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EDITORIAL
Nesta edição, através da iniciativa de
acadêmicos e docentes e uma constante soma de
esforços, nasce a revista científica O Direito
Pensa, do curso de Direito da Universidade
Estadual de Maringá, organizado pelo Projeto de
Extensão O Direito Pensa.
Nossos objetivos, além da divulgação da
produção científica acadêmica, são de trazer
experiências aos acadêmicos que gerem
aprendizado e desenvolvam o pesquisador que
existe em cada um. É necessário que o
conhecimento não seja apenas público, como
também acessível.

A revista tem como foco a produção de
artigos científicos desenvolvidos com rigor
técnico/científico e sob reflexão crítica, seguindo
as linhas editoriais da Dimensão pública e privada
dos Direitos Fundamentais e relações jurídica
patrimoniais na ordem contemporânea, bem como
Direitos Humanos e liberdades públicas.
A Comissão Editorial da Revista
Científica O Direito Pensa convida todos à leitura
da primeira edição desta revista, bem como
convida, desde já, a contribuição para as próximas
edições.
Comissão Editorial

Este periódico conta com um comitê
editorial e técnico formada por discentes e
docentes da Universidade Estadual de Maringá,
bem como corpo de pareceristas variado, com
pesquisadores de universidades nacionais e
internacionais. Conta também com pareceristas
ad hoc, convidados especialmente para esta
edição.
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EDITORIAL
In this edition, due to the initiative of

technical/scientific rigor and under critical

academics and professors and a constant sum of

reflection, following the editorial lines of the

efforts, the Law course at the State University of

Public and Private Dimension of Fundamental

Maringá launches the scientific journal O Direito

Rights and patrimonial legal relations in the

Pensa, organized by the O Direito Pensa

contemporary order, as well as Human Rights and

Extension Project.

public freedoms.

Our objectives, in addition to the

The Editorial Committee of the Scientific

dissemination of academic scientific production,

Journal O Direito Pensa invites everyone to read

are to bring experiences to academics that

the first edition of this magazine, and also to

generate learning and develop the researcher that

contributions to future editions.

exists in each one. It is necessary that knowledge
Editorial Board

is not only public, but also accessible.
This journal has an editorial and technical
committee formed by students and professors
from the State University of Maringá, as well as a
varied board of reviewers, with researchers from
national and international universities. It also has
ad hoc reviewers, invited especially for this
edition.
The journal focuses on the production of
scientific
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articles

developed

with
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UM AMOR DE TRÊS, DOIS
AMORES DE DOIS E TRÊS
AMORES
DE
UM:
A
DESCRIMINALIZAÇÃO
DA
BIGAMIA EM DECORRÊNCIA
DA POLIAFETIVIDADE E SEUS
REFLEXOS NO DIREITO DE
FAMÍLIA
A LOVE OF THREE, TWO LOVES
OF TWO AND THREE LOVES OF
ONE:
THE
DECRIMINALIZATION
OF
BIGAMY
DUE
TO
POLIAFECTIVITY AND ITS
REFLEXES IN FAMILY LAW
Beatriz Ady Fiorini Monteschio1
RESUMO: O trabalho teve como objetivo principal a
análise do delito de bigamia e quais seriam os reflexos da
sua descriminalização no Direito Penal e no Direito de
Família. O agente que contrai novo matrimônio, já sendo
casado, comete o crime de bigamia, assim, quem vive uma
relação poliafetiva não tem direito a reconhecê-la
oficialmente em cartório e ver seus direitos matrimoniais
resguardados. Desta forma se viu necessário o debate de
como ficariam os casos de poliafetividade que desejam
regularizar sua situação, na hipótese da descriminalização
da bigamia e quais reflexos ocasionaria o reconhecimento
dessa união em demais ramos no Direito de Família como
sucessão e partilha de bens. Como método de pesquisa, foi
realizada uma análise da bigamia e das relações
poliafetivas, abordando o Direito Penal e o Direito da
Personalidade. Outrossim, utilizou-se revisão bibliográfica
pertinente ao assunto, tendo sido de primordial importância
livros,
a legislação
nacional e internacional,
jurisprudências, periódicos, documentários e internet. Para
que esses direitos sejam garantidos em lei ainda é necessário
muita luta e avanços legislativos.
PALAVRAS-CHAVE: Descriminalização da Bigamia;
Direito de Família; Direito Penal; Poliafetividade.

