maneira 
que o são a igualdade, a moralidade administrativa, a 
ética na relação política e até mesmo a democrácia, en-
quadrada como direito de quarta geração. 

Deve-se ressaltar, por fim, que, apesar de divididos, 
doutrinariamente, em gerações/dimensões, esses direi-
tos coexistem, não tendo se operado a anulação de uns 
com o surgimento de outros (BRIZI, 2009). 

Os direitos fundameitais podem ser classificados, 
ainda, de acordo com o seu objeto; nessa tipologia, 
diferenciam-se 4 especiés de direitos: liberdades, são 
poderes de fazer; direitos de crédito, são poderes de re-
clamar alguma coisa; direitos de situações, são poderes 
de eximir um status; e direitos garantias, estes últimos 
se subdividem em direitos a garantias-limite, que são 
poderes de exigir que não se façam determinadas coi-
sas, e direitos a garantias instrumentais, que são pode-
res de mobilizar a atuação do Estado, em especial do 
Judiciário, em defesa de outros direitos.

No tocante aos sujeitos passivos, tendo em vista 
que o Estado é quem, principalmente, deve respeitar 
as liberdades, oferecer os serviços correspondentes 
aos direitos sociais, prestar a proteção judicial, bem 
como proteger as situações que são objetos dos di-
reitos de solidariedade, este está presente em todos 

os casos. No entanto, ele não atua sozinho no pólo 
passivo dos direitos fundamentais, pois, em relação às 
liberdades e aos direitos de solidariedade, todos estão 
restritos a respeitá-los.

3.1. O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

O direito à saúde foi o de maior evolução desde a 
promulgação da Constituição de 1988, ele vem asse-
gurado, nessa Constituição, como direito de todos e 
dever do Estado, a ser garantido mediante a adoção de 
políticas públicas, com a  garantia do acesso universal 
igualitário às ações e serviços (LIMA, 2010).

O art. 196 da CF/88, que está inserido no Título VIII- 
Da Ordem Social, no Capítulo II - da Seguridade Social, 
e na Seção II - Da Saúde, dispõe que: “a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução dos risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal igua-
litário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação”.

O direito à saúde está previsto, ainda, na CF/88, 
como um direito social, elencado, em seu artigo 6º, ao 
lado da educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 
segurança, a previdência social, a proteção à materni-
dade e à infância e a assistência aos desamparados.

Analisando o art. 196 da CF/88, Lima (2010) afir-
ma que esse artigo dispõe que a saúde é (i) direito de 
todos - o que define seus titulares; e (ii) dever do Esta-
do – o que indica o responsável por suas prestações, 
sem prejuízo do disposto no art. 199, que torna a saú-
de livre à iniciativa privada. Esse dispositivo refere-se, 
ainda, que a saúde (iii) é garantida mediante políticas 
sociais e econômicas - seu meio de atuação genérico, 
sendo que estas (iv) devem visar à redução do risco 
de doença - uma finalidade que revela a preocupação 
com a prevenção – e ao acesso universal igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração - uma finalidade que especifica, ainda mais, a 
forma como será garanatido o direito fundamental em 
comento. 

O art. 198,  ao determinar que as ações e serviços de 
saúde, integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado com obser-
vância das seguintes diretrizes: descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo; atendimento 
integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; participação da 
comunidade; define, de forma geral, a forma de organi-
zação do sistema. 
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1  Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (RE-AgR) nº 271.286-8/ RS. Acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, julgado 
em 12 de setembro de 2000, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no D.J de 24 de novembro de 2000.  

Para viabilizar o cumprimento do dever do Estado, a 
Carta Magna constituiu, em seu art. 198, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e estabeleceu que a política de saúde 
deve ser definida com a participação da sociedade (art. 
198, III - e Leis ns. 8.142/90 e 8.080/90). Nesse cenário, 
as políticas de saúde são "[...] o instrumento primeiro 
para a realização do disposto no art. 196 da Lei Magna" 
(SCHWARTZ, 2005, p. 157).

4. EFETIVAÇÃO DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAÚDE X POLITÍCAS 
PÚBLICAS 

 
A efetivação e aplicação imediata à norma que ga-

rante o direito à saúde repeita a isonomia e o acesso 
universal, no cenário de um Estado empenhado em ga-
rantir a justiça social e subordinado a inúmeras obriga-
ções, de idêntico patamar hierárquico. 

É do conhecimento de todos que o planejamento, a 
implementação e o controle das políticas públicas  leva-
das a efeito pelo Estado dependem da disponibilização 
de recursos públicos. 

Contudo, as evidências de, cada vez mais, haver es-
cassez das quantias públicas necessárias  para o  cus-
teamento  dos Direitos Fundamentais sociais (dentre 
eles o da saúde), que deveriam ser protegidos ou pro-
movidos por meio de políticas públicas, acabam, muitas 
vezes, por impossibilitar a efetivação desses direitos.

As ações públicas direcionadas à concretização des-
se direito integram um sistema único em todo o país, 
financiado com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios,  bem como de outras fontes. 

Para alcançar os meios necessários à preservação 
da saúde, o Estado, mediante alguns critérios, deve 
analisar quem, realmente, precisa do seu auxílio para 
preservação de sua saúde. Logo, os casos submetidos 
ao Estado devem ser apreciados e ponderados em razão 
de, no mínimo, algumas variantes: (a) a variante nor-
mativa-constitucional e infra-constitucional, enquanto 
direito fundamental assegurado à sociedade brasileira; 
(b) a  variável responsabilidade institucional e familiar, 
disposta na estrutura normativa constitucional e infra-
constitucional brasileira (SCHWARTZ, 2001).    

Destarte, a intervenção Estatal deve ocorrer nos ca-
sos em que, realmente, há grande risco de vida, tendo 

em vista que a satisfação de um problema imediato, que 
não necessite do auxilio do Estado, poderá prejudicar a 
solução de outros casos, na medida em que os recursos 
financeiros e materiais são limitados, sendo preciso prio-
rizar e escolher em que o dinheiro público será investido.

Tal conclusão se baseia no princípio da concordân-
cia prática ou da harmonização, definido por Konrad 
Hesse, que impõe ao intérprete do sistema jurídico que 
os bens constitucionalmente protegidos, em caso de 
conflito ou concorrência, devem ser tratados de ma-
neira que a afirmação de um não implique o sacrifício 
do outro (HESSE, 2001). 

O direito fundamental constitucionalizado à Saúde, 
garantido a todos e dever do Estado , enquadra-se como 
direito subjetivo, concedendo fundamento para justificar 
o direito à prestação, no entanto, não possui obrigato-
riedade como resultado de uma decisão individual. 

A Suprema Corte, no Agravo Regimental no Recur-
so Extraordinário (RE-AgR) nº 271.286-8/ RS1, decidiu 
pela concessão de medicamentos de forma gratuita 
pelo ente público, que, apesar de prevista em lei, ainda 
estava sem qualquer previsão orçamentária, afastando 
o óbice do art. 167, I, da CF. 

A decisão acima exposta evidencia que o argumento 
de limitação orçamentária, ainda que relevante, não é 
suficiente para limitar o acesso dos cidadãos ao direito 
à saúde, garantido na Carta Magna.

Por outro lado, doutrinadores renomados, como  
Ingo Sarlet,  afirmam, categoricamente, que o Estado 
tem capacidade limitada para dispor sobre o objeto das 
prestações  reconhecidas pelas normas definidoras de 
direitos fundamentais sociais, constituindo a limitação 
dos recursos como certo limite fático à efetivação des-
ses direitos (SARLET, 2010).

No entanto, é óbvio que o mero argumento de escassez 
de recursos dos cofres  públicos não pode permitir  o esva-
ziamento dos direitos fundamentais, muito menos os que 
se referem à saúde, visto que interferem na vida humana e 
na sua dignidade mínima e, por esse motivo, estarão sub-
metidos ao controle jurisdicional com o objetivo de aferir a 
razoabilidade dos comportamentos institucionais.  

5. JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE
 
Tendo em vista que o direito social à saúde teve 

enorme evolução desde a promulgação da constituição 
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de 1988, este tem merecido tratamento diferenciado pe-
los tribunais para que ocorra a sua efetivação. 

Em seu artigo 196, a atual constituição determina 
que o acesso às ações e serviços destinados à pre-
venção, promoção e recuperação da saúde há de ser 
universal, independentemente de filiação a regime previ-
dênciário e do prévio pagamento de contribuições.  

Com a aprovação da lei 8.080/902, o sistema públi-
co de saúde tornou-se gratuito, passando a ser vedada 
qualquer cobrança pelas ações e serviços prestados 
pelo Sistema Único de Saúde, independentemente da 
condição socioeconômica apresentada pelo usuário. 
Fátima Vieira Henrique (2010) declara que, apesar de 
questionável - sobretudo se considerados os ditames da 
isonomia e da proporcionalidade, bem como a crônica 
escasez de recursos públicos disponíveis - , trata-se de 
opção legislativa válida e que, por conseguinte, há de 
ser respeitada. Todavia, a gratuidade só é referente aos 
casos dos serviços acobertados pela lei em comento, 
logo, se pleiteadas em juízo prestações diversas não 
regulamentadas nessa lei – como os não incluídos nas 
listagens oficiais - é requesito imprescindível, para a 
concessão da ordem, a demonstração, pelo postulante, 
de sua necessidade financeira; neste caso, tal necessi-
dade passa a ser fato constitutivo do direito autoral.

Ainda com base no art. 196  da CF, extrai-se que o 
acesso às ações e serviços necessários à promoção, 
proteção e recuperação da saúde há de ser igualitário e 
é justamente essa igualdade que serve como importante 
instrumento de limitação das demandas por prestações 
sanitárias, principalmente as individuais, na medida em 
que passa a ser proibido o deferimento judicial de me-
dida individual que não possa ser ampliada a todos que 
se encontrarem em situações idênticas, seja por moti-
vo financeiro, seja por excluir direito de outrem. Por se 
referir a fatos impeditivos do direito do autor, o Poder 
Público deverá comprovar não só a impossibilidade de 
extensão da providência requerida, como, também, o 
prejuízo imediato que acarretaria ao direito alheio, se 
acolhida a pretensão.

Um dos maiores problemas enfrentados pelo direi-
to à saúde é a falta de ações efetivas de planejamento 
e execução, possibilitando a postulação em juízo, nos 
casos em que o administrador público deixar de for-
mular as políticas públicas de saúde necessárias ao 
cumprimento das determinações constitucionais, le-

gais e internacionais. 
Não é permitido ao administrador postegar a efetivi-

dade do direito à saúde, tendo em vista que se trata de 
direito fundamental, além de ser consectário do princí-
pio da dignidade humana, cabendo-lhe elaborar políti-
cas públicas para atingir esse fim. 

Caso a administração se mantenha omissa, pode 
e deve o Poder Judiciário controlar tais omissões, 
com o devido temperamento, principalmente quando 
se leva em consideração ser a efetividade constitucio-
nal direito de todas as pessoas e ser inafastável a sua 
proteção judicial. Em sentido contrário, posiciona-se a 
doutrina tradicional, argumento que, com fulcro na se-
paração dos poderes, o juiz não possui competência, 
nem capacidade para elaborar políticas públicas, pois 
as prioridades na saúde e os meios para concretizá-las 
cabem ao adminitrador.  

Não restam dúvidas de que não cabe ao juiz elaborar 
políticas sanitárias, porém, quando a omisão do ami-
nistrador, em um caso concreto, causar risco de grave 
dano à saúde da coletividade , será licito o uso da via ju-
dicial, com o obejtivo de coagi-lo a cumprir o seu dever, 
qual seja a elaboração de políticas sanitárias eficientes. 
Ressalta-se que a referida sentença não mencionará as 
medidas a serem tomadas que, a priore, serão escolhi-
das pela administração, levando em conta os princípios 
da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Preleciona, com maestria, Marcos Maselli Gouvêa 
que “embora não se possa pleitear determinada pres-
tação estatal, pode-se sem dúvida exigir que o Estado 
articule alguma política de redução de risco de doença e 
de acesso universal e igualitário a promoção, proteção e 
recuperação da saúde” (GOUVÊA, 2003, p. 76-77).

Atribuído ao Estado o cumprimento de seu dever de 
implementar e formular determinada política sanitária, 
compete ao administrador, dentro do prazo estabeleci-
do, escolher os meios e os recursos que irá utilizar,  bem 
como apresentar o cronograma de execução, quando 
necessário. Contudo, tendo em vista que, no Brasil, é 
bastante comum o descumprimento das decisões judi-
ciais, é recomendado a fixação de prazo para o cumpri-
mento da obrigação, sob pena de multa na hipótese de 
inadimplência. Se a inércia continuar, ainda depois da 
aplicação da multa ao Estado e de penalidades pessoais 
ao administrador, torna-se viável a determinação, pelo 
juiz, das providências a serem tomadas e dos prazos 

2  “Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou 
convênios estabelecidos com as entidades privadas”. 
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para sua execução. 
Há casos em que não há discricionariedade no agir 

do administrador; esses casos ocorrem, quando apenas 
uma determinada medida é adequada à promoção do 
fim almejado, seja por critério tecnico, seja por consen-
so científico. Nessas hipóteses, caberá ao autor com-
provar que não só a discricionariedade da decisão como 
das escolhas dos meios de execução não existem pela 
singularidade do caso concreto. Nesses casos, será lí-
cito ao juiz determinar as providências e especificar a 
única medida razoável capaz de dar cumprimento ao 
dever constitucional do Estado. 

Ressalta-se que não são aceitáveis apenas as de-
mandas individuais  por prestações de saúde, embora 
essas sejam mais comuns, já que o dever estatal é, 
comumente, compreendido como contrapartida ao di-
reito subjetivo de que é titular o autor individual. São 
cabíveis, também, as demandas coletivas, no que tan-
ge às ofensas ao direito à saúde, compreendido em 
sua dimensão coletiva. 

O tema ensejou uma série de audiências públicas no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal no ano de 2009, 
com participação de segmentos estatais e da socieda-
de civil, tendo os debates realizados contribuído como 
subsídio para o STF fixar o seu posicionamento, visto 
que, em 2010, ao julgar o STA 175 AgR/CE (17.3.2010, 
informativo 579), este estabeleceu parâmetros para 
o enfretamento dos casos que envolvem o direito à 
saúde; dentre eles, importante destacar o que ratifica 
o entendimento de que o pode Judiciário pode vir a 
garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento 
de medicamento ou de tratamento imprescindível para 
o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de 
vida do(a) paciente, configurando-se legítimo o con-
trole e a intervenção do Poder Judiciário em tema de 
implementação de políticas públicas, quando confi-
gurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de 
abusividade governamental.

Ainda no âmbito do STF, é valido comentar a deci-
são do Ministro Celso de Mello, no julgamento da Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamel nº 
45, em que o relator explanou o seu posicionamento no 
sentido de que é perfeitamente possível, ainda que de 
forma excepcional, a intervenção judicial na formulação 
e execução de políticas sociais, desde que constatada 
conduta estatal comissiva ou omissiva que afronte os 
direitos fundamentais  e mesmo que tomados em sua 
repercussão coletiva. Afirmou, ainda, que implemen-
tar políticas públicas não está entre as atribuições do 
Supremo nem do Poder Judiciário como um todo, no 
entanto, é possível atribuir essa incumbência aos minis-

tros, desembargadores e juízes, quando o Legislativo e 
o Executivo deixam de cumprir seus papéis, colocando 
em risco os direitos individuais e coletivos previstos na 
Constituição Federal.

A omissão estatal quanto à elaboração de políticas 
sanitárias pode ser apenas parcial, fato este que ocorre 
quando a política existe, porém, não é suficiente para 
a consecução da finalidade a que se destina, principal-
mente por excluir, infundadamente, pessoas ou grupos 
específicos, o que afronta o princípio da igualdade. Es-
sas situações, também, legitimam a atuação do Judici-
ário, vez que não é permitido ao administrador elaborar 
programas discriminatórios e prever recursos escassos 
à sua implementação abrangente.

Por outro lado, a igualdade material deve orientar 
a atuação estatal em saúde também sob o aspecto da 
proteção compulsória e preferencial daqueles grupos 
alijados, em maior grau, do poder político e econô-
mico.  Ora, se a redução da marginalização, incluído 
aí o respeito à diferença, seu corolário, é objetivo 
constitucional fundamental, patente é a ilegitimidade 
da conduta do Estado se deixar de formular políticas 
voltadas ao atendimento das necessidades de saúde 
dessas minoriais ou estamentos sociais mais fracos 
(HENRIQUE, 2010, p. 853).    

No que concerne ao controle da omissão quanto à 
implementação de Políticas Sanitárias, pode ocorrer de 
a lei infraconstitucional especificar determinada forma 
para realização ao dever estatal genérico de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, definindo a meta que 
deve prevalecer e os meios necessários para a sua exe-
cução, a exemplo da Lei 9.313/96, que estabeleceu ser 
prioridade governamental o combate à AIDS e adotou 
distribuição gratuita de medicamentos a todos os por-
tadores do vírus HIV. Em tais casos, é dever do  admi-
nistrador praticar os atos concretos suficientes a sua 
execução, inclusive fazer constar do orçamento corres-
pondente; ele estará adstrito às decisões legislativas e 
ao princípio da legalidade. 

Estando em execução o progrma, cabe ao judiciário 
controlá-lo,  competindo ao juiz, com respaldo nos prin-
cípios na isonomia, eficiência e da vedação ao retroces-
so, sanar a omissão, caso o administrador não pratique 
os atos necessários à garantia de abrangência, eficiên-
cia e continuidade da ação de saúde que escolheu.

Pode ocorrer de o administrador elaborar a política 
pública, no entanto, não a executa, nesse caso, não 
parece coerente impor àquele a execução compulsó-
ria desse programa, exceto se, ao ser analisado o caso 
concreto, concluir pela ausência de discricionariedade 
da decisão. Contudo, será possível a propositura de 
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ação coletiva, objetivando que o administrador traga a 
público o cronograma de sua execução ou exponha os 
motivos pelos quais desistiu de colocá-la em prática. 