ABSTRACT: The main objective of this work was to
analyze the crime of bigamy and what would be the
consequences of its decriminalization in Criminal Law and
Family Law The agent who contracts a new marriage,
already been married, commits the crime of bigamy, thus,
those who live in a polyaffective relationship do not have
the right to officially recognize it in a registry office and see
their matrimonial rights protected. Thus, it is necessary to
debate how the cases of polyaffective relations that wish to
regularize their situation would be, in the hypothesis of
decriminalization bigamy and what reflexes would cause
the recognition of this union in other branches in Family
Law as succession and sharing of assets. As a research
method, an analysis of bigamy and polyaffective
relationships was carried out, addressing Criminal Law and
Personality Law. Furthermore, a bibliographic review
pertinent to the subject was used, being of paramount
importance books, national and international legislation,
jurisprudence, periodicals, documentaries and the internet.
For these rights to be guaranteed by law, a lot of struggle
and legislative advances are still needed.
KEYWORDS: Decriminalization of Bigamy; Family right;
Criminal Law; Polyaffective relations.

1. Introdução
As relações familiares evoluíram no
decorrer dos anos, de forma que, se reconheceram
vários modelos de família, desde a família
tradicional,

como

a

família

monoparental,

constituída somente pelo casal (heterossexual ou
homossexual), ou até mesmo a pessoa sozinha, a
fim de se caracterizar o bem de família. Para que
esse reconhecimento ocorresse, utilizou-se o
princípio da afetividade, sendo este determinado
pelo afeto que um sente pelo outro, ao qual é
atribuído um valor jurídico. (TARTUCE, 2013)
Cada um possui sua personalidade para
sentir e demonstrar de sua própria forma, e por

1

Beatriz Ady Fiorini Monteschio, Bacharela em Direito,
Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: bia.ady@hotmail.com.
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essa razão existe, como é considerada atualmente,

casada, conforme se extrai do artigo 235 do

a poliafetividade. O afeto é a base da estrutura

Código Penal. Importante salientar que o referido

familiar, e a poliafetividade é a aceitação em ter

artigo não pune somente a bigamia, mas também

mais

a poligamia.

de

um

simultaneamente,

relacionamento
com

o

íntimo

conhecimento

e
Entretanto, no que se refere ao casamento

consentimento dos envolvidos.

religioso anterior ou posterior ao casamento civil,
No caso os envolvidos podem já se

só caracteriza o delito se efetuado nos moldes do

relacionar, e uma nova pessoa integrar essa

art. 226, § 2º, da Constituição Federal e artigos

relação, ou seja, não necessariamente é uma única

1.515 e 1.516 do Código Civil.

união entre três ou mais pessoas, mas pode ser
O bem jurídico protegido pelo crime de

também uma sucessão de uniões entre os que se
relacionam mutuamente. O que também se
enquadra para o casamento.

bigamia é a família, mas a punição ao crime caiu
em desuso, tornando-se desnecessária uma sanção
tão radical como uma pena de reclusão. Em maio

O casamento é considerado válido para o

de 2011, quando foi reconhecida a união estável

ordenamento jurídico quando o mesmo é

entre casais homoafetivos, o procurador-geral da

registrado em cartório de registro civil, sendo a

República, Roberto Gurgel, se manifestou no

prova realizada pela certidão de registro, de

sentido de que com a ação, será reconhecido que

acordo com o artigo 1.543 do Código Civil,

todas as pessoas têm os mesmos direitos de

portanto, a existência formal de um casamento

formular e perseguir seus planos de vida, desde

civil anterior, figura como pressuposto para a

que não firam direitos de terceiros. (HAIDAR,

tipificação do delito.