Assim como os demais atos administrativos, a im-
plementação das políticas sanitárias deve obedecer 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade, e, em especial, o da eficiência, que 
possui relevante importância no controle das políticas 
que impliquem a prestação continuada de serviço de 
saúde. É atribuição do administrador zelar pela manu-
tenção dos serviços públicos em patamares razoáveis 
de qualidade, propiciando a real satisfação das neces-
sidades básicas da população, cabendo a atuação ju-
dicial nos casos em que esses níveis declinarem para 
padrão inferior ao razoável. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que o direiro à saúde, 
por se constituir um direito fundamental social de apli-
cabilidade imediata, deve ser garantido pelo Estado, por 
meio de prestações materiais.

Entretanto, o direito fundamental à saúde não pode 
ser entendido como um poder a ser desempenhado, de 

maneira absoluta e ilimitada, contra o Estado, mas sim 
como um direito de justiça social, na medida em que  a 
sua materialização, a concepção de direitos subjetivos 
como poder absoluto a ser exercido versus o Estado, 
mostra-se imprópria.

Portanto, o direito fundamental à saúde necessita ser 
garantido, conforme preleciona o art. 196 da CF/88, efe-
tivando-se por meio de políticas públicas que garantam o 
acesso universal e igualitário aos seus serviços e ações, 
sempre com base nos crítérios racionais de aplicação, 
pois é atraves de ações estatais absolutamente vincula-
das/ comprometidas com os indicadores parametrizan-
tes de mínimo existencial previamente delimitados, que 
vai se tentar diminuir a tensão entre validade e faticidade 
que envolve o Estado e a Sociedade Constitucional e o 
Estado e a Sociedade Real no Brasil (LEAL,2009). 

Por fim, cabe ao Judiciário, com ponderação, pro-
vada a necessidade de atuação estatal diante de uma 
determinada situação concreta e com o fim de tutelar a 
dignidade da pessoa humana,  declarar a inconstitucio-
nalidade da omissão administrativa e ordenar ao Execu-
tivo a efetiva elaboração do programa,  estabelecendo 
prazos para as suas apresentações e execução, bem 
como penalidades, caso haja  inadimplência.
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Resumo
O presente artigo científico abordará o instituto da coisa julgada e seu papel fundamental na proteção aos 
direitos individuais homogêneos sob a perspectiva do processo coletivo. De pronto, abordará a presente 
produção: apontamentos importantes acerca dos institutos processuais e materiais; a conceituação clássica de 
coisa julgada coletiva e sua relação no processo coletivo; a natureza jurídica dos direitos individuais homogêneos, 
seu tratamento pelo sistema normativo brasileiro como, também, doutrinário; as ações coletivas que abarcam 
pretensões e os meios de defesa, por seus legitimados, dos direitos individuais homogêneos; e, por fim, será 
exposta a relação entre a coisa julgada coletiva, e seu efeito erga omnes, enquanto instituto de proteção da 
efetiva realização dos direitos individuais homogêneos. Para a elaboração deste estudo será utilizado o método 
dialético, fundamentado em pesquisa bibliográfica doutrinária, em que serão analisados os pensamentos dos 
principais doutrinadores.

Palavras-chave: Processo Coletivo. Coisa Julgada. Efeito Erga Omnes. Direitos Individuais Homogêneos.

THE RES JUDICATA PROCESS AS COLLECTIVE RIGHTS PROTECTION HOMOGENEOUS

Abstract
This article will address the scientific institute of res judicata and its role in protecting individual rights in 
the collective process homogeneous. It will take care of this production: addressing important notes about 
the procedural and substantive offices; the classical concept of res judicata collective and its relationship 
in the collective process, the legal nature of the homogeneous individual rights and their treatment by the 
Brazilian regulatory system and doctrinal; collective actions covering claims and defenses, by its legitimate, 
homogeneous individual rights, and eventually will be exposed the relationship between res judicata as 
collective protection institute effective realization of individual rights homogeneous. For the preparation of 
this study we will use the dialectical method, based on doctrinal literature, which will consider the thoughts 
of the leading scholars. 

Keywords: Collective Process. Res Judicata. Erga Omnes Effect. Homogeneous Individual Rights.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
      
A Constituição de 1988 potencializou e programou, 

ao máximo, o papel do Poder Judiciário e do Direito, 
fundando um novo paradigma: o Estado Democrático 
de Direito, igualmente, para além de ter reconhecido, 
expressamente, uma dimensão coletiva de direitos fun-
damentais, como, também, institutos para a efetivação 
desses direitos. 

Dentro de uma perspectiva instrumentalista do pro-
cesso, deve-se salientar a importância de se garantir a 
todos os cidadãos o acesso à Justiça, ou seja, a possi-
bilidade concreta de utilização do processo para obten-
ção da tutela jurisdicional.

Para tanto, necessário é propiciar a efetiva tutela 
jurisdicional, ou seja, colocar à disposição dos jurisdi-
cionados meios ou procedimentos que possibilitem a 
adequada tutela dos seus direitos.

O primeiro passo para se compreender a ampla pro-
blemática a respeito das peculiaridades do instituto da 
coisa julgada no processo coletivo é conhecer o atual 
tratamento dado à matéria no ordenamento jurídico bra-
sileiro; existem diversas leis no direito brasileiro tratando 
das ações coletivas e suas particularidades, devendo-se 
registrar, inclusive, entendimento doutrinário no sentido 
de que tais leis formam novo ramo do direito processual.        

Entre as leis que versam sobre ações coletivas, desta-
cam-se o CDC e a Lei da Ação Civil Pública como as prin-
cipais fontes normativas do processo coletivo, contendo 
princípios e regras que, em razão da sua amplitude e fina-
lidade, aplicam-se a todas as espécies de ações coletivas.

Feitas essas considerações, acredita-se, assim, que, 
ao se colocar, corretamente, as premissas e os pres-
supostos necessários para melhor análise do instituto, 
possível será que não se realizem os erros comumente 
cometidos pelos doutrinadores e aplicadores do direito 
em geral, quanto à efetiva necessidade da constituição 
de uma coisa julgada não apenas do ponto de vista pro-
cessual, impedindo uma nova demanda, mas do pon-
to de vista de proteção que os efeitos desse instituto 
irão proporcionar aos direitos tutelados. Que, no caso 
da presente produção, cuidará dos direitos individuais 
homogêneos no processo coletivo.

      
2. A NATUREZA JURÍDICA DA COISA 
JULGADA COLETIVA

Muito se discute acerca da natureza jurídica da coisa 
julgada: se é efeito da decisão, se é uma qualidade dos 
efeitos da decisão ou se é uma situação jurídica do con-

teúdo da decisão.
Adeptos da primeira corrente doutrinária, que possui 

forte influência dos processualistas alemães, os quais 
defendem ser a coisa julgada apenas um efeito da de-
cisão, limitam, assim, a coisa julgada ao conteúdo de-
claratório da decisão. Para esses doutrinadores, a coisa 
julgada é mera declaração da existência ou inexistência 
de um direito que seria indiscutível e imutável, posto que 
nada apaga a declaração do juiz.

A segunda corrente doutrinária, à qual se filia a maior 
parte da doutrina processual pátria, sustenta a ideia de 
que a coisa julgada é uma qualidade dos efeitos da de-
cisão judicial, posto que a autoridade da coisa julgada 
não deveria ser entendida como um efeito declaratório 
da sentença, uma vez que a imutabilidade da sentença 
é que daria a qualidade à esse efeito declaratório do jul-
gado. Segundo Liebman (Apud DIDIER, 2006), “identi-
ficar a declaração produzida pela sentença com a coisa 
julgada significa, portanto, confundir o efeito com um 
elemento novo que o qualifica”.

Para Liebman (Apud DIDIER, 2006), precursor da 
presente corrente doutrinária, a natureza jurídica da coi-
sa julgada é uma qualidade da sentença, contrapondo 
a noção de que a coisa julgada seria um efeito da sen-
tença, até porque, a sentença produz efeitos desde o 
momento da publicação, não do trânsito em julgado.

E a terceira e última corrente doutrinária, à qual se 
filiam José Carlos Barbosa Moreira e Fredie Didier Jr 
(2006), defende que a coisa julgada é uma situação ju-
rídica do conteúdo da decisão, isto é, a coisa julgada 
se traduz, segundo essa corrente, pela imutabilidade 
do conteúdo da decisão. Para os adeptos dessa cor-
rente, não há que se falar em imutabilidade dos efeitos 
da coisa julgada, haja vista que tais efeitos podem ser 
alterados.

Sustenta Didier Jr (2006, p. 185) que,

A coisa julgada é um efeito jurídico (uma situa-
ção jurídica, portanto), que nasce a partir do ad-
vento de um fato jurídico composto consistente 
na prolação de uma decisão jurisdicional sobre 
o mérito (objeto litigioso), fundada em cognição 
exauriente, que se tornou inimpugnável no pro-
cesso em que foi proferida. E este efeito jurídico 
(coisa julgada) é, exatamente, a imutabilidade 
do conteúdo do dispositivo da decisão, da nor-
ma jurídica individualizada ali contida.

Finaliza o mesmo autor dizendo que a decisão judicial 
nada mais é do que um dos fatos que são consequentes 
à ocorrência da coisa julgada, não sendo, pois, um efei-
to desta. No entanto, como dito em linhas anteriores, o 
entendimento predominante é o de que a coisa julgada é 
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uma qualidade dos efeitos da sentença e não efeito desta.
Sendo a coisa julgada qualidade que torna indiscutí-

vel o conteúdo de determinadas decisões em razão do 
direito fundamental à segurança jurídica, no processo 
individual ela produz efeitos, como dito acima, apenas 
entre as partes, tanto em benefício do autor, com a pro-
cedência do pedido, quanto em seu prejuízo, quando 
decidido pela improcedência.

O regramento da coisa julgada no processo coletivo, 
prevista no art. 103 do CDC, é, provavelmente, o que 
mais o diferencia do processo civil comum individual.

Nas ações coletivas de um modo geral, a coisa jul-
gada ocorre de acordo com o resultado do processo, 
isto é, secundum eventum litis, concepção esta que, na 
doutrina italiana1, encontrou resistência, tendo em vista 
que a possibilidade de poderem ingressar com um sem 
número de ações contra o mesmo réu afrontaria a ga-
rantia do devido processo legal também para o Réu.

Tal questão foi resolvida dentro do processo civil 
coletivo brasileiro, posto que, pela nossa legislação, a 
mesma ação coletiva não pode ser proposta inúmeras 
vezes; apenas a extensão subjetiva da coisa julgada será 
conforme o resultado do processo (secumdum eventum 
litis). Ademais, fora estabelecido pelo CDC que há imu-
tabilidade da coisa julgada nas ações coletivas para os 
co-legitimados, afastando a ocorrência da coisa julgada 
contra os titulares de direitos individuais. Dessa forma, 
caso ocorra igualdade de ações coletivas, podem ser 
aduzidas exceções de litispendência e de coisa julgada, 
nos termos do art. 301, incisos I a III do CPC.

Para Antonio Gidi (1995, p. 73-74),

Rigorosamente, a coisa julgada nas ações co-
letivas do direito brasileiro não é secundum 
eventum litis. Seria assim se ela se formasse 
nos casos de procedência do pedido, e não 
nos de improcedência. Mas não é exatamente 
isso que acontece. A coisa julgada sempre se 
formará, independentemente do resultado da 
demanda ser pela procedência ou improcedên-
cia. O que diferirá com o evento da lide não é 
a formação ou não da coisa julgada, mas o rol 
de pessoas por ela atingidas. Enfim, o que é 
secundum eventum litis não é a formação da 
coisa julgada, mas a sua extensão erga omnes 
ou ultra partes à esfera jurídica individual de 
terceiros prejudicados pela conduta considera-
da ilícita na ação coletiva.

A extensão subjetiva do julgado nas ações coletivas 
ocorrerá de acordo com o direito a ela referido: se difu-
so, coletivo ou individual homogêneo.

O Código de Defesa do Consumidor disciplinou o re-
gramento das ações coletivas em seus artigos 81 a 104, 
determinando, dentre outras coisas, que a extensão dos 
efeitos da coisa julgada ocorrerá de acordo com o inte-
resse jurídico a ser tutelado, da seguinte forma: na hipó-
tese de tutela dos interesses difusos, a sentença após o 
trânsito em julgado produzirá efeitos erga omnes, salvo 
na hipótese de improcedência da demanda por insufici-
ência de provas; quando se tratar de interesse coletivo, 
a sentença fará coisa julgada inter partes, mas apenas 
em relação ao grupo ou categoria representada naquela 
ação; quando o interesse for de natureza individual ho-
mogênea, a sentença produzirá efeitos erga omnes em 
caso de procedência, beneficiando as vítimas ou seus 
sucessores.

Quanto às ações propostas individualmente, ape-
nas beneficiar-se-ão da coisa julgada obtida em ação 
coletiva, quando o autor de ação individual tiver re-
querido oportunamente a suspensão da demanda na 
esfera individual, caso contrário, este autor não se be-
neficiará do resultado, nem, também, terá, em tese, 
seu direito prejudicado pela eventual improcedência na 
ação coletiva, o que significa que, havendo improce-
dência na ação coletiva, aqueles que não integraram 
a lide como assistentes litisconsorciais podem propor 
demanda individual.

Nas ações que versam sobre interesses individu-
ais homogêneos, as vítimas e/ou seus sucessores be-
neficiam-se tanto com a sentença de procedência do 
processo atinente à defesa de interesses difusos, bem 
como com a sentença penal condenatória.

As ações coletivas não induzem à litispendência ou 
coisa julgada em relação às ações individuais, salvo se 
os interesses protegidos forem de natureza individual 
homogênea - ocorrendo, nesse caso, a coisa julgada em 
relação aos lesados que intervieram na ação, tendo pe-
dido a suspensão da sua demanda individual caso exis-
tisse; ou mesmo, tendo ingressando como assistente 
litisconsorcial da ação coletiva. Na hipótese de impro-
cedência da ação coletiva, aqueles que não ingressaram 
na lide coletiva poderão propor ações individuais, pois 
a coisa julgada produzida naquela ação não atinge o di-
reito individual.

1   Mauro Capelleti não concorda com a coisa julgada secundum eventum litis tendo em vista que para ele causaria uma exposição continuada do réu às 
ações coletivas prejudicando diretamente a atividade do réu. (DIDIER JR., Fredie. Op. Cit. p. 341).
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Rodolfo de Camargo Mancuso (2004) aponta que a 
grande dificuldade para solucionar a questão da coisa 
julgada coletiva reside no fato de que o interesse titulado 
tem natureza metaindividual e, sendo um número indefi-
nido de titulares, a representação legal, até para efeitos 
de assegurar a viabilidade da demanda, dá-se por meio 
de um representante, seja Ministério Público, sejam as-
sociações, etc. Tal justificaria a necessidade de que as 
sentenças proferidas em demandas coletivas, quando 
de improcedência, não deveriam fazer coisa julgada, 
tendo em vista que, via de regra, o juiz poderá decidir 
pela improcedência de determinada demanda e, mais 
tarde, constatar-se que a decisão anterior fora proferi-
da eivada de algum vício ou, naquele processo, não se 
obteve as provas necessárias ao deslinde da questão.

Acerca da improcedência por insuficiência de pro-
vas, frise-se o seguinte: o julgamento por insuficiência 
de provas não precisa ser expresso. “Deve, contudo, 
decorrer do conteúdo da decisão que outro poderia 
ter sido o resultado caso o autor comprovasse os fa-
tos constitutivos de seu direito” (GIDI apud DIDIER JR. 
2007, p. 345).

Com efeito, se o direito for difuso, a coisa julgada 
terá efeitos erga omnes, se for coletivo, a extensão dos 
efeitos será ultra partes, atingindo a todos os membros 
da classe ou categoria de sujeitos identificáveis; se for 
direito individual homogêneo, a decisão terá efeitos erga 
omnes em relação àqueles que comprovarem serem 
vítimas da lesão relativa ao direito discutido em juízo. 
Neste último caso, a sentença será ilíquida, devendo os 
sujeitos atingidos pela relação jurídica que promoverem 
a liquidação do julgado, até porque, na sentença obtida, 
não é possível nem saber o quantum devido e, muito 
menos, os sujeitos beneficiados com a sentença.

Um bom exemplo se extrai das demandas ambien-
tais, quando, muitas vezes, determinada indústria, ao 
emitir gases na atmosfera, é processada, questionan-
do-se o impacto desses gases na saúde humana; de 
repente, de plano, pode não ser comprovado se aqueles 
gases causavam ou não danos à saúde dos habitantes 
(hipótese de improcedência por falta de provas) e, anos 
mais tarde, descobrir-se que os danos foram causados, 
embora não se tenha verificado anteriormente. Se, por 
acaso, tal decisão estivesse protegida pela coisa julga-
da, não poderiam as vítimas do evento serem indeniza-
das em razão dos danos ocasionados pela dita fábrica.

São instrumentos do processo civil coletivo: a ação 
civil pública, ação popular, mandado de segurança co-
letivo, o mandado de injunção, este último de pouquís-
sima utilização. Esses instrumentos visam a proteger 
os chamados direitos coletivos consagrados constitu-

cionalmente, quais sejam: ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, do consumidor, do idoso, infância e ju-
ventude, dentre outros.

Inicialmente, os limites subjetivos da coisa julgada em 
matéria de interesse coletivo foram disciplinados pelo art. 
18 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular), análogo ao art. 
16 da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).

A extensão subjetiva do julgado nas ações coletivas 
ocorrerá de acordo com o direito a ela referido: se difu-
so, coletivo ou individual homogêneo.

O Código de Defesa do Consumidor disciplinou o re-
gramento das ações coletivas em seus artigos 81 a 104, 
determinando, dentre outras coisas, que a extensão dos 
efeitos da coisa julgada ocorrerá de acordo com o inte-
resse jurídico a ser tutelado, da seguinte forma: na hipó-
tese de tutela dos interesses difusos, a sentença após o 
trânsito em julgado produzirá efeitos erga omnes, salvo 
na hipótese de improcedência da demanda por insufici-
ência de provas; quando se tratar de interesse coletivo, 
a sentença fará coisa julgada inter partes, mas apenas 
em relação ao grupo ou categoria representada naquela 
ação; quando o interesse for de natureza individual ho-
mogênea, a sentença produzirá efeitos erga omnes em 
caso de procedência, beneficiando as vítimas ou seus 
sucessores.

Quanto às ações propostas individualmente, apenas 
beneficiar-se-ão da coisa julgada obtida em ação coletiva, 
quando o autor de ação individual tiver requerido oportu-
namente a suspensão da demanda na esfera individual, 
caso contrário, este autor não se beneficiará do resul-
tado, nem, também, terá, em tese, seu direito prejudica-
do pela eventual improcedência na ação coletiva, o que 
significa que, havendo improcedência na ação coletiva, 
aqueles que não integraram a lide como assistentes litis-
consorciais podem propor demanda individual.

Nas ações que versam sobre interesses individu-
ais homogêneos, as vítimas e/ou seus sucessores be-
neficiam-se tanto com a sentença de procedência do 
processo atinente à defesa de interesses difusos, bem 
como com a sentença penal condenatória.

As ações coletivas não induzem à litispendência ou 
coisa julgada em relação às ações individuais, salvo se 
os interesses protegidos forem de natureza individual 
homogênea - ocorrendo, nesse caso, a coisa julgada em 
relação aos lesados que intervieram na ação, tendo pe-
dido a suspensão da sua demanda individual caso exis-
tisse; ou mesmo, tendo ingressando como assistente 
litisconsorcial da ação coletiva. Na hipótese de impro-
cedência da ação coletiva, aqueles que não ingressaram 
na lide coletiva poderão propor ações individuais, pois 
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a coisa julgada produzida naquela ação não atinge o di-
reito individual.

Rodolfo de Camargo Mancuso (2004) aponta que a 
grande dificuldade para solucionar a questão da coisa 
julgada coletiva reside no fato de que o interesse titulado 
tem natureza metaindividual e, sendo um número indefi-
nido de titulares, a representação legal, até para efeitos 
de assegurar a viabilidade da demanda, dá-se por meio 
de um representante, seja Ministério Público, sejam as-
sociações, etc. Tal justificaria a necessidade de que as 
sentenças proferidas em demandas coletivas, quando 
de improcedência, não deveriam fazer coisa julgada, 
tendo em vista que, via de regra, o juiz poderá decidir 
pela improcedência de determinada demanda e, mais 
tarde, constatar-se que a decisão anterior fora proferi-
da eivada de algum vício ou, naquele processo, não se 
obteve as provas necessárias ao deslinde da questão.

Acerca da improcedência por insuficiência de 
provas, frise-se o seguinte: o julgamento por insu-
ficiência de provas não precisa ser expresso. “Deve, 
contudo, decorrer do conteúdo da decisão que outro 
poderia ter sido o resultado caso o autor comprovas-
se os fatos constitutivos de seu direito” (GIDI apud 
DIDIER JR. 2007, p. 345).

Com efeito, se o direito for difuso, a coisa julgada 
terá efeitos erga omnes, se for coletivo, a extensão dos 
efeitos será ultra partes, atingindo a todos os membros 
da classe ou categoria de sujeitos identificáveis; se for 
direito individual homogêneo, a decisão terá efeitos erga 
omnes em relação àqueles que comprovarem serem 
vítimas da lesão relativa ao direito discutido em juízo. 
Neste último caso, a sentença será ilíquida, devendo os 
sujeitos atingidos pela relação jurídica que promoverem 
a liquidação do julgado, até porque, na sentença obtida, 
não é possível nem saber o quantum devido e, muito 
menos, os sujeitos beneficiados com a sentença.

Um bom exemplo se extrai das demandas ambien-
tais, quando, muitas vezes, determinada indústria, ao 
emitir gases na atmosfera, é processada, questionan-
do-se o impacto desses gases na saúde humana; de 
repente, de plano, pode não ser comprovado se aqueles 
gases causavam ou não danos à saúde dos habitantes 
(hipótese de improcedência por falta de provas) e, anos 
mais tarde, descobrir-se que os danos foram causados, 
embora não se tenha verificado anteriormente. Se, por 
acaso, tal decisão estivesse protegida pela coisa julga-
da, não poderiam as vítimas do evento serem indeniza-
das em razão dos danos ocasionados pela dita fábrica.

São instrumentos do processo civil coletivo: a ação 
civil pública, ação popular, mandado de segurança co-
letivo, o mandado de injunção, este último de pouquís-

sima utilização. Esses instrumentos visam a proteger 
os chamados direitos coletivos consagrados constitu-
cionalmente, quais sejam: ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, do consumidor, do idoso, infância e ju-
ventude, dentre outros.

Inicialmente, os limites subjetivos da coisa julgada em 
matéria de interesse coletivo foram disciplinados pelo art. 
18 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular), análogo ao art. 
16 da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).

Na ação popular, como nas demais ações coletivas, 
a coisa julgada apresenta-se de modo diverso daquele 
adotado pelo Código de Processo Civil, haja vista que, 
pela sistemática deste Diploma Legal, cada parte por si 
ou por seu representante legal é titular de direito seu 
(hipótese de legitimação ordinária), enquanto que, nas 
ações de tipo coletivo, como a ação popular, o autor não 
se apresenta como titular exclusivo do interesse em lide, 
mesmo porque sua legitimação é comum a um número 
indeterminado de pessoas, que, também, poderiam ter 
ajuizado aquela mesma ação.

Por outro lado, embora o autor popular represente a 
sociedade civil a qual pertence, os limites subjetivos da 
coisa julgada não podem seguir os mesmos parâmetros 
estabelecidos no CPC para os conflitos inter partes, até 
porque o art. 22 da Lei de Ação Popular dispõe que o 
CPC deverá ser utilizado subsidiariamente “naquilo em 
que não contrariem os dispositivos desta Lei, nem a na-
tureza específica da ação".

Por esse motivo é que a autoridade da coisa julgada 
na ação popular restringe-se aos limites da lide naquele 
processo, de acordo com o que ficar no dispositivo do 
julgado, de sorte que, se a prova oferecida em determi-
nada ação não tiver sido suficiente para o convencimen-
to do juiz no deslinde inteiro da demanda, admitir-se-á o 
ajuizamento de outra ação com igual fundamento, mas 
com base em outro conjunto probatório.

Hamilton Alonso Júnior (2006) diz que, nas ações 
civis públicas, como em quaisquer outras demandas 
coletivas, os efeitos da sentença prolatada atingem a 
todos os representados pelo autor da demanda, até por-
que não seria possível, por exemplo, em uma Ação Civil 
Pública requerer a despoluição de um curso d’água em 
relação a algumas pessoas e a outras não. Independen-
te do interesse tutelado, diz ele, não há como cindir o 
benefício alcançado, exceto no que tange aos direitos 
individuais homogêneos.

A Lei da Ação Civil Pública tratou da coisa julgada 
no art. 16, referindo-se aos direitos metaindividuais; 
mais tarde, o CDC, embora não tenha revogado o art. 
16 citado, tratou do assunto no seu art. 103 mais 
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detalhadamente, estabelecendo que, no processo co-
letivo, a coisa julgada varia de acordo com a natureza 
do bem tutelado.

A Lei 9.494/97 deu nova redação ao art. 16 da Lei 
de Ação Civil Pública, com o objetivo de restringir os 
efeitos da coisa julgada erga omnes, estabelecendo os 
efeitos da coisa julgada em Ação Civil Pública de acordo 
com a competência territorial do órgão prolator. Com a 
referida lei, buscava-se fazer com que a sentença, na 
ACP, tivesse os efeitos restritos à área territorial do juiz 
que prolatou a decisão, o que afastaria a possibilidade 
de que os efeitos dessa decisão tivessem abrangência 
regional ou nacional.

No entanto, se o governo tentou mitigar os efeitos 
da sentença coletiva para beneficiar-se, foi infeliz tanto 
na nova redação do artigo 16 quanto nos objetivos que 
pretendia, tendo em vista que a alteração não incluiu o 
inciso I do art. 1032, podendo ser utilizado para afastar 
a limitação imposta pela nova redação do art. 16, visto 
que “o que parece, alterou-se apenas a versão original 
– a da LACP -, mas se esqueceram de alterar a nova 
leitura da versão original (CDC, art. 103, seus incisos e 
parágrafos)” (ALMEIDA, 2001, p. 168). Essa modifica-
ção (art. 16 da LACP) recebeu críticas severas por parte 
de vários processualistas, a exemplo de Nelson Nery Jr. 
e Ada Pellegrini Grinover (2010).

3. ASPECTOS CONCEITUAIS E 
CARACTERÍSTICAS DA COISA JULGADA 
NAS AÇÕES COLETIVAS

Para os romanos, o instituto da res iudicata (coisa 
julgada) tinha um conteúdo prático de utilidade social, 
haja vista que, para eles, a vida social se desenvolveria 
de modo mais seguro e pacífico a partir de quando se 
garantisse a segurança quanto ao resultado do processo.

Coisa julgada traduz-se no “bem da vida que o autor 
deduziu em juízo (res in iudicium deducta) com a afir-
mação de que uma vontade concreta de lei o garante ao 
seu favor ou nega ao réu depois que o juiz o reconheceu 
ou desconheceu com a sentença de recebimento ou de 
rejeição da demanda” (CHIOVENDA, 2002, p. 446).

Para Hugo Nigro Mazzili (1998, p.165), coisa julgada 
é a imutabilidade dos efeitos da sentença, obtida através 
do trânsito em julgado. Diz este mesmo autor que:

Toda sentença, independentemente de ter tran-
sitado em julgado, é apta a produzir efeitos ju-
rídicos; coisa julgada é apenas a imutabilidade 
desses efeitos, ou seja, uma qualidade que es-
ses efeitos adquirem com o trânsito em julgado 
da sentença, por meio da qual se impede que 
as partes discutam a mesma causa novamente 
(1998, p. 165).

A coisa julgada no processo civil comum recai, ob-
jetivamente, sobre a parte decisória, sobre o dispositivo 
da sentença, atingindo, objetivamente, as partes e seus 
eventuais assistentes litisconsorciais.

Nas ações coletivas, de um modo geral, a coisa jul-
gada ocorre de acordo com o resultado do processo, 
isto é, secundum eventum litis, o que significa dizer, 
simplesmente, que, havendo procedência da demanda 
ou face à improcedência fundada em provas suficien-
tes, operar-se-á coisa julgada; caso contrário, havendo 
improcedência por falta de provas, poderá ser proposta 
nova ação, com base em prova nova.

Não fazem coisa julgada:

I. As razões da decisão, que são os motivos que 
levaram o juiz a decidir (art.469, I, II e III do 
CPC); podendo tais razões serem objetos de 
processos posteriores;

II. As sentenças de acórdãos que não julgam o 
mérito, o que se justifica até pela finalidade do 
instituto, que é a de garantir a segurança e a es-
tabilidade das relações jurídicas sobre as quais 
houve decisão judicial.

III. As decisões proferidas em processo de jurisdi-
ção voluntária (art. 1.111, CPC); neste particular, 
frise-se que, nos procedimentos de jurisdição 
voluntária, não se pode modificar o provimen-
to jurisdicional a qualquer tempo e por qualquer 
motivo. Só se pleiteia a modificação do julgado, 
quando, e se houver, modificação dos fatos que 
justifiquem o pedido de reexame da causa.

IV. As decisões que estabelecem relações conti-
nuativas. Um exemplo clássico é o da pensão 
alimentícia: a decisão que fixa os alimentos só 
poderá ser revista, quando, e se houver, modifi-
cação no patrimônio do alimentante e/ou quando 
houver modificação em relação às necessidades 

2  Art. 103 - Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, 
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do artigo 81;
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do alimentado.
4. DA COISA JULGADA COLETIVA E 
SEUS EFEITOS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO PROCESSUAL

"Há coisa julgada, quando se repete ação que já foi 
decidida por sentença, de que não caiba recurso". É a 
redação da segunda parte do § 3º do artigo 301 do CPC.

Não há norma no ordenamento jurídico brasileiro 
que defina, especificamente, a coisa julgada proveniente 
de ações coletivas, portanto, de acordo com o próprio 
artigo 21 da lei 7347/85, o CPC deve ser utilizado como 
norma subsidiária e, consequentemente, sua definição 
de coisa julgada como regra para definição da coisa jul-
gada no sistema das ações coletivas.

Dessa forma, identifica-se, primeiramente, que, para 
que exista a coisa julgada como pressuposto processu-
al negativo, é necessário a repetição de uma ação que 
já teria transitado em julgado, portanto, deve haver uma 
sentença passada em julgado proveniente de uma ação 
idêntica a que se pretende propor para que essa seja 
dada como dotada do pressuposto processual negativo 
e, portanto, extinta sem julgamento de mérito.

Assim, recaímos na questão do tópico anterior, em 
que foi necessário estabelecer os elementos da ação e 
exigir a sua identidade para que sejam concebidas como 
idênticas duas ações, pois a identidade é um requisito 
para a determinação da coisa julgada, como previsto na 
norma supramencionada.

Portanto, evidenciamos que se formará a coisa jul-
gada no âmbito das ações coletivas apenas na situação 
em que existirem duas ações coletivas idênticas.

Observemos, porém, que, como já frisado, só exis-
tirá a identidade entre as ações coletivas e, portanto, a 
coisa julgada, quando o pedido, a causa de pedir e as 
partes de duas ou mais ações forem idênticas. Assim, 
resta evidente que só existirá coisa julgada nas ações 
coletivas quando um mesmo co-legitimado ajuizá-las.

Tal situação fica muito bem caracterizada, quando um 
co-legitimado ajuíza uma segunda ação coletiva com o 
mesmo pedido e causa de pedir de outra ação coletiva 
já transitada em julgado que ele mesmo propôs. Dessa 
forma, a segunda ação proposta deverá ser extinta sem 
julgamento de mérito com base no artigo 267, V do CPC.

Nos séculos XII e XIII, a sentença era tida como 
verdade e eficaz perante as partes. Também naquela 
época, a sentença fazia o direito, com eficácia peran-
te terceiros. Já nos séculos subsequentes, a sentença 
passou a ter eficácia erga omnes, oponível a todos 
(MIRANDA, 2005).

A coisa julgada nas ações coletivas pode ser erga 
omnes ou ultra partes. Aprendemos, em tempos acadê-
micos, que o efeito erga omnes é aquele com eficácia 
contra todos e o ultra partes é aquele cuja eficácia vai 
além das partes. 

Erga omnes deve significar que os efeitos da coisa 
julgada devem se projetar para toda a comunidade, de 
forma que os que sejam titulares do direito lesado pos-
sam deles se valer.

Ultra partes apresenta-se como um sentido mais 
restrito, referindo-se os doutrinadores que a acepção 
ainda não possui definição específica; Arruda Alvim, 
citado por Glauber Moreno Talavera (2004), diz que a 
eficácia ultra partes tem sido explicada pela literatura, 
não especificamente referente a ações coletivas, como 
sendo uma hipótese de eficácia, transcendente às par-
tes, como decorrência da circunstância de ter atuado, 
no processo, um legitimado extraordinário. Eis a produ-
ção de efeitos da coisa julgada formada segundo esse 
critério em uma abrangência menor que aquela eficácia 
erga omnes, pois a noção de grupo, classe ou categoria 
permite um grau de individualização maior. 

O Direito positivo pátrio, ao tratar da eficácia da coisa 
julgada nas ações coletivas, é que determina em quais 
sentenças o efeito será erga omnes ou ultra partes.

Do disposto no art. 103, combinado com o art.81, do 
CDC, pode-se concluir: 

I. Que, nas ações coletivas que envolvam interes-
ses ou direitos difusos, a coisa julgada terá efei-
to erga omnes; 

II. Que, nas ações coletivas que envolvam interes-
ses ou direitos coletivos, a coisa julgada terá 
efeito ultra partes; 

III. Que, nas ações coletivas que envolvam interes-
ses ou direitos individuais homogêneos, a coisa 
julgada terá efeito erga omnes (MIRANDA, 2005). 

Para melhor esclarecer o que foi acima mencionado, 
quando os direitos ou interesses forem difusos (transin-
dividuais de natureza indivisível, titulados por pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato), a 
sentença terá efeito erga omnes, pois deve atingir a to-
dos, tendo em vista a impossibilidade de determinação 
dos beneficiados pela decisão. 

Se, por ventura, os direito ou interesses forem coleti-
vos, isto é, aqueles transindividuais também de natureza 
indivisível, mas que seja o titular um grupo, categoria ou 
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte con-
trária por uma relação jurídica de base, a sentença pro-
ferida terá efeito ultra partes, pelo motivo de que apenas 
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um grupo de pessoas pode ser determinado. 
No entanto, se os direitos ou interesses forem indi-

viduais homogêneos, isto é, aqueles de origem comum, 
a sentença proferida terá efeitos erga omnes, tendo em 
vista, também, a dificuldade de determinar aqueles que 
serão beneficiados pela decisão.

Gidi (1995), acertadamente discorre sobre um foco 
importante de nosso trabalho, mencionando que a prin-
cipal nota caracterizadora da coisa julgada nas ações 
coletivas em face da coisa julgada tradicional é a im-
perativa necessidade de delimitar, de maneira diferen-
ciada, o rol de pessoas que deverão ter suas esferas 
jurídicas atingidas pela eficácia da coisa julgada, dentro 
de sua característica primordial, que é a imutabilidade 
do comando da sentença. 