2011)

A lei estabelece que o casamento é

Já que não se vê como necessária a punição

celebrado entre duas pessoas, dessa forma, ao se

penal à bigamia para a proteção da família, por

defender a descriminalização da bigamia, a ideia

meio deste, há de se defender a tese da

de que somente duas pessoas podem se casar deve

descriminalização da bigamia e trabalhar a

ser superada, para que se veja fixado as garantias

repercussão civil e penal da poliafetividade,

para as relações poliafetivas.

deixando a punição para a esfera civil em casos de
má-fé. Não se vê lesão nenhuma ao bem jurídico

Tem-se a bigamia denominada como crime,
havendo punição penal de dois a seis anos para a
pessoa que contrai novo casamento, sendo esta
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partes em relação ao relacionamento, não se
tratando de uma dissimulação.
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2. A monogamia e a poliafetividade

Para que os filhos herdassem os bens
deixados por seu pai impôs-se a monogamia
para a mulher, como a única forma existente
à época de garantia da paternidade biológica
do pai morto. Portanto, a transmissão de bens
pertencentes ao pai para os filhos deste,
somente ocorria quando houvesse a certeza
de que o de cujos fosse pai biológico de seu
herdeiro. Daí, dúvida não há de que, a
monogamia aparece a partir do momento em
que as sociedades vivenciam certos processos
de normalização; cuja finalidade é proteger a
propriedade privada e não o amor existente
entre duas pessoas contribuindo, também,
para o surgimento de um instituto que
prevaleceu na sociedade e no ordenamento
jurídico durante anos, qual seja, o poder
familiar conhecido como pater famílias, no
qual o maternalismo cede lugar para o
paternalismo. (p. 270)

As relações sociais têm se estabelecido de
diversas formas no decorrer do tempo. Enquanto
as mulheres eram responsáveis pela prole, os
homens eram responsáveis pelas conquistas e
dominações de territórios. Em decorrência dessa
dominação, surgiu a ideia de propriedade, que
mais tarde, se reconhece como propriedade
privada (ENGELS,1995). Sobre o assunto,
inclusive, Moscheta (2018), diz que:
O amor e a família compõem um lugar social
fortemente
desejado;
útil
para
o
agenciamento da noção de propriedade.
Primeiro a posse desse lugar sonhado e
distintivo (você já teve um grande amor?),
depois a posse do outro (ela é sua esposa?) e
finalmente de tudo aquilo que esta unidade
puder abraçar em seus tentáculos vorazes
úteis ao movimento capitalista (quem casa
quer casa diz o ditado que ilustra o catálogo
do mais novo empreendimento imobiliário).
Aqui chegamos ao ponto que nos permite
formular uma nova pergunta: pode o amor
contemporâneo, tramado no desenho
histórico do dispositivo da sexualidade, ser
vivido para além ou para fora desse registro
de posse? Meu argumento é de que, se
quisermos compreender as experiências
contemporâneas de resistência ao modelo
monogâmico, dentre elas o chamado
poliamor, precisamos tomá-las como
encarnação de uma resposta afirmativa a esta
pergunta. Ou melhor, nossa apreciação do
poliamor deve partir de uma compreensão de
seu esforço político em contrapor uma forma
hegemônica de relacionamento para
discutirmos se, quando e como realiza isso.
(…) (p. 434)

Houve o domínio do corpo feminino, pelo
qual se impunha a monogamia, surgindo então o
patriarcado, no qual o homem provia a vida da
mulher e sua prole. Poli et al. (2017) em artigo
científico intitulado “Monogamia: Um valor
Jurídico”, expõe que:

8

A monogamia, imposta na sociedade como
uma regra, acabou tornando-se culturalmente
aceita e praticada, e mesmo nos países em que há
poligamia, em decorrência da religião, o único
permitido para tal ato é o homem, sendo que a
mulher

deve

permanecer

monogâmica.