No que diz respeito aos direitos indivisíveis, e, nes-
se rol, encontram-se os direitos difusos e os coletivos, 
principalmente por serem insusceptíveis de divisão em 
quotas atribuíveis a cada qual dos interessados, a sa-
tisfação de um implicará na satisfação de todos e, tam-
bém, podemos igualar, nesse aspecto, que a lesão de 
um também será a lesão de toda a coletividade. 

Para melhor esclarecer, cabe mencionar que a sen-
tença proferida atingirá, necessariamente, a esfera jurí-
dica de todos os membros da coletividade ou daquele 
determinado grupo, que, conforme consta no artigo 81 
do CDC, parágrafo único, I e II, são os verdadeiros e 
únicos titulares do direito em litígio.                                                                                                

Para Talavera (2004), embora haja autores que não 
reconheçam diversidade conceitual na aplicação dos ter-
mos erga omnes e ultra partes, a doutrina justifica a utili-
zação discriminada das expressões, a par da natureza do 
direito protegido, dizendo os adeptos dessa técnica que 
são distintos os efeitos que emergem das situações diri-
gidas erga omnes daquelas outras dirigidas ultra partes. 

Gidi (1995), sabiamente, também nos chama a aten-
ção em que, se levarmos em conta que é inadmissível a 
existência de formação de um litisconsórcio, nesse caso 
o litisconsórcio necessário (decorrente da própria indivi-
sibilidade) composto por todos os interessados no confli-
to, iremos perceber que a verdadeira utilidade prática das 
ações coletivas é a solução dos conflitos de massa. 

Não podemos também, com a instauração de uma 
demanda coletiva, obstar o ajuizamento das demandas 
individuais, tentando criar aí uma figura criticada pelos 
doutrinadores do assunto, que é um tipo de “legitimidade 
extraordinária exclusiva”, pois sacrificaria os direitos indi-

viduais de terceiros; e não se pode descartar, nesse caso, 
a possibilidade de existência de fraude organizada para 
prejudicá-los, tornando-se, o processo, assim, uma grave 
ameaça para aqueles que dele não participaram. 

As garantias constitucionais já conquistadas também 
não podem ser esquecidas, principalmente a inafastabili-
dade do controle jurisdicional de lesão ou ameaça de le-
são a direito, e não dando oportunidade de terceiros a vir 
defender seus direitos também estaríamos ferindo o dis-
posto constitucional do contraditório e da ampla defesa. 

Há um problema de difícil solução quando nos de-
paramos com a coisa julgada da decisão que rejeita a 
demanda, e, por outro lado, se às ações coletivas não 
se autorizar a extensão da imutabilidade do seu julgado 
perante terceiros, estaríamos diante do caos comentado 
anteriormente, pois se multiplicariam as ações seme-
lhantes com o mesmo intuito, sendo diferentes somente 
em suas partes e com idêntica causa de pedir e pedido, 
abarrotando, da mesma forma, o Judiciário. 

Se partíssemos pela assertiva que a extensão erga 
omnes da coisa julgada nas sentenças de improcedên-
cia não poderia prevalecer, talvez a própria razão de ser 
das ações coletivas perderia sua característica, e como 
Ada P. Grinover, citada por Gidi (1995), com propriedade 
disse: “é da própria índole das ações coletivas a exten-
são do julgado “ultra partes” ou “erga omnes”“. 

Concluímos, portanto, acompanhando os ensina-
mentos de Antonio Gidi, que “se após o trânsito em 
julgado da sentença coletiva qualquer interessado pre-
cisasse discutir novamente o litígio em outro processo 
para obter a tutela do seu direito, de nada teria servido a 
propositura da ação coletiva”. 

Há a necessidade de analisar, individualmente, al-
gumas diversas particularidades da coisa julgada nas 
Ações Coletivas, lembrando sempre ao leitor deste tra-
balho que nosso foco principal é a coisa julgada nas 
ações coletivas sob o prisma do Código de Defesa do 
Consumidor.

5. OS DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS NO PROCESSO 
COLETIVO

Cientes de que há, na doutrina e no ordenamento ju-
rídico, a definição de direitos difusos e coletivos stricto 
sensu, o legislador foi além e criou uma nova categoria 

3  Cf: DIDIER, Fredie. Pág 77.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 7, n. 1 - out. 2013/mar. 2014  

73

4  Segundo Luiz Paulo da Silva Araújo filho, “uma ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos não significa a simples soma das ações 
individuais. Às avessas, caracteriza-se a ação coletiva por interesses individuais homogêneos exatamente por que a pretensão do legitimado concentra-se 
no acolhimento de uma tese jurídica geral, referente a determinados fatos, que pode aproveitar a muitas pessoas. O que é diferente de apresentarem-se 
inúmeras pretensões singularizadas, especificamente verificadas em relação a cada um dos respectivos titulares do direito”. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo 
da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos, cit., p. 114.

de direitos coletivos (coletivamente tratados3), que de-
nominou direitos individuais homogêneos.

A gênese dessa proteção/garantia coletiva tem ori-
gem nas class actions for demages, ação de reparação 
de danos à coletividade do direito norte-americano.

A importância dessa categoria é cristalina. Sem 
sua criação pelo direito positivo nacional, não existiria 
possibilidade de tutela “coletiva” de direitos individuais 
com natural dimensão coletiva em razão de sua homo-
geneidade, decorrente da massificação/padronização 
das relações jurídicas e das lesões daí decorrentes. A 
ficção jurídica atende a um imperativo do direito, realizar 
com efetividade a Justiça frente aos reclames da vida 
contemporânea. Leciona Gidi (1995) que tal categoria 
de direitos representa uma ficção criada pelo direito po-
sitivo brasileiro com a finalidade única e exclusiva de 
possibilitar a proteção coletiva (molecular) de direitos 
individuais com dimensão coletiva (em massa). (GIDI, 
1995). Sem essa previsão legal, a possibilidade de defe-
sa coletiva de direitos individuais estaria vedada.

O CDC conceitua, laconicamente, os direitos indivi-
duais homogêneos como aqueles decorrentes de ori-
gem comum, ou seja, os direitos nascidos em conse-
quência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que 
a relação jurídica entre as partes é fato lesivo. Não é 
necessário, contudo, que o fato se dê em um só lugar 
ou momento histórico, mas que dele decorra a homoge-
neidade entre os direitos dos diversos titulares de pre-
tensões individuais.

Para evitar equívocos na interpretação, transcreve-se 
a precisa lição de Watanabe (apud DIDIER, 2006, p. 78):

Origem comum não significa, necessariamen-
te, uma unidade factual e temporal. As vítimas 
de uma publicidade enganosa veiculada por 
vários órgãos de imprensa e em repetidos dias 
ou de um produto nocivo à saúde adquirido por 
vários consumidores em um largo espaço de 
tempo e em várias regiões têm, como causa de 
seus danos, fatos com homogeneidade tal que 
os tornam origem comum de todos eles.

Ou seja, o que têm em comuns esses direitos é a 
procedência, a gênese na conduta comissiva ou omissi-
va da parte contrária.

O fato de ser possível determinar, individualmente, os 
lesados não altera a possibilidade e pertinência da ação 
coletiva. Permanece o traço distintivo: o tratamento mo-
lecular, nas ações coletivas, em ralação à fragmentação 
da tutela, nas ações individuais. É evidente a vantagem 
do tratamento uno, das pretensões em conjunto, para a 
obtenção de um provimento genérico. 

Não por outra razão se determinou, no CDC, art. 103, 
III, que a sentença terá eficácia erga omnes. Ou seja, 
como anotou a doutrina, os titulares dos direitos indi-
viduais serão, abstrata e genericamente, beneficiados 
(ARAÚJO FILHO, 2000).

Nessa perspectiva, o pedido nas ações coletivas 
será sempre uma tese jurídica geral que beneficie, sem 
distinção, aos substituídos4. 

Pode-se dizer, também, que, em sentido lato, os 
interesses individuais homogêneos não deixam de ser 
interesses coletivos. Para o ordenamento jurídico brasi-
leiro, os interesses individuais homogêneos são aqueles 
que, embora se apresentem uniformizados pela origem 
comum, permanecem individuais em sua essência. 
Os interesses individuais homogêneos são, conforme 
classicamente definidos pela doutrina, acidentalmente 
coletivos, máxime porquanto têm a mesma origem em 
relação aos fatos causadores de tais direitos, o que re-
comenda a tutela de todos concomitantemente.

Vale salientar que, como já foi dito, nos interesses 
individuais homogêneos, os titulares são determinados 
ou determináveis e o objeto da pretensão é divisível, o 
que diferencia este dos interesses ou direitos difusos, 
os quais têm como objeto de seu interesse uma tutela 
indivisível e titulares indetermináveis.

Nas palavras de Felipe Peixoto Braga Netto (2000), 
pode-se afirmar que - interesses ou direitos individuais 
homogêneos – os direitos são individualizados, porém, 
como, numericamente, são múltiplos os titulares, é con-
veniente, para a ordem jurídica e para a sociedade, que a 
defesa deles se processe nos moldes coletivos.

Em 1985, foi editada a Lei da Ação Civil Pública que, 
originariamente, visava a  regular a defesa em juízo de 
direitos difusos e coletivos. Só com o surgimento do 
CDC, em 1990, foi cunhada a expressão Direitos Ho-
mogêneos.
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Como exemplos de interesse individual homogêneo, 
citemos o caso de compradores de veículos produzidos 
com o mesmo defeito de série; ou assinantes de TV por 
assinatura cujas mensalidades são abusivamente au-
mentadas.

Em suma, tratando-se de direitos ou interesses indi-
viduais homogêneos, cabe ressaltar que as lesões de-
correntes do dano devem ser divisíveis, individualmente 
variáveis e quantificáveis.

Como já mencionado, existe a Ação Civil Pública 
para a defesa em âmbito cível dos interesses individuais 
homogêneos, coletivos e difusos, que nada mais é que 
uma espécie de ação coletiva, como o mandado de se-
gurança coletivo e a ação popular.

De acordo com o disposto no art. 91 do CDC, “Os 
legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em 
nome próprio e no interesse das vítimas ou seus suces-
sores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos da-
nos individualmente sofridos, de acordo com o disposto 
nos artigos seguintes”.

A doutrina ensina, com precisão, que a ação civil 
coletiva, referida no art. 91, não se confunde com a 
ação civil pública disciplinada pela Lei 7.347/85. Já a 
ação civil coletiva teve seu surgimento com o Código 
de Defesa do Consumidor. Destinando-se esta à de-
fesa do consumidor – como também das vítimas ou 
sucessores – nas hipóteses de interesses individuais 
homogêneos de origem comum, como preceitua o já 
citado diploma legal.

É necessário distinguir: a defesa de interesses de 
meros grupos determinados ou determináveis de pes-
soas só se pode fazer pelo Ministério Público, caso 
isso convenha à coletividade como um todo, respei-
tada a destinação institucional dada pela Constitui-
ção Federal de 1988 ao Parquet. Tanto é que o STF 
reconheceu ao Ministério Público legitimidade ativa 
para propor ação civil pública na hipótese de direitos 
individuais homogêneos, havendo relevante interesse 
social em jogo – no caso, direito de certidão parcial 
de tempo de serviço diante da recusa da autarquia 
previdenciária (STF, RE 472.489, Rel. Min. Celso de 
Mello, j. 12/07).

Outrossim, a própria Constituição da República 
dispõe que o Ministério Público nunca terá legitimida-
de exclusiva para a promoção da ação civil em defesa 
de interesses transindividuais. Acrescentando-se ou-
tros legitimados ativos para a propositura das ações 
civis públicas ou coletivas previstas na Lei da Ação 
Civil Pública ou no Código de Defesa do Consumidor, 
como as pessoas jurídicas de direito público interno, 
as associações civis, os sindicatos e alguns outros 

órgãos e entidades.
6. A COISA JULGADA, E SEU EFEITO 
ERGA OMNES, NO PAPEL DE 
PROTEÇÃO AOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNIOS NO PROCESSO COLETIVO

Nesse momento, não apenas a extensão dos efeitos 
da coisa julgada será alvo de estudo da presente produ-
ção, mas, também, e, principalmente, o efeito erga om-
nes nas ações coletivas, cuja ideia defendida é a que o 
referido efeito não se preocupa com quem será “benefi-
ciado”, mas a dimensão espacial-objetiva da pretensão, 
haja vista que são indeterminados os sujeitos de certos 
direitos, mas a determinação recai sobre tal direito. E 
que merece efetiva proteção.

No caso de ação civil pública para a tutela de inte-
resses individuais homogêneos, aparece, na sentença, 
a peculiaridade do “secundum eventum litis”, que con-
siste em produzir os efeitos “erga omnes”, previstos em 
lei, somente no caso de procedência do pedido, a fim de 
que sejam beneficiadas as pessoas prejudicadas e seus 
sucessores (artigo 103, inc. III do CDC c/c artigo 21 da 
LACP). Caso ocorra a improcedência da ação, inexistirá 
a extensão dos efeitos “erga omnes”, porque cada in-
teressado poderá propor a sua ação individualmente e 
buscar, via o direito comum, o ressarcimento de seus 
prejuízos. Nessa hipótese e ainda que o Código do Con-
sumidor (Lei n. 8.078/90) não contenha norma expressa 
a respeito, como pode ser encontrada nos outros casos 
de tutela de interesses metaindividuais, pode-se afirmar 
que, sendo improcedente a ação e, portanto, não ocorre 
eficácia “erga omnes” dos efeitos da sentença, atribu-
ídos por lei, esta sentença de improcedência da ação, 
após o trânsito em julgado, somente adquire os efeitos 
de coisa julgada para as partes presentes no processo 
(art. 5º, inc. XXXVI, da CF).

Ao tratar da sentença na ação coletiva destinada a 
defender direitos individuais homogêneos, o legislador 
não fez a mesma referência feita aos demais casos em 
que a improcedência da ação coletiva não prejudica a 
ação individual. Dessa forma, como a Lei n. 8.078/90 
não fez ressalva expressa quanto à improcedência da 
ação para a tutela de interesses individuais homogê-
neos por falta ou insuficiência de provas, como o fez 
nos casos de interesses difusos e coletivos, é de ter-se, 
como possível, nesse caso, também, a aplicação da re-
gra de que poderá ser intentada nova ação com idêntico 
fundamento, por qualquer dos legitimados, desde que 
fundada sobre novos elementos de prova. Pode-se dizer 
que se chega a essa conclusão em razão da natureza 
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dos efeitos produzidos na sentença de procedência da 
ação em que se discutem interesses individuais homo-
gêneos (“erga omnes”). Isso, porque o artigo 16 da Lei 
n. 7.347/85 expressamente dispõe que: 

A sentença civil fará coisa julgada, com efeito, 
“erga omnes”, exceto se a ação for julgada im-
procedente por deficiência de provas, hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar ou-
tra ação com idêntico fundamento, valendo-se 
de nova prova, não fazendo distinção quanto 
a espécie do interesse metaindividual tutelado, 
é correta a assertiva, a intenção da norma é 
impedir que efeitos tão relevantes, concedidos 
por lei, favoreçam o violador de tais interesses 
de elevada significância social quando a impro-
cedência da ação ocorrer por insuficiência de 
elementos probatórios.

A improcedência por falta de prova ou insuficiência 
desta não pode prejudicar o direito de quem não tenha 
participado do processo, quando até mesmo que parti-
cipou  continua com direito de repropor a ação.

Ainda é de notar-se que os efeitos erga omnes da 
sentença de procedência, proferida em ação civil públi-
ca para defesa dos interesses ou direitos homogêneos, 
como visto acima, são conferidos pela lei para benefi-
ciar todas as vitimas e seus sucessores. 

Entretanto, tais efeitos não beneficiarão os autores 
das ações individuais em que o autor, após a tomada da 
ciência do ajuizamento da ação civil pública, no prazo de 
trinta dias, não requerer a suspensão da sua ação indivi-
dual (artigo l04, do CDC, c/c art. 21, da Lei n. 7.347/85)5.

Vê-se que a lei n. 8.078/90 não é expressa no sen-
tido de que os efeitos “erga omnes”, da sentença de 
improcedência da ação civil pública para a tutela de inte-
resses individuais homogêneos, não prejudicarão os in-
teresses e direitos individuais dos integrantes do grupo 
abrangido, como previsto no artigo l03, § l.º, da mesma 
norma, quando cuida dos interesses difusos e coletivos. 
Entretanto, pode-se entender que esse silêncio na lei, 
quanto aos interesses individuais homogêneos, pode 
ser considerado como consequência lógica da nature-
za dos efeitos “erga omnes” da sentença, que somente 
ocorrem no caso de procedência do pedido. Afirmando 
a incidência dos efeitos no caso de sentença proceden-
te, é de se entender que, por via indireta, está a afastar a 

coisa julgada para os casos de improcedência da ação.
Vendo por essa forma, e se os referidos efeitos so-

mente se realizam no caso de procedência do pedido, 
não há como se falar em possíveis prejuízos desses 
efeitos sobre os direitos e interesses individuais dos 
integrantes do grupo de origem comum. Também, em 
se tratando de direitos individuais homogêneos, so-
mente no caso de decorrido um ano sem habilitação de 
interessados em número compatível com a gravidade 
do dano é que o produto da indenização poderá rever-
ter ao Fundo Público - FAT. Havendo essa habilitação 
promover-se-á a liquidação e execução, para beneficiar 
as vítimas ou seus sucessores. Nessa hipótese, apenas 
habilitam-se, nos autos da execução, os interessados 
que conseguirem provar o nexo causal do seu dano e o 
direito à indenização, conforme se encontra disciplinado 
no artigo l00, da Lei da Ação Civil Pública e artigo 21, do 
Código do consumidor.

Buscando dar ampla efetividade a essa tutela coletiva 
de direitos individuais, se julgado procedente o pedido 
formulado na ação coletiva, todos os indivíduos (ou 
seus sucessores) lesados por determinado fato serão 
beneficiados pela extensão da coisa julgada formada 
em tal ação; portanto, parece inarredável a observação 
de que a coisa julgada, vista sob a nova ótica no pro-
cesso coletivo, adaptada à necessidade de se conferir 
adequado e específico tratamento aos direitos de natu-
reza metaindividual, proporciona uma efetiva proteção 
do direito material.

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando aperfeiçoar a tutela coletiva, os ins-
trumentos processuais têm tratado, de forma mais 
específica e detalhada, os institutos do denominado 
Processo Civil Coletivo. Os mecanismos inseridos no 
processo individual não servem ao cumprimento do 
objetivo visado pelas ações coletivas: atender interes-
ses de pessoas indeterminadas ou determinadas, mas 
ligadas entre si por circunstâncias de fato, relação ju-
rídica base ou origem comum. 

Em relação à mudança processual ocasionada pelo 
surgimento da tutela coletiva, a coisa julgada aparece 
como um instituto que assumiu nova regência. Essa au-

5  Diferentemente pensa OLIVEIRA, que assim grafou: “A interpenetração de julgados não cessa aí. Pode ocorrer que, em ação individual, o autor 
tenhavisto rejeitado seu pedido, gerando a improcedência da ação. Se, em açãocivil pública posterior, o julgado for pela procedência da ação, a decisão 
abrangerá, inclusive, aquele que perdeu a demanda individual”, CARVALHO FILHO, José dos Santos, Ação Civil Pública, p. 343, Freitas bastos Editora, 
Rio de Janeiro, 1.995
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toridade, capaz de tornar a sentença coletiva imutável 
para o futuro em face de todos os envolvidos no pro-
cesso em que foi pronunciada, tem uma particularida-
de: atinge os titulares dos direitos coletivos sem que 
tenham participado diretamente do processo.  

Ex postis, uma última observação se impõe, a de 
que, julgada procedente a demanda proposta, o efeito 
erga omnes, nas ações de direitos individuais homo-
gêneos, decorrente da sentença que produz coisa jul-
gada, constrói uma “blindagem” aos referidos direi-
tos, independente da extensão subjetiva, reafirmando 
o que se vem defendendo até o presente momento: a 

proteção dos direitos individuais homogênios torna 
efetiva qualquer pretensão, independente de quem 
seja seu titular. Os direitos individuais homogêneos 
não são transindividuais em sua essência, mas sim 
por ficção jurídica, em função da utilidade prática de 
se conferir proteção coletiva a uma gama de direi-
tos decorrentes de uma mesma origem. Essa mesma 
“massa” de direitos merece, repita-se, não uma sim-
ples proteção, mas uma efetiva blindagem. A coisa 
julgada e seu efeito erga omnes, enquanto institutos 
processuais, proporcionam a conservação dos direi-
tos individuais homogêneos.
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Resumo
Diante das importantes alterações no âmbito do processo penal brasileiro, ocasionadas com o advento da Lei nº 
12.403/2011, o presente estudo irá tratar dos atuais aspectos da prisão cautelar, através do apanhado doutrinário 
e histórico do instituto da prisão, assim como dos seus fundamentos. Analisará, especificamente, os efeitos 
produzidos pelas inovações no ordenamento jurídico brasileiro, mostrando sua atual relação com o direito 
fundamental de liberdade. Nesse aspecto, a Lei nº 12.403/2011 introduziu modificações que estão presentes 
em toda a persecução criminal, atuando na substituição do cárcere cautelar. Desta feita, será demonstrado, 
no decorrer do presente trabalho, que, de forma cada vez mais acentuada, o direito à liberdade e ao status de 
inocência só pode ser obstado com o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo a 
regra, portanto, a preservação desse direito, que representa uma mitigação ao instituto da prisão.

Palavras-Chaves: Prisão. Medidas Cautelares. Lei nº 12.403/2011.

THE RIGHT TO LIBERTY AND THE IMPLICATIONS OF LAW Nº 12.403 THE BRAZILIAN 
LEGAL SYSTEM

Abstract
Given the major changes in Brazilian criminal proceedings, caused by the enactment of Law No. 12.403/2011, 
this study will address current aspects of precautionary prison through the doctrinal and historical pickup 
of the institution of prison, as well as its fundamentals. It will examine specifically on the effects produced 
by innovations in the Brazilian legal system, showing its current relationship with the fundamental right of 
freedom. In this regard, Law No. 12.403/2011 introduced changes that are present in all criminal prosecutions, 
working in the prison interim replacement. Thus, it will be shown in the course of this work that in an ever 
more pronounced way, the right to freedom and status of innocence can only be hindered with the advent of 
the final judgment of the criminal sentence, being the rule, therefore, the preservation this represents a right 
to institute mitigation prison.

Keywords: Prison. Precautionary Measures. Law nº 12.403/2011
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1. INTRODUÇÃO

A promulgação da Lei nº 12.403, em 04 de maio de 
2011, trouxe importantes modificações no Código de 
Processo Penal, especialmente tendo em vista a prisão 
cautelar, a fiança, a liberdade provisória e as demais 
medidas cautelares. 

Desse modo, o presente estudo tem como finalidade 
analisar os benefícios e as inovações provenientes da 
mudança supracitada nas relações do direito processual 
penal brasileiro, as quais foram de suma importância 
para a ciência jurídica.

Analisando, especificamente, a sanção penal, obser-
vamos que se trata de uma consequência natural apli-
cada pelo Estado, quando alguém comete uma infração 
prevista pelo regime jurídico penal. 

Como regra, temos a prisão pena, advinda de de-
cisão condenatória com trânsito em julgado, em con-
formidade com o princípio da presunção de inocência, 
previsto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 
Todavia, diante da necessidade do cerceamento de li-
berdade do réu antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, surgiu a possibilidade da prisão sem pena, 
também denominada de prisão cautelar ou provisória.

Nesse contexto, surge a Lei nº 12.403/2011, intro-
duzindo novos institutos, como as medidas cautelares 
diversas da prisão, bem como restaurando o instituto 
da fiança, demonstrando que, ao longo da história do 
direito processual penal dentro da sociedade brasileira, 
o Estado passa a intervir, cada vez menos, no direito 
à liberdade do cidadão, considerando a prisão cautelar 
como última medida a ser adotada. 

Para compreender melhor o instituto da prisão cau-
telar e, por conseguinte, analisar os benefícios das ino-
vações trazidas pelo referido diploma legislativo, faz-se 
necessário introduzi-lo no sistema jurídico brasileiro.

 
2. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE

Inicialmente, é importante realizar uma análise histó-
rica do instituto da prisão, com o fito de contextualizá-lo 
nos tempos hodiernos e introduzi-lo no ordenamento 
jurídico brasileiro.

Vislumbra-se da história da humanidade que a pena 
abrolhou com um caráter predominantemente de vin-
gança, executada com crueldade, causando o máximo 
de dor e sofrimento ao condenado. Posteriormente, a 
pena passou por um período reformador, devido aos 
valores e às aspirações produzidas pelo Iluminismo, 

consagrando uma nova fase de execução da pena, res-
peitando a dignidade da pessoa humana. Os filósofos 
Beccaria, Howard e Bentham colaboraram, expressiva-
mente, para a concretização do regime de cumprimento 
da pena privativa de liberdade.

Depois de um longo período da história da huma-
nidade, com a predominância da pena de morte e das 
penas corporais, a liberdade tornou-se o bem jurídico 
afetado com a penalização das condutas consideradas 
como criminalizadas e, dessa forma, a prisão nasce 
com caráter de sanção, inclusive com aspirações de 
mudança e regeneração dos condenados.

Assim, percebe-se que, no decorrer da história, sur-
giram diversas legislações com o intuito de definir e es-
clarecer as penalidades impostas pelo Estado e, nesse 
sentido, Beccaria lecionou, em sua época, e se encontra 
externado em sua obra, da seguinte maneira: “as penas 
que vão além da necessidade de manter o depósito da 
salvação pública são injustas por sua natureza; e tanto 
mais justas serão quanto mais sagrada e inviolável for 
segurança e maior a liberdade que o soberano propiciar 
aos súditos” (2002, p. 20).

2.2. A PRISÃO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

O Código Criminal do Império (1830) foi a primeira le-
gislação codificada no direito brasileiro, logo em seguida 
da vigência das Ordenações do Reino de Portugal, que 
perdurou durante o século XVI ao início do século XIX. 

Sobre esse período histórico, Manoel Barros da Mot-
ta (2011) leciona:

A abolição definitiva do Código Filipino, mal-
grado as transformações impostas pela nova 
Constituição, só se deu com a promulgação do 
novo Código Criminal, em 16 de dezembro de 
1830. À tortura judiciária como mecanismo le-
gal de extração da verdade na fase inquisitorial 
do processo, à mutilação das mãos, ao corte 
da língua, às queimaduras com tenazes arden-
tes, além de a várias formas de degredo, con-
fisco e multa, e a açoite com ou sem baraço e 
pregão vai suceder um regime que tem como 
dispositivo fundamental a pena de prisão. A 
pena de morte permanece, bem como a pena 
de galés, mas a prisão desaponta como a peça 
central do novo sistema penal.

Não obstante a pena de prisão ter sido introduzida 
no nosso ordenamento com o Código Penal de 1830, 
esse modelo institucional só foi colocado em prática a 
partir de 1850. Durante esse intervalo temporal, perdu-
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rou a polêmica acerca dos limites da pena de prisão, ou 
melhor, a disputa entre os sistemas auburniano e pen-
silvânico, como reflexo de um fenômeno internacional. 

Logo em seguida, surge o Código de Processo Pe-
nal (1941), vigente até os dias hodiernos, que, ao ser 
elaborado, teve como inspiração o Código de Processo 
Penal italiano, cabendo mencionar, nesse aspecto, os 
ensinamentos do ilustre doutrinador Eugênio Pacelli 
(2009, p. 05); vejamos:

Inspirado na legislação processual penal ita-
liana produzida na década de 1930, em pelo 
regime fascista, o CPP brasileiro foi elaborado 
em bases notoriamente autoritárias, por razões 
obvias e de origem. E nem poderia ser de ou-
tro modo, a julgar pelo paradigma escolhido e 
justificado, por escrito e expressamente, pelo 
responsável pelo projeto, Ministro Francisco 
Campos, conforme se observa em sua Expo-
sição de Motivos.

O Código de Processo Penal foi promulgado sob a 
égide da Constituição Federal de 1937, durante o perí-
odo histórico conhecido como “Estado Novo”, implan-
tado por intermédio do golpe de Estado realizado por 
Getúlio Vargas, com intensas influências autoritárias e 
antidemocráticas. 

Assim, ao ser recepcionado pela nova ordem consti-
tucional, o Código de Processo Penal passou a ter como 
princípio fundamental o respeito à dignidade da pessoa 
humana, e, para isso, na interpretação e aplicação dos 
seus institutos, o princípio predominante deverá ser o 
da presunção da inocência.

A dicotomia existente entre o Código de Proces-
so Penal de 1941 e a Carta Magna de 1988, está, 
essencialmente, na base teórica. O primeiro tem 
como alicerce o autoritarismo e a preocupação com 
a segurança pública, orientado pelo princípio da 
presunção da culpabilidade; ao passo que a Carta 
tem como fundamento o ideal democrático, nortea-
do pelo princípio da dignidade da pessoa humana e 
garantido através dos direitos fundamentais, previs-
tos no seu artigo 5º.

Com as reformas do Código de Processo Penal, 
realizadas mediante a promulgação das Leis 11.689, 
11.690 e 11.719, todas de 2008, restaram revogados al-
guns dispositivos, concretizando a exclusão da ideia de 
um juízo de antecipação da responsabilidade penal, em 
consonância com a atual Constituição Federal de 1988.

Atualmente, com a promulgação da Lei nº 12.403, 
em 04 de maio de 2011, restaram acentuados, ainda 
mais, os ideais da Constituição Federal de 1988, confor-
me será analisado no decorrer deste trabalho.

3. DA PRISÃO CAUTELAR

Conforme mencionado alhures, o instituto da prisão 
pode ser analisado sob dois aspectos, tal como é dis-
posto no texto constitucional. Primeiro, temos a prisão 
pena, decorrente do trânsito em julgado da sentença pe-
nal condenatória e do poder-dever de punir do Estado, 
regulada pelo Código Penal. 

Por sua vez, também poderá ocorrer a prisão sem 
pena, cabível seja no curso do inquérito policial ou na 
fase processual, antecedendo ao trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, conhecida como cautelar 
ou processual, visando à tutela jurídica da efetividade do 
processo, desde que esteja amparada pelos seguintes re-
quisitos: o fumus commissi delicti, isto é, quando houver 
prova da materialidade e existirem indícios suficientes de 
autoria, e o periculum libertatis, em conjunto com a ne-
cessidade da manutenção da custódia do agente.

Com efeito, ressaltam-se os ensinamentos de Ro-
berto Delmanto Júnior (2001, p. 84); vejamos: 

Primeiro hão de ser constatadas a materialida-
de do delito e a existência de graves indícios 
de sua autoria (que são pressupostos da pri-
são cautelar); em seguida, deverá ser aferida a 
ocorrência do perigo concreto que a manuten-
ção da liberdade do acusado representa para a 
instrução processual ou para a futura aplicação 
da lei penal (seus requisitos).

O artigo 283, do Código de Processo Penal, em 
conformidade com o preceito constitucional do art. 5º, 
inciso LXI, prevê três modalidades distintas da prisão 
cautelar ou processual, quais sejam: prisão em flagran-
te, prisão preventiva e prisão temporária.

Todavia, apenas nas duas últimas espécies, o agente 
poderá permanecer detido durante a persecução crimi-
nal, isso porque a prisão em flagrante delito deixou de 
ser hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. 
Assim, o acusado não poderá mais permanecer preso em 
razão da prisão em flagrante, a qual deverá ser convertida 
em prisão preventiva ou decretada a liberdade provisória.

Destarte, serão analisadas as aludidas espécies de 
prisão processual, em conformidade com as alterações 
trazidas pela Lei nº 12.403/2011, bem como as respec-
tivas consequências geradas no sistema processual pe-
nal brasileiro.

3.1. PRISÃO EM FLAGRANTE 

O ordenamento jurídico brasileiro permite a possibi-
lidade de prisão sem intervenção do Judiciário, quando 
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o agente é pego em flagrante delito. Trata-se de uma 
medida privativa de liberdade, com natureza cautelar e 
caráter administrativo, não se exigindo, para tanto, or-
dem escrita e fundamentada da autoridade competente.

Embora se deva compreender a prisão em flagrante 
como a resultante do momento e do local do crime, o 
art. 302, do Código de Processo Penal, também elenca 
hipóteses em que não ocorre a relação imediata entre a 
ocorrência do fato e a sua captação. 

Desse modo, após a captura do agente, o mesmo 
deverá ser conduzido até a presença da autoridade com-
petente (policial ou judicial), com a consequente lavra-
tura do auto de prisão em flagrante e o recolhimento ao 
cárcere. A prisão deverá ser comunicada, imediatamen-
te, ao juiz, ao representante do Ministério Público e à 
família do preso ou à qualquer pessoa por ele indicada, 
consoante o art. 306, do Código de Processo Penal. 

Além disso, logo em seguida da efetivação da prisão, 
a autoridade policial terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao 
magistrado competente. 

Em consonância com o artigo 310, do referido diplo-
ma legal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, 
o juiz terá as seguintes opções, ao receber o auto de 
prisão em flagrante: a) relaxar a prisão, se presente ile-
galidade; b) converter em prisão preventiva, desde que 
presentes os requisitos do art. 312, do mesmo diploma 
legal, e se mostrarem inadequadas ou insuficientes as 
demais medidas cautelares diversas da prisão; c) ou 
conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, 
desde que atenda aos requisitos legais. 

Portanto, a prisão em flagrante encontra amparo no 
texto constitucional, funcionando como forma de pre-
servação e defesa da sociedade, uma vez que permite a 
captura do agente no momento em que é surpreendido 
praticando o fato típico, com o fito de evitar a consu-
mação do crime ou a fuga do agente, assim como para 
colher os elementos indiciários.

 
3.2. PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva está, expressamente, disposta 
no Capítulo III, artigos 311 à 316 do Código de Proces-
so Penal, os quais sofreram diversas alterações com a 
promulgação da Lei nº 12.403/2011.

Inicialmente, observa-se que a prisão preventiva é 
uma medida de natureza cautelar mais ampla, cabível 
durante toda a persecução criminal, ou seja, cabe tan-
to durante a fase inquisitorial quanto na fase processu-
al. Nesse contexto, cabe ressaltar o entendimento do 
professor Fernando da Costa Tourinho Filho (2008, p. 

627), in verbis:

Prisão preventiva é aquela medida restritiva 
da liberdade determinada pelo Juiz, em qual-
quer fase do inquérito ou da instrução crimi-
nal, como medida cautelar, seja para garantir 
eventual execução da pena, seja para preservar 
a ordem pública, ou econômica, seja por con-
veniência da instrução criminal.

Assim, temos que a prisão preventiva poderá ser 
decretada ex officio pelo magistrado apenas durante a 
fase processual, ou mediante provocação do represen-
tante do Ministério Público, do querelante, da autoridade 
policial ou do assistente de acusação, conforme dispõe 
o art. 311, do Código de Processo Penal, com redação 
dada pela Lei nº 12.403/2011.

Além disso, a legislação processual não estabelece 
o prazo de duração da referida medida cautelar, pos-
sibilitando a sua permanência até o momento em que 
houver cessada a sua necessidade, isto é, enquanto 
perdurar a presença dos requisitos que fundamentaram 
a sua decretação. 

Nesse contexto, Monica Ovinski de Camargo (2005, 
p. 257) leciona sobre o risco da prisão preventiva:

A prisão, além de representar uma restrição 
ao direito de liberdade física, consiste em um 
sério constrangimento para o indivíduo, já que 
usualmente é a pena imposta para os condena-
dos por crime de maior gravidade. Assim, a pri-
são imprime o estigma de culpado ao indivíduo 
que ainda está sendo processado, numa clara 
afronta à presunção de inocência.