(ADAMGY, 2011)
Em decorrência das relações sociais,
diversas pessoas começaram a manter relações
poliafetivas, constituíram família e adquiriram
patrimônio. Ocorre que, em decorrência do crime
de bigamia previsto no Código Penal, essas
pessoas não tiveram seus direitos resguardados,
não podendo casar-se entre elas e tampouco ter
seu

direito

patrimonial

garantido.

(MONTENEGRO, 2018)
Vale, ainda, pontuar que a poliafetividade,
não deve ser confundida com as outras formas de
relação em grupo, conforme aponta Moscheta
(2018) ao analisar Pilão (2015):
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O chamado poliamor pode ser definido como
uma conjunção afetivo-sexual que possibilita
o estabelecimento de mais de uma relação
simultaneamente com a concordância dos(as)
envolvidos(as). Ele pode se configurar com
uma relação em grupo, como uma rede de
relações ou como um modelo próximo ao
monogâmico porém com mais de dois(duas)
parceiros(as). Ele difere portanto da
poligamia – caracterizada pela conjugação de
um casamento no qual um homem tem mais
de uma parceira – da prática do swing –
compreendida como a inclusão eventual de
novos parceiros sexuais na dupla – da
monogamia seriada – que contempla o
estabelecimento
não-concomitante
de
múltiplas relações exclusivas – das relações
abertas – que habitualmente inclui a
experiência de relações sexuais com
outros(as) mas reserva o envolvimento
afetivo ao casal – e obviamente das
popularmente chamadas traições nas relações
monogâmicas que se caracterizam pela não
concordância ou conhecimento de um(a)
dos(as) envolvidos(as). Constrói-se no
discurso de seus praticantes de modo variado,
podendo incluir uma crítica imposição de
exclusividade afetivo-sexual própria do
modelo monogâmico até o questionamento
da monogamia em si enquanto regime
político de subordinação. Nesta segunda
dimensão, a crítica inclui uma oposição aos
valores próprios do modelo monogâmico, tais
como a legitimação do sentimento de posse e
o machismo que nem sempre são
questionados na primeira dimensão (PILÃO).
Além disso, as relações poliamorosas podem
se estabelecer como uma resistência às
definições identitárias estanques de homem e
mulher e consequentemente solapar a própria
divisão
entre
heterossexualidade
e
homossexualidade
(PILÃO
apud
MOSCHETA 2018, p. 435).

Não garantir que todas as pessoas que
vivem em uma relação poliafetiva tenham seus
direitos resguardados e tutelados de forma correta

privadas, digno não é um padrão coletivo de
dignidade definido e escolhido pelo Estado
de maneira heterônoma; digno é aquilo que
cada indivíduo escolhe considerar digno para
si, cabendo ao Estado, tão somente, proteger
juridicamente estes indivíduos em face de
suas escolhas. (p. 268)

Além de não aprovar a possibilidade do
reconhecimento dessa relação por meio do
casamento,

o

Estado

não

reconhece

a

possibilidade do registro de união estável
poliafetiva, o que também viola direitos das
pessoas que vivem uma relação poliafetiva. Neste
sentido, Argondizo e Vieira (2018) preveem que:
Diante da existência destes grupos, torna-se
obrigação estatal a garantia da observância
dos direitos individuais e coletivos a todos
seus membros, sendo uma das formas desta
observância o reconhecimento da extensão de
direitos e condições atribuídas à união estável
aos relacionamentos poliamorosos. Estes
respeitam e encaixam-se, sem qualquer tipo
de afronta, a qualquer princípio que circunde
o Direito das famílias, ou ainda, quaisquer
outros diplomas legais, haja vista, a falta
expressa da proibição deste tipo de
composição familiar. (p. 453)