Portanto, se os requisitos justificantes desaparece-
rem, a prisão preventiva será, obrigatoriamente, revoga-
da, podendo ocorrer, eventualmente, a cumulação com 
outras medidas cautelares, previstas no art. 319, do 
Código de Processo Penal. Do mesmo modo, diante do 
reaparecimento dos requisitos legais, nada impede que 
o magistrado decrete, novamente, a prisão preventiva 
do agente.

3.2.1. Requisitos da prisão preventiva

Em virtude de sua natureza cautelar, a prisão pre-
ventiva somente será adotada, quando presente o las-
tro probatório mínimo da materialidade e autoria do de-
lito, bem como diante da necessidade de manutenção 
do cárcere.

Assim, faz-se necessária a presença cumulativa dos 
requisitos anteriormente mencionados, quais sejam: o 
fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O pri-
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meiro, a fumaça do cometimento do delito, que se ca-
racteriza pela justa causa da prisão preventiva; ao passo 
que o segundo requisito, o perigo da liberdade, trata das 
hipóteses da prisão preventiva, elencadas no art. 312, 
do Código de Processo Penal.

Com efeito, destaca-se uma importante mudança do 
Código de Processo Penal, conforme leciona o doutrina-
dor Nestor Távora (2011, p. 550); vejamos:

Não mais existe hipótese de segregação pre-
ventiva obrigatória, onde o criminoso, por im-
posição legal, desmerecendo-se da aferição 
da necessidade, respondia a persecução penal 
preso, em razão da gravidade do delito, quan-
do a pena de reclusão cominada fosse igual ou 
superior a dez anos (era a antiga previsão do 
art. 312, do CPP). Daí que se, de um lado, a 
gravidade do crime é vetor imperativo para se 
verificar a proporcionalidade da medida caute-
lar imposta e para se constatar sua adequação, 
em compasso com o art. 282, II, do CPP (com 
redação dada pela Lei nº 12.403/2011), não é, 
de outro, por si só suficiente para fundamentar 
a prisão preventiva.

 
Vislumbra-se, assim, que a decretação da prisão 

preventiva ocorrerá, tão somente, quando houver mo-
tivos que justifiquem a efetividade da medida, pautada 
na sua extrema necessidade, dentre os previstos no 
art. 312, do Código de Processo Penal, para, assim, 
fundamentar o encarceramento do agente, antes do 
trânsito em julgado.

Nesses termos, o periculum libertatis consiste nas 
seguintes situações: a) garantia da ordem pública; b) 
garantia da ordem econômica; c) conveniência da ins-
trução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal; e) 
descumprimento de qualquer das obrigações impostas 
por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º, 
do Código de Processo Penal).

No tocante à garantia da ordem pública, destaca-se 
o entendimento do doutrinador Guilherme Nucci (2007, 
p. 547), o qual leciona que, para a visualização des-
se requisito, deverão ser analisados três elementos: a 
gravidade da infração, a repercussão social e a pericu-
losidade do agente, que, em conjunto ou isoladamente, 
permitem a medida cautelar em análise. Todavia, de 
acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a ordem 
pública estará em risco, quando comprovado que o in-
divíduo, em liberdade, continuará delinquindo durante 
a persecução criminal.

Em consonância com o posicionamento acima, a 
garantia da ordem econômica tem como escopo obs-
tar a reinteração de delitos contra a ordem econômica. 

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal visa 
a preservar a livre produção probatória, atendendo ao 
princípio do devido processo legal.

No que concerne à garantia da aplicação da lei pe-
nal, almeja-se evitar a fuga do acusado, o qual pretende 
eximir-se da responsabilidade penal. Nessa hipótese, é 
essencial que seja comprovada a demonstração de pos-
sibilidade de fuga do agente.

Por fim, temos o descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas por força de outras medidas cau-
telares, previstas no art. 282, § 4º, do Código de Pro-
cesso Penal. Assim, ao descumprir a medida cautelar 
imposta, o agente demonstra que esta não é apta ou su-
ficiente para o caso, autorizando o magistrado promover 
a substituição ou a cumulação com outra, ou, em última 
análise, a decretação da prisão preventiva, desde que 
o crime cometido admita a adoção da aludida medida.

3.2.2. Admissibilidade

A prisão preventiva teve o seu cabimento mitigado 
pelo legislador, ou melhor, apenas algumas infrações pe-
nais são passíveis de decretação dessa medida cautelar. 
Assim, torna-se essencial identificar a sua admissibilida-
de no ordenamento jurídico brasileiro, conforme especifi-
cado no artigo 313, do Código de Processo Penal.

De tal modo, a regra geral é a permissão da prisão 
preventiva para apuração dos crimes dolosos mais gra-
ves, em que a pena é superior a quatro anos de reclusão 
ou detenção. Afastam-se, em razão desse critério, os 
crimes culposos e as contravenções penais. 

Como exceção, a medida cautelar em análise pode-
rá ser aplicada em crimes dolosos com pena inferior a 
quatro anos, quando o agente tiver sido condenado por 
outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, 
durante o período depurador da reincidência.  

Refere-se, portanto, ao agente reincidente, ou seja, 
quando, após ter transitado em julgado sentença penal 
condenatória em desfavor do réu por outro crime, o 
mesmo comete um novo delito antes de transcorrer o 
lapso temporal de cinco anos entre a data do cumpri-
mento ou extinção da pena e o cometimento da nova 
infração penal.

Outra hipótese é se o crime envolver violência do-
méstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência física, com o 
fito de assegurar a execução das medidas protetivas de 
urgência, inseridas, inicialmente, pelo art. 42, da Lei nº 
11.340/06. Assim, a Lei nº 12.403/11 deu nova redação 
ao art. 313, do Código de Processo Penal, como forma 
de ampliar a proteção, no âmbito familiar, aos consi-
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derados hipossuficiente, não se restringindo, apenas, à 
mulher, como fazia o dispositivo da Lei Maria da Penha.

Ainda é permitida a decretação da preventiva na con-
jectura definida pelo parágrafo único do referido dispo-
sitivo legal, o qual a admite quando houver dúvida sobre 
a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecê-la, independente-
mente da gravidade do crime praticado. Entretanto, o 
agente deverá ser posto em liberdade imediatamente 
após a identificação, exceto se, por outra hipótese, cou-
ber a permanência da medida cautelar.

Por último, ressalta-se que a Lei nº 12.403/11, ora 
em estudo, revogou o dispositivo legal que admitia a 
adoção da prisão preventiva no caso do criminoso ser 
reputado vadio, ou seja, aquele que se entrega “habitu-
almente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem 
ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsis-
tência, ou prover própria subsistência mediante ocupa-
ção lícita”, conforme descreve o art. 59, do Decreto-lei 
nº 3.688/41.

3.3. PRISÃO TEMPORÁRIA

A prisão temporária encontra-se disciplinada na Lei 
7.960/89, que surgiu através da conversão da Medida 
Provisória 111, de 14 de novembro de 1989. Trata-se de 
uma prisão cautelar cabível, exclusivamente, na fase de 
investigação criminal (inquérito policial), decretada pela 
autoridade judiciária, mediante representação da autori-
dade policial ou requerimento do Ministério Público. 

Outra característica importante é a existência de 
prazo preestabelecido de duração, o qual será de cinco 
dias, prorrogáveis, uma única vez, por mais cinco dias, 
somente quando comprovada sua extrema necessida-
de, mediante requerimento devidamente fundamentado, 
conforme dispõe o art. 2º, da Lei nº 7.960/89. Por sua 

vez, no tocante aos crimes hediondos e assemelhados, 
a Lei nº 8.072/90 estabelece que o prazo da prisão tem-
porária é de trinta dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que observadas as formalidades acima referidas. 

Assim, além de preencher os requisitos elencados 
no art. 282, do Código de Processo Penal, tal como nas 
demais prisões cautelares, para a referida medida cau-
telar, devem-se fazer presentes os requisitos específi-
cos do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

4. DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS DE PRISÃO

Inspiradas na legislação processual penal portugue-
sa e italiana, muitas das medidas cautelares diversas da 
prisão já estavam presentes no nosso sistema jurídico, 
pois medidas análogas já eram determinadas pela Lei 
9.099/95. Assim, considera-se o rol de medidas caute-
lares diversas da prisão, estabelecido pelo artigo 319, 
do Código de Processo Penal1, como uma das grandes 
inovações trazidas pela Lei nº 12.403/11.

Nesse pórtico, as medidas cautelares poderão ser 
aplicadas durante toda a persecução criminal, inclusive 
para efeitos de detração, diante da equivalência entre a 
medida cautelar exercida e a pena determinada em fu-
tura sentença condenatória. Ressalta-se, ainda, que a 
lei não fixa prazo para a duração de tal medida cautelar, 
sendo aplicada enquanto persistirem os motivos deter-
minantes para sua decretação.

Como nas demais medidas cautelares estudas, só 
se justificará se estiverem presentes o fumus commissi 
delicti e o periculum libertatis, observando o magistrado 
os critérios de necessidade e adequação da restrição, 
sempre motivada, nos termos do artigo 282, do Código 
de Processo Penal. 

Além disso, as medidas cautelares somente serão 

1  Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: 
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer 
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a 
prática de infrações penais; 
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável 
ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de 
resistência injustificada à ordem judicial; 
IX - monitoração eletrônica.  
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aplicadas sobre a infração que isolada, cumulativa ou 
alternativamente imponha pena privativa de liberda-
de. E, como não possui natureza de tutela antecipada, 
não haverá necessidade, na decretação, de coincidir 
com a espécie de pena a ser aplicada ou com efeito 
da condenação.

O critério de escolha do magistrado dentre as hipóte-
ses elencadas no rol do art. 319, do Código de Processo 
Penal, deve ser pautado na proporcionalidade e legalida-
de, com o escopo de ajustar a medida às características 
de cada caso concreto. Observa-se, ainda, que as medi-
das estão organizadas gradativamente, de acordo com 
a intensidade das obrigações impostas ao indivíduo. 

Ademais, como forma de garantir a sua eficácia, o 
descumprimento de qualquer medida cautelar poderá 
motivar a substituição da medida, a cumulação com 
outra ou, de forma extrema, a decretação da prisão pre-
ventiva, caso o delito comporte a sua aplicação.

Sobre o tema, Nestor Távora (2011, p. 643) pontua que:

Encerra-se, portanto, a angustiante dicotomia 
entre o cárcere e a liberdade, que eram os dois 
extremos existentes ao longo da persecução 
penal, numa verdadeira bipolaridade cautelar 
do sistema brasileiro. Agora, alberga-se um 
rol de medidas constritivas não tão extremas 
quanto ao cárcere, nem tão brandas quanto a 
mera manutenção da liberdade do agente, até 
então condicionada ao mero comparecimento 
aos atos da persecução penal (antiga redação 
do art. 310, CPP).

Desse modo, a decretação da prisão preventiva deve-
rá ser considerada como uma medida extrema, quando 
as demais medidas cautelares se mostrarem insuficien-
tes e inadequadas para assegurar a persecução penal. 

Assim, percebe-se que a aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão se apresenta como uma 
forma de combate às prisões cautelares e preservação 
dos direitos fundamentais à liberdade e da presunção 
de inocência, uma vez que devem ser impostas de for-
ma preferencial à prisão, evitando, assim, que o agente 
venha a ser privado de sua liberdade, antes do trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória.

5. DA LIBERDADE PROVISÓRIA

A liberdade provisória refere-se ao instituto proces-

sual que garante ao réu a possibilidade de obter a sua 
soltura, quando não for enquadrada nenhuma das con-
dições necessárias para a decretação da prisão caute-
lar, assegurado pela Constituição Federal, nos termos 
do art. 5º, inciso LXVI.

Entretanto, será vedada a concessão da liberdade 
provisória, quando estiverem presentes os requisitos 
para decretação da prisão preventiva e nas hipóteses 
que a lei prevê, expressamente, a proibição, como, por 
exemplo, o art. 44 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Assim, no que concerne à concessão do instituto em 
análise, observa-se que o mesmo poderá ocorrer com, 
ou sem, prestação de fiança, com a cumulação de outra 
medida cautelar, e, ainda, mediante o cumprimento de 
obrigações.

5.1. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE 
FIANÇA

Para melhor compreensão do assunto analisado 
nesse tópico, faz-se necessário abordar sobre o insti-
tuto da fiança2 no contexto do nosso sistema jurídico. 

A Constituição Federal dispõe que a liberdade provi-
sória pode ser admita com, ou sem, fiança e, do modo 
em que era disciplinado pelo Código de Processo Pe-
nal, tratava-se de um instituto em desuso no nosso 
sistema jurídico, uma vez que a alteração promovida 
pela Lei nº 6.416/77 no Código de Processo Penal ti-
nha ampliado a admissibilidade de concessão da liber-
dade provisória sem fiança. 

Com a redação definida pela Lei nº 12.403/11, a fian-
ça é restaurada, passando todos os delitos a serem con-
siderados como afiançáveis, salvo nos casos em que 
a legislação veda a sua concessão, por exemplo, nos 
crimes hediondos, racismo e nos demais previstos no 
artigo 323, do Código de Processo Penal. Ainda que não 
haja a previsão de inafiançabilidade, é impedida, legal-
mente, a concessão da fiança, por motivos de quebra da 
fiança, prisão civil ou militar, ou caso estejam presentes 
os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, a fiança é uma caução, com o fito de as-
segurar o cumprimento das obrigações do beneficiário. 
Assim, procura-se fazer com que o réu compareça a 
todos os atos processuais, obstando o encarceramento 
prévio, bem como, diante da condenação, o dinheiro ou 
objetos dados como fiança servirão ao pagamento das 

2  De acordo com os ensinamentos de Nestor Távora (2011, p. 627), a fiança refere-se ao “fato jurídico de caucionar obrigação alheia, importando, pois, 
em abonação ou responsabilidade”.
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custas, da indenização do dano, da prestação pecuniá-
ria e da multa, inclusive com o advento da prescrição da 
pretensão executória, nos termos do art. 336, do Códi-
go de Processo Penal.

Por outro lado, se o réu for absolvido, ocorrer a ex-
tinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da 
sentença condenatória ou, ainda, pedido de arquiva-
mento de inquérito policial, será devolvido os valores 
prestados como fiança, sem qualquer abatimento.

A fiança poderá ser concedida em qualquer mo-
mento da persecução criminal, enquanto não ocorrer o 
trânsito em julgando da sentença penal condenatória. 
Poderá ser arbitrada tanto pela autoridade policial quan-
to pela judicial. 

Nesses termos, a liberdade provisória mediante fian-
ça será sempre condicionada, sendo exigido, além da 
prestação pecuniária, o cumprimento de obrigações 
pelo afiançado, com o intuito de garantir o bom anda-
mento da persecução penal, em razão da presença do 
mesmo durante todos os atos e da possibilidade de ser 
encontrado, sempre que necessário. 

5.2. LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA

Antes da promulgação da Lei nº 12.403/11, a liberda-
de provisória sem fiança e sem vinculação ocorria nas 
situações previstas pela antiga redação do art. 312, do 
Código de Processo Penal, em que o referido instituto 
era concedido compulsoriamente, sem qualquer impo-
sição ao réu, nos crimes em que a lei previa que ele 
“livrasse solto”.

Com a atual reforma do sistema processual penal, 
é possível concluir que a liberdade provisória ainda po-
derá ser concedida de forma incondicionada, todavia, 
apenas no caso do magistrado entender desnecessária 
ou inadequada a imposição de qualquer medida caute-
lar, ou a imposição de outra obrigação.

Outrossim, pode ser concedida a liberdade provisó-
ria condicionada, ainda que não haja exigência da fiança. 
Nessas situações, o agente permanecerá em liberdade, 
contudo, terá que se submeter a algumas exigências le-
gais, diferentes do pagamento pecuniário. Trata-se, por-
tanto, da concessão de liberdade provisória sem fiança, 
mas como vinculação, que podem ser obrigações ou 
medidas cautelares diversas da prisão.

6. O DIREITO À LIBERDADE  

Dentre os princípios fundamentais constitucionais, 
merece destaque o princípio da liberdade, que possui 

um bem jurídico de grande importância no nosso orde-
namento jurídico de cunho democrático, que, de certo 
modo, pode ser confundido com o próprio direito à vida.  

A Constituição Federal garante o direito à liberdade 
dentre os direitos fundamentais, sendo este direito as-
segurado, inclusive, nos casos em que a pessoa prati-
cou algum crime. Entretanto, é permitido, excepcional-
mente, que o direito à liberdade seja restringido antes da 
condenação definitiva, como medida processual, sem 
que isso seja considerado uma ofensa ao princípio da 
presunção de não culpabilidade. Isso porque essa limi-
tação é apresentada como uma medida acautelatória, 
realizada nos casos de extrema necessidade.

Originalmente, a prisão preventiva aparece como 
uma forma de tutelar o processo iniciado ou a ser inicia-
do, em que será questionada a culpabilidade do agente, 
podendo, assim, ser apresentada como medida de se-
gurança, meio de instrução e de garantia de eficácia do 
processo. 

Com efeito, a nova Lei nº 12.403/11 mitigou, ainda 
mais, a aplicação da prisão preventiva, diante do sur-
gimento das outras medidas cautelares diversas de 
prisão, como o comparecimento periódico em juízo e a 
monitoração eletrônica, as quais deverão ser adotadas 
de modo preferencial.

Nesse sentido, sempre que couberem outras medi-
das coercitivas menos drásticas do que o encarcera-
mento não poderá ser decretada a prisão preventiva, a 
qual passa a ser medida excepcional, ou como se costu-
ma dizer, a ultima ratio. De igual forma, sem a presença 
dos requisitos da necessidade e da urgência, o magis-
trado deverá conceder a liberdade provisória, com, ou 
sem, fiança, conforme analisado anteriormente. 

Em conformidade com o entendimento aqui adotado, 
destaca-se o seguinte precedente judicial do Superior 
Tribunal de Justiça, in verbis:

 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HO-
MICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
ABSTRATA DO CRIME. FALTA DE INDICAÇÃO 
DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A 
MEDIDA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊN-
CIA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão processual deve ser configurada no 
caso de situações extremas, em meio a dados 
sopesados da experiência concreta, porquanto 
o instrumento posto a cargo da jurisdição re-
clama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 
In casu, prisão provisória que não se justifica 
ante a fundamentação inidônea.
2. Ordem concedida a fim de que o paciente 
possa aguardar o trânsito em julgado da ação 
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penal, se por outro motivo não estiver preso, 
sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira 
fundamentada, examine se é caso de aplicar 
uma das medidas cautelares implementadas 
pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, 
a possibilidade de decretação de nova prisão, 
caso demonstrada sua necessidade.
(HC 154.456/SP, Rel. Ministra MARIA THERE-
ZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 02/02/2012, DJe 15/02/2012)

Sendo assim, verifica-se que a lei em comento, ao 
alterar o sistema processual penal, valorizou, especial-
mente, o direito fundamental da liberdade, bem como 
o princípio constitucional da presunção de inocência, 
estabelecendo novas diretrizes para a prisão antes do 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 
evitando, sempre que possível, o encarceramento do 
agente, o qual somente será admitido quando as demais 
medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inade-
quadas para garantir a persecução penal.

Portanto, dentre outros aspectos modificados com o 
advento da Lei nº 12.403/11, o surgimento das medidas 
cautelares diversas da prisão se apresenta como funda-
mental para a concretização da tutela do direito consti-
tucional à liberdade, tornando-se um marco evolutivo na 
persecução penal. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que a reforma do Códi-
go de Processo Penal, introduzida pela Lei nº 12.403/11, 
inovou no ordenamento jurídico, notadamente em relação 
à prisão, alterando, restaurando e criando institutos de 
fundamental importância para a efetiva tutela dos direitos 

constitucionais, em especial, o direito à liberdade.
Dessa feita, a referida alteração legislativa teve como 

principal consequência a concretização da prisão caute-
lar como última medida a ser adotada pelo magistrado, 
e desde que presentes os requisitos autorizadores para 
a decretação da medida. 

Assim, evita-se que o agente seja levado ao cár-
cere e ao convívio com outros infratores antes do 
advento do transito em julgado da sentença penal 
condenatória, resguardando o seu direito à liberdade, 
ao passo que possibilita ao magistrado a adoção de 
medidas alternativas capazes de preservar a persecu-
ção penal. Todavia, diferentemente do apontado por 
diversos críticos, isso não significa que a sensação 
de impunidade irá aumentar a partir dessa reforma. 
É evidente que esperar o processo em liberdade não 
quer dizer que o agente permanecerá impune, mas 
tão somente que ele terá os seus direitos fundamen-
tais resguardados até o advento do trânsito em julga-
do da sentença penal condenatória. 

Depreende-se, por conseguinte, que a Lei nº 
12.403/11 possibilitou uma visão mais constitucional 
à persecução penal. Isso porque, a partir do momento 
que a prisão cautelar passa a ter natureza subsidiária em 
relação às outras medidas elencadas, resta efetivada a 
tutela, de forma mais acentuada, dos direitos funda-
mentais do cidadão.

Portanto, conclui-se que foram inseridas normas 
no nosso ordenamento jurídico capazes de garantir a 
segurança pública e que, ao mesmo tempo, são ca-
pazes de assegurar princípios constitucionais, como 
a presunção de inocência e a dignidade da pessoa 
humana, além de ampliar o âmbito de incidência do 
direito fundamental à liberdade.
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Resumo
O presente trabalho objetiva analisar, a partir da verificação das alterações concorrenciais sofridas 
historicamente no setor da indústria do petróleo, a existência da livre concorrência na exploração e 
produção de petróleo nos campos do Pré-sal, com base nas inovações legislativas advindas com a Lei Federal 
nº 12.351/2010, que passou a disciplinar o desenvolvimento dessa área, bem como de áreas consideras 
estratégicas pelo Poder Executivo. Destacará o modelo de partilha de produção, reconhecido como uma 
das inovações da supracitada lei, bem como as novas atribuições da Petrobras, de ser a única empresa 
operadora nas áreas reguladas por tal lei passível de ser contratada diretamente, ou seja, com dispensa de 
licitação, como, também, caso haja processo licitatório e a Petrobras não seja a empresa vencedora, deverá 
constituir consórcio com o licitante vencedor, garantindo, assim, participação mínima em 30% dos blocos 
de Pré-sal. A partir de tal análise, busca-se ressaltar a atuação do Estado brasileiro quanto ao estímulo à livre 
concorrência no setor ou o direcionamento deste ao monopólio estatal.

Palavras chave: Análise concorrencial. Marco regulatório. Partilha da produção. Pré-Sal. Petrobras.

COMPETITION IN THE OIL INDUSTRY: ANALYSIS OF NEW REGULATORY FRAMEWORK FOR 
AREAS OF PRE-SAL

Abstract
This paper seeks to analyze the existence of free competition in the sectors of exploration and production 
of oil fields on the Pré-Sal, in view of the legislative innovations stemming from the Federal Law No. 
12,351/2010, which regulates the development of this area. For this, will be considered the changes 
undergone for the competition on the sectors of exploration and production in the oil industry. Among 
the innovations introduced by Federal Law No. 12.341/2010, will be highlighted the model production 
sharing (which will become established not only in the Pré-Sal areas, but also in areas considered 
'strategic'), also, will be considered other innovations in this law, such as the possibility of Petrobras be 
contracted directly, that is, without bidding, as well as, if not win the bid, the consortium will be realized 
between Petrobras and the winning bidder, with minimum of 30% (thirty percent) for Petrobras. With this 
analysis, we intend highlight if the Brazilian government will regulate the exploration and production of 
oil in the areas of pre-salt and strategic areas following the model noncompetitive, competitive or pro-
competitive (taking it is based on the subdivision Marques Neto).

Keywords: Competitive analysis. Prá-sal; Petrobras. Regulatory Framework. Sharing production.
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1   Outros autores como José Alberto Bucheb (Direito do Petróleo: a regulação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007) diz que a história da indústria do petróleo no Brasil pode ser, na verdade, divida em cinco principais fases, uma vez que 
divide em duas a primeira etapa aqui exposta, diferenciando o período até 1891 (período regaliano) do compreendido entre 1891 a 1934.

2 Decreto nº 24.642/1934.

1. INTRODUÇÃO

Ao se verificar a história do Brasil, é possível inferir 
que o Estado brasileiro, comumente, interferiu na eco-
nomia pátria, variando, apenas, a intensidade dessa in-
tervenção. Entre as décadas de trinta e sessenta, vê-se 
um forte Estado, empreendendo com o modelo de subs-
tituição de importações. Já a partir da década de no-
venta, o Estado surge como efetivo regulador presente 
no âmbito da produção de bens e serviços (OLIVEIRA; 
RODAS, 2004, p. 132).

É certo que, exercendo maior ou menor influência na 
economia, o Estado dita a lei, a qual irá reger determina-
da atividade econômica, garantindo maior ou menor li-
berdade aos agentes que nela atuem. A referida lei pode 
ser entendida como o marco que regula a atividade.

Quanto à atividade de exploração e produção de pe-
tróleo no Brasil, observam-se drásticas alterações no 
marco legal que a regula, variando entre extremos: da 
total liberdade concorrencial ao monopólio, conforme 
interesses estatais.

Tendo em vista as alterações legislativas ocorridas 
ao longo da história da indústria do petróleo no Brasil, 
este trabalho pretende analisar a questão concorrencial 
quanto ao novo marco regulatório desse setor, especial-
mente, com o disposto na Lei n º 12.351/2010, tomando 
como base, para tanto, conceitos de regulação estatal 
anticoncorrencial, não concorrencial e pró-concorren-
cial de Marques Neto (2005, p. 69-88).

2. HISTÓRICO DOS MARCOS 
REGULATÓRIOS NA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO BRASILEIRA

A história da indústria do Petróleo no Brasil pode ser 
dividida, segundo Mauricio Tiomno Tolmasquim (2011, 
p. 204), em quatro etapas distintas1, as quais finalizam 
e iniciam conforme consideráveis alterações no marco 
regulador dessa indústria, modificando, principalmente, 
o sistema econômico (monopólio e livre concorrência), 
bem como a propriedade do subsolo, se pertencente ao 
Estado, ao proprietário do solo ou a terceiro diverso.

Inicialmente, cabe destacar que a colonização do 
Brasil está, intrinsecamente, relacionada à exploração de 

seu subsolo para a extração de recursos minerais (BER-
COVICI, 2011, p. 56), sempre havendo, portanto, certa 
preocupação com a propriedade do subsolo. Percebe-
-se, ao analisar a história do Brasil e dos seus marcos 
legais que versaram sobre a propriedade e exploração 
do subsolo, que há estreita relação entre a soberania 
estatal brasileira e o controle estatal dos recursos mine-
rais (BERCOVICI, 2011, p. 59), uma vez que, no Brasil, 
os recursos minerais são, historicamente, reconhecidos 
como um bem estratégico à manutenção da soberania.

Nesse sentido, a primeira etapa, iniciada no Bra-
sil Império, no final do século XIX, pode ser caracte-
rizada pela rudimentariedade da atividade exploratória, 
bem como pela expressiva fragilidade e instabilidade 
institucional (TOLMASQUIM; PINTO JÚNIOR, 2011, p. 
240-243), entrelaçadas com as próprias instabilidades 
do governo da época. Durante o período Colonial, vale 
destacar, a legislação utilizada no Brasil era exportada 
de Portugal, havendo, dessa maneira, a separação entre 
a propriedade dos recursos do solo e do subsolo (DIAS; 
QUAGLINO, 1993, p. 2), sendo os recursos minerais do 
subsolo de propriedade da Coroa Portuguesa. 

Após a descoberta do ouro e devido ao interesse 
português em explorá-lo, a Coroa Portuguesa, estrate-
gicamente, efetivou a vigilância sobre a mineração, bem 
como aumentou os impostos sob referida atividade, 
para que pudesse lucrar e manter seus privilégios (BER-
COVICI, 2011, p. 57). Desde já, percebendo a exploração 
do subsolo brasileiro como atividade estratégica tanto 
para o domínio das terras quanto para a questão eco-
nômica, a Coroa Portuguesa, em 1824, editou decreto 
para aumentar, em 5%, os tributos nacionais pagos por 
estrangeiros, em comparação aos nacionais (BERCOVI-
CI, 2011, p. 66).

Com a proclamação da República (1889) e a promul-
gação da Constituição Federal de 1891, foi adotado o re-
gime de acessão, no qual, o solo e o subsolo passaram 
a ser considerados como indivisíveis, sendo o proprie-
tário do solo também o do subsolo (FONTES; FONTES, 
2013, p. 77). Pode-se afirmar que, nessa primeira fase, 
não havia interesse suficiente no setor petrolífero para 
se caracterizar a existência de concorrência.

Já a segunda etapa inicia-se com o Código de Mi-
nas2, em julho de 1934, no Governo Vargas. Merece 

Verbum



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 7, n. 1 - out. 2013/mar. 2014  

91

3 “A racionalidade da nacionalização parece muito mais justificada pelo princípio da indústria nascente (construção da grande empresa nacional do 
petróleo para enfrentar os desafios necessários e fazer frente à ameaça potencial do capital estrangeiro) e pela percepção do caráter estratégico para 
a industrialização do país (a grande aspiração sociopolítica nacional) do que por motivação anti-imperialista”. TOLMASQUIM, Mauricio Tiomno; PINTO 
JUNIOR, Helder Queiroz (Org.). Marcos regulatórios da indústria mundial do petróleo. Rio de Janeiro: Synergia, 2011, p. 248.

4 “Art. 23 As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, 
precedidos de licitação, na forma estabelecida nesta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme 
legislação específica”. Brasil. Lei 9.478/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. Acesso em: 09 maio 2013.

destaque que, conforme o Código de Minas de 1934, 
o concessionário era obrigado a fazer, no próprio país, 
o beneficiamento e a destilação do petróleo aqui pro-
duzido. Com a promulgação da Constituição de 1934, 
a propriedade do subsolo foi, novamente, separada da 
propriedade do solo, sendo do Estado os direitos sobre 
os recursos minerais do subsolo. Desse modo, a ex-
ploração das riquezas do subsolo somente poderia ser 
realizada por meio de concessão do Governo Federal.

Importante frisar que, conforme Gilberto Bercovici 
(2011, p. 91), “até a Revolução de 1930, o petróleo não 
se apresentava ainda como um problema nacional”. É 
somente com tal revolução e com a busca pela indepen-
dência econômica, que o Estado passou a buscar a efe-
tivação do controle sobre seus recursos naturais, visan-
do a desenvolver-se com base no usufruto das riquezas 
do subsolo (MOURA; CARNEIRO, 1976, p. 169-172).

Nessa etapa, foi criado o Conselho Nacional do Pe-
tróleo (CNP), o qual assumiu a tripla função de regular 
o setor de petróleo, formular a política nacional desse 
setor e executar, diretamente, a pesquisa no território 
nacional. Assim, em janeiro de 1937, ocorreu a primei-
ra descoberta comercial de petróleo em Lobato, Bahia 
(DIAS; QUAGLINO, 1993, p. 16- 18). Posteriormente, em 
1940, houve a construção da primeira refinaria brasilei-
ra, em Mataripe, Bahia. Em dezembro de 1945, foram 
construídas outras duas refinarias, essas privadas, em 
Capuava e no Rio de Janeiro (TOLMASQUIM; PINTO 
JÚNIOR, 2011, p. 246). Nesse período, o CNP iniciou a 
construção da refinaria de Cubatão, em São Paulo. Com 
a criação dessas refinarias, percebe-se o início de uma 
incipiente concorrência no setor. 

Temendo os riscos da dependência externa de pe-
tróleo, Vargas, na volta à Presidência da República, ini-
ciou a campanha “O Petróleo É Nosso”, no intuito de 
estabelecer o monopólio estatal. Dessa maneira, após 
inúmeros debates, com base no princípio da indústria 
nascente3, foi sancionada a Lei nº 2004/1953, a partir 
da qual o setor de petróleo voltou a ser monopólio da 
União e foi criada a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, 
uma sociedade de economia mista, à qual cabia o exer-
cício exclusivo do monopólio da união nas atividades de 

pesquisa, lavra, refino e transporte no setor de petróleo. 
Com o advento da referida lei, é possível afirmar a ine-
xistência de concorrência no setor.

A terceira etapa compreende o período entre 1953 e 
1995, sem grandes alterações legislativas e com des-
taque para a atuação da Petrobras. Na sua primeira dé-
cada de atividades, a Petrobras focou-se em implantar 
o parque de refino no país (DIAS; QUAGLINO, 1993, p. 
115-118). Com o desbravamento das fronteiras explo-
ratórias, a Petrobras conseguiu dar novas perspectivas 
à indústria de petróleo no Brasil. Nesse passo, com o 
desenvolvimento no setor e a crise financeira do Estado 
brasileiro por volta de 1980 e 1990, a justificativa eco-
nômica para a manutenção do monopólio no setor se 
esvaiu (FONTES; FONTES, 2013, p. 77), não havia mais 
que se falar em “indústria nascente”, sendo a Petrobras 
uma forte empresa, capaz de concorrer, isonomicamen-
te, com as demais. Durante toda essa etapa, houve a 
prevalência do monopólio.

Com isso, inicia-se a quarta etapa da indústria nacio-
nal do petróleo, a qual é marcada pela flexibilização do 
monopólio da Petrobras e a busca por maior eficiência 
no setor. O início dessa etapa é marcado pela Lei nº 
9478/97, a qual regulamentou a Emenda Constitucional 
nº 09 de 1995, a qual permitiu, através da concessão, 
precedidas de licitação, as atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural4. 
Com tais mudanças, as bacias sedimentares nacionais 
têm sido alvos de licitações desde 1999, perfazendo o 
total de 11 rodadas, contando com a Rodada Zero. Nes-
sa etapa, pode-se caracterizar a existência de concor-
rência no setor, principalmente, quando da ocorrência 
das licitações.

Com o descobrimento das camadas de Pré-Sal, os 
novos potenciais propagados e a apresentação de um 
novo marco legal que regulará as licitações futuras, 
acredita-se estar iniciando uma nova fase na indústria 
petrolífera brasileira. Assim como nas etapas já des-
critas, possivelmente, a imposição de um novo marco 
regulatório acarretará inúmeras mudanças na relação 
entre o Estado brasileiro e as empresas exploradoras e 
produtoras de petróleo.
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3. NOVO MARCO REGULATÓRIO COM A 
DESCOBERTA DO PRÉ-SAL

A Constituição Federal de 1988 afirma que um dos 
princípios da ordem econômica e financeira do país é a 
livre concorrência, entendida por André Ramos Tavares 
(2011, p. 256) como “a abertura jurídica concedida aos 
particulares para competirem entre si, em segmento 
lícito, objetivando o êxito econômico pelas leis de mer-
cado e a contribuição para o desenvolvimento nacional 
e a justiça social”. Isto é, a livre concorrência, princí-
pio basilar da ordem econômica brasileira, consiste na 
competição lícita entre produtores ou prestadores de 
serviços, desde que tal competição esteja de acordo 
com as aspirações nacionais.

Com base nesse fundamento, em 1995, a Emenda 
Constitucional nº 09 foi aprovada, redimensionando o 
papel do Estado nas áreas de energia e telecomunica-
ções. Entre as inovações da época, houve a flexibiliza-
ção do monopólio, até então exercido pela União, atra-
vés da Petrobras, nos setores de exploração e produção 
do petróleo, a qual foi vista de forma positiva, devido 
à necessidade de investimentos em infraestrutura, para 
fomentar o desenvolvimento nestes setores. 