Assim, o Estado, visando a proteção da
família, na verdade, está violando o direito das
pessoas de constituir sua família, no modelo que
mais lhes convém, devendo o Estado somente
regulamentar e garantir que essas pessoas não
tenham seu direito violado.
3. Bigamia

na lei viola o princípio da dignidade da pessoa
humana, sendo, além disso, uma violação à

A palavra bigamia é um substantivo

liberdade de escolha, conforme Poli et al. (2017):

feminino que é definido pelo dicionário como
“Estado em que, ainda presa ao vínculo conjugal

(…) vai de encontro ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa
humana, pois, no âmbito das relações
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anterior, uma pessoa realiza um novo casamento.”

Tutela-se a ordem jurídica matrimonial, que
tem por lastro o princípio do casamento
monogâmico. De primeiro, foi a bigamia
havida como crime contra os costumes,
exigindo-se, para sua consumação, a
conjunção carnal (delicta carnis). Outros
conferiram ênfase à falsidade empregada pelo
agente para a celebração do segundo
casamento, considerando a bigamia uma
espécie de “falso matrimonial”. Na
atualidade, porém, é cediço que, com a
incriminação da bigamia, protege-se a
organização familiar, especialmente a ordem
jurídica matrimonial. (p. 1.090)

(MICHAELIS, 2020)
Ou seja, o agente que ao ser casado, contrai
novo casamento civil, tem sua conduta tipificada
pelo artigo 235 do Código Penal, estando sujeito
a uma pena de dois a seis anos de reclusão, sendo
a ação penal pública incondicionada. Entretanto,
ao que se refere ao casamento religioso anterior
ou posterior ao casamento civil, só caracteriza o

Desta forma, se o objetivo é proteger a

delito se efetuado nos moldes do art. 226, § 2º, da

família, como prevê o título em que o crime está

Constituição Federal e artigos 1.515 e 1.516 do

inserido, e há modelos de família que não são

Código Civil.

compatíveis com o referido delito, até que ponto
há necessidade de sua existência? O bem-jurídico

Tal delito está previsto no Código Penal no

família merece proteção estatal, porém não no

Título VII: Dos crimes contra a Família, Capítulo

âmbito penal, como bem explica Rosa e Carvalho

I: Dos crimes contra o casamento. Tal título até

(2017):

2005 ostentava o crime de adultério, o qual foi
revogado pela Lei 11.106/2005.
Referida revogação tardou em ocorrer,
tendo em vista que o adultério é uma prática
recorrente, e a sua criminalização não impediu
sua ocorrência, visto que, puniu-se muito pouco
as pessoas que praticavam tal delito. O mesmo
ocorre com a bigamia, em que há a proteção de
um bem jurídico, sendo que a aplicação de
sanções caiu em desuso, por falta de registro.
O

bem

jurídico

protegido

por

esta

tipificação já esteve em discussão em decorrência
do tempo em que se encontrava, conforme se
extrai da obra de Prado, Carvalho e Carvalho
(2014):
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Nessa linha, sabe-se que o Direito Penal
possui maior força simbólico-comunicativa,
o que deve ser preservado para a repressão
das maiores violações a bens jurídicos. É
ainda, de conhecimento geral, a grande
importância da família para o Direito e para a
sociedade, por isso, não se propugna aqui a
exclusão da proteção familiar, nem a
diminuição de sua importância, mas somente
a adequação da tutela legal, tendo em vista ser
o Direito Penal instrumento inapto para
proteger a família, mais ainda, o casamento.
Motivo pelo qual ela deve deixar de ser um
bem jurídico-penal, mas jamais um bem
jurídico, pois é Direito constitucional de
todos, verdadeira base da sociedade, tutelada
mais eficazmente pelo moderno Direito das
Famílias, que o faz na exata medida,
intervindo sensivelmente na esfera privada,
na intimidade de seus integrantes,
diferentemente do Direito Penal que é
extremamente invasivo e lesivo, pois vale-se
de mecanismos coercitivos inadequados para
a família, dos quais ela não precisa, uma vez
que a polícia e a justiça nada têm a contribuir
com a formação e reestruturação familiar,
mas ao contrário, prestam-se somente a
segregar a manchar os laços fraternos.
Quanto ao casamento como bem jurídico
específico, por óbvio também deve-se, não
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somente dispensar, mas evitar a intervenção
da ingerência penal, a qual decorre de um
tempo em que não se admitia o divórcio, onde
as pessoas uniam-se para a eternidade, onde
criminalizava-se o adultério e outros fatos
que hoje inexistem, especialmente em face da
evolução cultural e legislativa, trazida pela
nova Constituição, que revolucionou o
Direito de Família (p. 1).

proteção da família e tampouco o Estado deveria

O sujeito ativo do crime de bigamia é aquele

matrimônio, Rosa e Carvalho (2017), entendem

que contrai novo casamento já sendo casado ou

intervir criminalmente em uma conduta tão
inofensiva como o casamento poliafetivo.
Quando há a má-fé do sujeito que pretende
prejudicar o Estado e o cônjuge do primeiro
que:

aquele que sabendo dessa condição contrai
Assim, tendo em vista a previsão de punição
inclusive de atos preparatórios do novo
casamento já configurarem o delito de
falsidade documental, uma vez que a
elaboração dos “proclamas” demandará a
precedente falsidade, pois no mínimo, terá o
agente que declarar estado civil diverso do
verdadeiro para poder casar-se novamente.
Concluímos então que, o melhor caminho
seria o da não intervenção do Direito Penal
nas questões familiares, ao contrário do que
ocorre com a criminalização da bigamia, o
que já é suprido pelos impedimentos à
realização do matrimônio previstos no
Código Civil, bem como, pela criminalização
da falsidade documental. Além disso, a
pretexto de se proteger o “casamento”, o
Direito Penal tutela a “fé pública”, a
credibilidade dos atos estatais, dos registros
do Estado, criminalizando-se, sobretudo, a
fraude do bígamo que engana o Estado e, por
vezes, o cônjuge, e não a violação ao
casamento, pois não incumbe ao Direito
Penal realizar esta tutela, e sim ao Direito de
Família, uma vez que são interesses que
prescindem da tutela penal pela sua carga de
intimidade, restando somente à própria
família optar pela busca ou não da proteção
Estatal. (p. 1)

núpcias com pessoa casada.
Há diversas hipóteses de quando se
caracteriza ou não o delito, decorrente de
casamentos nulos e anuláveis, morte, separação
judicial, declaração de ausência, entre outros, mas
o que é importante ser frisado no presente texto é
que, no caso da poliafetividade, a união múltipla
será oficializada como casamento em conjunto, e,
se dando posteriormente a inserção de uma pessoa
no relacionamento, seria com o consenso de todas
as partes, não trazendo prejuízos de nenhuma
ordem para ninguém.
Ocorre que consideram o Estado como
sujeito passivo do crime de bigamia. De que
forma um casamento poliafetivo pode afetar o
Estado como sujeito passivo ou mesmo o cônjuge

Desta

forma,

surge

o

princípio

da

do primeiro casamento e o contraente do segundo

insignificância como um dos fundamentos para a

matrimônio, se ninguém está agindo de má-fé?

descriminalização do delito de bigamia.

Se todos estão de acordo com a realização
do casamento, o Estado não deveria se

4. Princípio da insignificância e da
adequação social

caracterizar como sujeito passivo de um delito

O Direito Penal é regido por diversos

que não trará prejuízos e tem como objetivo a

princípios e dentre eles há os princípios da
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adequação social e da insignificância, prevendo

bigamia estariam, na verdade, constituindo um

este último que a tipicidade material será excluída

novo núcleo familiar.

quando a conduta praticada pelo agente ocasionar
Já o reduzidíssimo grau de reprovabilidade

danos de pequena monta, desde que não haja
violência ou grave ameaça.

do

comportamento,

apesar

de

haver

os

prejulgamentos morais e éticos da sociedade em
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal

haver uma relação poliafetiva, uma sanção penal

estabeleceu quatro requisitos para que o referido

aplicada aos sujeitos ativos do delito não é o mais

princípio tenha aplicação:

cabível, não sendo estes merecedores de pena.

O princípio da insignificância – que
considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada (…) (2004, np)

E por último, mas não menos importante, a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, ou
seja, o bem jurídico quase não foi ofendido. O
bem jurídico protegido pelo delito de bigamia é a
família e os sujeitos de uma relação poliafetiva
nada mais querem do que constituir seu próprio

Passando para a análise dos requisitos, notase que, a partir da análise jurídico-penal da

núcleo familiar, não apresentando risco algum
para o bem jurídico.

poliafetividade, o fato de um grupo de pessoas
constituir um núcleo familiar e realizar o

Tais requisitos apresentados pelo Supremo

matrimônio entre si, caberia a aplicação do delito

Tribunal Federal são cumulativos, ou seja, para

de bigamia.

que se aplique o referido princípio, a ação delitiva
deve se enquadrar em todos os requisitos listados.

Ocorre que a conduta dos agentes é ineficaz
criminalmente, enquadrando-se então a mínima

Já o princípio da adequação social prevê

ofensividade da conduta, tendo em vista que não

que só se deve criminalizar condutas que tenham

ofendeu a integridade física, psíquica, moral ou de

relevância perante a sociedade, pois se a

outra ordem, de nenhum envolvido, seja ele outro

sociedade não condena a conduta como um crime,

cônjuge, ou mesmo o Estado.

o mesmo não deve existir, o que nos leva ao
princípio da Intervenção Mínima.

Quanto à ausência de periculosidade social
da ação, nota-se que, perante a sociedade, o crime

5. Princípio da intervenção mínima

de bigamia não demonstra perigo algum, pois visa
proteger a família e para cometer o delito de

De acordo com esse princípio, o Direito
Penal deve apenas criminalizar condutas que
sejam extremamente necessárias para a proteção
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que é, indubitavelmente, mais sensível e
proporcional aos anseios da estirpe. (p. 1)

do bem jurídico, pois se os outros ramos do
Direito forem suficientes para a proteção dos bens
jurídicos, o Direito Penal não deve atuar, ou seja,

Não obstante, outras áreas, como o Direito

o Direito Penal é a última ratio. Há também de se

de Família, o Direito Administrativo e até mesmo

lembrar que se deve evitar o crescimento

o Constitucional podem ser utilizados para

patológico de legislação penal.

solucionar o conflito ocasionado pelo registro do
segundo matrimônio sem o consentimento do

Nas relações poliafetivas, o grupo de

primeiro cônjuge.

pessoas envolvidas pode receber pena privativa
de liberdade, pelo simples fato de que o Direito

Desta forma, se vê o Direito Penal sendo
utilizado de forma excessiva para proteger bens

Penal foi utilizado de forma indevida.

jurídicos, os quais outros ramos do Direito
Visando proteger a instituição familiar, ele
proíbe que novos modelos de núcleo familiar

poderiam

solucionar

possíveis

conflitos

ocasionados.

sejam criados. Ou seja, além de impedir que
pessoas

tenham

acesso

aos

seus

6. A poliafetividade e a bigamia

direitos

matrimoniais e patrimoniais, ainda pode condenar
uma pessoa por exercer seu direito de amar.

O casamento, é um ato jurídico que dá
direito e deveres aos envolvidos, sendo possível

Em casos em que houve a má-fé, como a

através da sua realização a regularização da

traição, o Direito Civil é plenamente capaz de

situação conjugal dos sujeitos, que desencadeia

aplicar uma sanção mais adequada do que

reflexos como partilha de bens, divórcio e

restringir a liberdade uma pessoa só porque

herança.

casou-se novamente, nesse sentido