Atualmente, houve o desenvolvimento de técnicas 
para explorar e extrair petróleo das denominadas ca-
madas de Pré-Sal, situadas na costa leste brasileira e 
reconhecidas como prováveis áreas estratégicas para o 
desenvolvimento nacional, conforme lei federal, sendo 
caracterizadas por seu baixo risco exploratório e o ele-
vado potencial de produção de hidrocarbonetos.

Assim, com a possibilidade técnica de explorar e ex-
trair petróleo dessas camadas, o sistema jurídico do re-
ferido país sofreu, novamente, inovações, com o intuito 
de ajustar-se para beneficiar o Estado brasileiro, posto 
que, assim, o Brasil passará a ocupar posição central 
quanto à exploração petrolífera mundial. Nesse sentido, 
Anna Priscylla Lima Prado (2011, p. 16) ressalta a im-
portância dessa descoberta:

A camada pré-sal foi uma das maiores desco-
bertas de petróleo de todos os tempos serão 
‘mais de 8 bilhões de barris de petróleo em uma 
faixa de cerca 800 km de extensão’, ou seja, o 
Brasil passará a ser umas das maiores potên-
cias de petróleo do mundo possuindo assim 
uma ‘arma’ geopolítica no cenário internacional.

Nesse passo, foram instituídas novas leis no intuito 
de aumentar a área de atuação do Estado como agente 
econômico da Indústria de Petróleo e Gás Natural. Entre 
as leis que disciplinam as atividades nas áreas do Pré-
-sal, destaca-se, para fins de análise do presente es-
tudo, a Lei 12.351 de 22 de dezembro de 2010, a qual 
instituiu o regime de partilha da produção como novo 
marco regulatório da exploração de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos no Brasil.

O referido regime pode ser caracterizado pelo seu obje-
tivo primordial de fazer com que o hidrocarboneto extraído 
seja propriedade do Estado, que “entregará” parte desse 
hidrocarboneto às empresas exploradoras e produtoras, 
como remuneração pela realização de atividades de risco.

Assim, o Estado deve outorgar à determinada em-
presa o direito exclusivo de conduzir as atividades de 
exploração e produção de petróleo em uma dada re-
gião; essa empresa, a seu próprio risco, explora a área 
e recebe, conforme porcentagem fixa da produção, 
parte do que fora produzido como compensação pelo 
risco (cost oil). O restante produzido, profit oil, será 
partilhado entre a referida empresa e o Estado brasilei-
ro (BNDES, 2009, p. 23).

O regime de partilha da produção, da forma que foi 
instituído no Brasil, apresenta algumas peculiaridades, 
como o estabelecimento de que a Petrobras terá direito 
a explorar, pelo menos, 30% de todos os blocos das 
áreas do Pré-Sal, bem como de áreas consideradas es-
tratégicas pelo CNPE5. 

Ainda, a Petrobras poderá, por dispensa à licitação, ser 
contratada diretamente para exercer as atividades de explo-
ração e produção de hidrocarbonetos nas áreas já destaca-
das6, como, também, para realizar estudos exploratórios7.

5     “Art. 10: c) a participação mínima da Petrobras no consórcio previsto no art. 20, que não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento);” Brasil. Lei nº 
12.351/2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 10 maio 2013.

6 “Art. 12.  O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, visando à preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais 
objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção”. Brasil. Lei nº 9.478/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.
htm>. Acesso em: 10 maio 2013.

7 “Art. 7o  Previamente à contratação sob o regime de partilha de produção, o Ministério de Minas e Energia, diretamente ou por meio da ANP, poderá 
promover a avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das áreas estratégicas. Parágrafo único.  A Petrobras poderá ser contratada diretamente para 
realizar estudos exploratórios necessários à avaliação prevista no caput”.
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Brasil. Lei nº 9.478/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. Acesso em: 10 maio 2013.6 “Art. 12.  O CNPE proporá 
ao Presidente da República os casos em que, visando à preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, 
a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob 
o regime de partilha de produção”. Brasil. Lei nº 9.478/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. Acesso em: 10 maio 
2013.

8 “Art. 6º Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: (...) XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de 
operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural”. Brasil. Lei nº 
9.478/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. Acesso em: 10 maio 2013.

9 “Art. 6º Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: (...) XVI - Lavra ou Produção: conjunto de operações 
coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação”. Brasil. Lei nº 9.478/97. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. Acesso em: 10 maio 2013.

10  Entre essas medidas, pode-se citar, como exemplo, o conteúdo local e o estímulo a empresas de pequeno porte.

11 A licitação pode ser entendida como a forma mais eficiente encontrada pela Administração Pública para contratar conforme seus os princípios. Hely 
Lopes Meirelles (2011, p. 283) entende que “licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse”. Já Celso Antônio Bandeira de Melo (2011, p. 528) aduz que “licitação – em uma síntese – é um certame que 
(...) estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preenchem os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento 
das obrigações que se propõem assumir”.

Assim, deve-se ressaltar que, no regime de partilha 
da produção como instituído no Brasil, o profit oil será 
divido entre o Estado brasileiro e um consórcio formado 
entre a empresa exploradora e a Petrobras. Isto é, ex-
traído do profit oil o montante pertencente ao Estado, 
pelo menos, 30% desse restante será da Petrobras e os 
outros 70% da empresa exploradora.

Dessa forma, tendo a garantia legal de participação 
mínima em 30% dos blocos do Pré-Sal, além de ser a 
única empresa operadora em todos os blocos do Pré-
-Sal, resta claro que a Petrobras detém, portanto, uma 
clara vantagem sobre todas as empresas que desejarem 
concorrer nesse setor.

4. ASPECTOS CONCORRECIAIS DO 
REGIME DE PARTILHA DA PRODUÇÃO 
EM ÁREAS DO PRÉ-SAL

Inicialmente, é necessário esclarecer que Marques 
Neto (2005, p. 69-88) aduz que a regulação estatal pode 
ocorrer de três modos, sendo eles: o anticoncorrencial, 
o não concorrencial e o pró-concorrencial.

O primeiro modo é caracterizado pela ausência de 
concorrência - monopólio do setor, geralmente, exer-
cido pelo próprio Estado. No setor petrolífero, impera 
o regime pelo qual a legislação aduz que não apenas 
os recursos petrolíferos são de propriedade do Esta-
do, mas, também, que as atividades de exploração8  e 
produção9  só poderão ser exercidas por empresa es-
tatal criada para essa finalidade (TOLMASQUIN; PINTO 
JÚNIOR, 2011, p. 25), como ocorria, por exemplo, no 

período entre a Lei 2004 de 1953 e a Emenda Constitu-
cional nº 09 de 1995. A gestão, supervisão e o controle 
operacional serão da empresa estatal.

Por sua vez, no modo não concorrencial, há concor-
rência no setor, porém, sem estímulo estatal, isto é, o 
Estado foca sua regulação em outras áreas, como pre-
servação do meio ambiente e qualidade de prestação de 
serviços. O governo, para regular de forma não concor-
rencial, pode, por exemplo, havendo a previsão da lici-
tação pública, fazer uso da dispensa desta (OLIVEIRA; 
RODAS, 2004, p. 139-140). Ainda, outra característica 
marcante desse modo de regulação é o estímulo à par-
ticipação de grupos marginalizados (LAUAR, 2008, p. 
14), como apenados e população de baixa renda.

Já o modo pró-concorrencial é aquele, no qual, a 
intervenção estatal visa ao estímulo, dinamização e de-
senvolvimento da concorrência no setor, bem como a 
correção de falhas naturais dos mecanismos de merca-
do (LAUAR, 2008, p. 17), de modo a evitar a concentra-
ção das atividades de setores da economia. 

Tal modo está em consonância com o art. 170, IV, da 
Constituição Federal de 1988, que deflagra, como princípio 
basilar do ordenamento jurídico brasileiro, a livre concor-
rência, isto é, consagra que as normas jurídicas pátrias, 
com finalidade de regulação setorial ou não, devem con-
tribuir com a competição lícita das empresas (particulares 
ou públicas), que objetivem êxito econômico, seguindo as 
leis de mercado e contribuindo para o desenvolvimento 
nacional e a justiça social (TAVARES, 2011, p. 256). Na in-
dústria do petróleo, faz uso, além de outras medidas10, da 
licitação11 (como especificado no marco regulatório) para 
conferir uma justa concorrência ao setor.
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Relembra-se, por oportuno, que a Lei 12.351/2010 
institui o regime de partilha de produção (anteriormente 
explicado) em áreas do Pré-Sal, bem como em áreas 
estratégicas, apresentando, ainda, particularidades, 
como a determinação de que a Petrobrás será a úni-
ca empresa operadora em todos os blocos contratados 
por este regime, como, também, poderá ser contrata-
da diretamente, com dispensa de licitação, e, em caso 
de não ser vencedora em licitações, deverá constituir 
consórcio com o licitante vencedor, com participação 
mínima de 30%.

Apesar dos claros privilégios, não se pode, todavia, 
afirmar que a nova regulação da indústria do petróleo é 
caracterizada pelo modo anticoncorrencial, isto é, não 
foi estabelecido, nas atividades de exploração e produ-
ção de petróleo, o completo monopólio estatal, tendo 
em vista a contínua previsão de licitações para que 
empresas públicas e privadas possam concorrer para 
serem contratadas pelo Estado, sob regime de partilha 
da produção. 

Assim, havendo previsão de licitação e a possibilida-
de de diversas empresas atuarem no setor de explora-
ção e produção de hidrocarbonetos nos blocos do Pré-
-Sal, não há que se falar em regulação anticoncorrencial 
nesse setor.

Não obstante, é possível dizer que são claramente 
mitigados o estimulo e o desenvolvimento da con-
corrência nos setores de exploração e produção da 
indústria do petróleo, quando se compara ao regime 
existente anteriormente ao marco legal do Pré-Sal, 
posto que as empresas (com exceção da Petrobras) 
que desejem concorrer às licitações de blocos explo-
ratórios em áreas do Pré-Sal terão que, incorrendo 
em todos os riscos e custos inerentes às atividades 
de exploração e produção, dividir o produzido com 
o Estado e com a Petrobras, além de ser obrigada a 
realizar consórcio com esta.

Assim, não é possível dizer que a nova regulação 
adotou o modelo pró-concorrencial, uma vez que, com a 
minimização do estimulo e do desenvolvimento da con-
corrência, como também com os privilégios concedidos 
à Petrobras já destacados, não é possível verificar, nesse 
novo marco regulatório, o incentivo à livre competição 
entre os agentes econômicos dos setores em questão. 

Nesse passo, destaca-se que esse modo de regula-
ção não está em completa consonância com o princípio 
da livre concorrência e, na própria “avaliação da propos-
ta para o marco regulatório do Pré-Sal” (JACQUES et al., 
2009, p. 12), afirma-se que tal princípio é, claramente, 
mitigado diante da reserva de mercado que o projeto, 
hoje lei, confere à Petrobras. 

Contudo, o novo marco não visa a regular pautas dis-
tintas da concorrencial, sendo seu foco a regulação da 
concorrência do setor, permitindo a dispensa somente 
em casos justificados pelo CNPE, não caracterizando, 
portanto, o modo não concorrencial já mencionado. 
Também não há a intensa participação de grupos mar-
ginalizados, para que se pudesse caracterizar tal modo.

Dessa maneira, observa-se que a nova regulação 
dos setores de exploração e produção da indústria do 
petróleo não se insere em nenhum dos modos concor-
rências descritos por Marques Neto (2005, p. 69-88). 

Com isso, o presente estudo sugere um novo modo 
distinto dos já apresentados: a regulação inter-concor-
rencial, estando em uma posição intermediária entre a 
total ausência de concorrência com a prevalência do 
monopólio e a existência da livre concorrência, havendo 
o estimulo à igualdade de condições competitivas entre 
os concorrentes. Em tal modelo de regulação, portanto, 
o Estado não institui diretamente o monopólio, mas es-
tabelece normas que reduzam o estímulo à livre concor-
rência, de forma que essa seja mitigada. 

Isto é, o Estado, ao introduzir o novo marco regula-
tório, mantém-se em uma posição ativa quanto à regu-
lação concorrencial (diferentemente do que ocorre no 
modelo não concorrencial), mas não cria mecanismos 
para estimular a competição entre os concorrentes e 
impulsionar o desenvolvimento da livre concorrência 
(contrariando, assim, o modo pró-concorrencial), à me-
dida que institui normas que garantem benefícios espe-
cíficos a uma só empresa.

Assim, ressalta-se que o marco regulatório instituído 
pela Lei nº 12.351/2010 pode ser caracterizado por uma 
postura estatal que, apesar de não instituir o monopólio, 
garantindo a ocorrência de licitações (e, assim, da con-
corrência), assevera expressos benefícios à determi-
nada empresa, prejudicando a livre concorrência entre 
os agentes econômicos, sendo classificada, portanto, 
como uma regulação inter-concorrencial.

Por fim, enfatiza-se que o presente trabalho não pre-
tendeu tecer uma crítica à nova atuação da Petrobras, 
nem verificar se o sistema de partilha da produção, con-
forme fora instituído na legislação brasileira, está ou não 
de acordo com a Constituição Federal, mas, somente, 
restringiu-se a caracterizar o novo marco regulatório 
quanto ao modo concorrencial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do apresentado, pode-se constatar que a 
concorrência de um setor econômico tende a ser altera-
da conforme se modifica o seu marco regulador, como 
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tem ocorrido, por exemplo, na história da indústria do 
petróleo brasileiro.

Com a instituição de um novo marco regulador 
“pós Pré-Sal”, acredita-se que serão acarretadas sig-
nificativas mudanças na concorrência dos setores de 
exploração e produção de hidrocarbonetos no Brasil, 
sendo iniciada, com isso, a quinta fase da história 
dessa indústria.

Nesse passo, o presente trabalho buscou demonstrar 
que, com essas significativas mudanças na regulação 
da indústria do petróleo, a concorrência, anteriormente 
caracterizada pelo modo pró-concorrencial, será miti-

gada, a partir da concessão de privilégios à Petrobras, 
mas não chegará a ser uma regulação não concorrência 
ou, até mesmo, anticoncorrencial.

Sugere-se, assim, um novo modo de classificar a 
concorrência de um marco regulador, com a criação do 
modo inter-concorrencial, o qual pode ser caracterizado 
pela existência de normas reguladoras, que não institu-
am o completo monopólio, mas mitiguem o estímulo à 
livre concorrência, a partir de uma posição estatal que 
conceda significativos privilégios a uma dada empresa 
ao ponto de dificultar e, até mesmo, atenuar a livre con-
corrência nesse setor.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA JURIS RATIONIS

1. Da finalidade: A Revista Júris Rationis, revista científica semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos sob a forma 
de artigo científico.
 
2. Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores e enviados conforme normas estabelecidas 
pela Revista.

3. Da Quantidade de páginas
A Revista Juris Rationis contém duas partes para publicação de artigos científicos: 
Parte I – contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
Parte II – Espaço Verbum - contempla trabalhos de iniciação científica, em formato de artigo científico, com o mínimo de 10 (dez) 
e o máximo de 15 (quinze) páginas.

OBS: Em cada edição semestral, 09 artigos serão publicados, totalizando a publicação de 18 artigos por ano.

4. Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail e configurados para papel A4, observando as seguintes  
indicações:
g  margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
g os parágrafos devem ser justificados;
g recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
g espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 
g a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

5. Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes elementos: 

5.1. Elementos Pré-textuais (nesta ordem):
g Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos   
 que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
g Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam os assuntos tratados no artigo. São   
 utilizados na indexação dos artigos.

5.2 Elementos textuais:
g Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
g Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
g Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 
g Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
g Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABS 
 TRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
g Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
g Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

6. Do Resumo: O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não 
uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 
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7. Das Palavras-Chave: as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou 
compostas que, identificam os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número 
máximo de palavras-chave são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

8. Da tradução: Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Júris 
Rationis encarregar-se-á de providenciar a tradução.

9. Da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções 
do texto. Após a numeração da seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 Divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CAIXA ALTA E NEGRITO
 Seção Secundária    1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

10 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) 
da seguinte forma:

10.1 Citação direta no texto:
- Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atributo" 
(SCHUMPETER, 1982, p. 20).

- Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a do texto 
(Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.
Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pretende entender o que foi o século XIX, e suas conse-
qüências para o século imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de natureza política 
(MOTTA, 1986, p. 49).

 Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre parên-
teses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.
 As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando os 
direitos autorais do autor. 

10.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras palavras. 
Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia o capitão que contratava 
soldados mercenários para servir ao rei.

10.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da citação, 
usa-se a reticência entre colchetes.
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XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

 • Em meio eletrônico:

FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Co-
municação, 25, Salvador/BA:2002. Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.
pdf>. Acesso em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

14. Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a seus autores que poderão reenviá-los, 
desde que efetuadas as modificações necessárias. Caso deseje, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT neces-
sárias à elaboração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028, ou entrar em 
contato com os professores responsáveis pela publicação da revista, cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no item 
“Endereço da Revista”.

15. Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em espécie pela 
publicação de trabalhos na Revista Júris Rationis. 

16. Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão submetidos à apreciação do Conselho de 
Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos 
aos respectivos autores.

17. Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância do 
tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimento na área. 

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das linhas editoriais da 
mesma. 
2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. Depois de apro-
vado, o texto passará por aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográfica e gramatical.

18 Do Endereço da Revista: O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

19 Da submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do Repositório Científico da UnP pelo endereço 
http://www.repositorio.unp.br.
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

20 Da disponibilização dos artigos científicos no repositório científico da Universidade Potiguar: Os artigos selecionados 
e publicados na Revista Juris Rationis serão disponibilizados no Repositório Científico da Universidade Potiguar, com acesso livre 
à informação publicada pelos pesquisadores/autores, aos leitores e usuários do repositório.
Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários e leitores do Repositório Científico da UnP o acesso livre a 
sua obra e autoriza a Revista Juris Rationis a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, permitindo a 
cópia, o uso, a distribuição, a transmissão e exibição pública do texto,em qualquer meio, para uso pessoal e acadêmicos, desde 
que citado a fonte.




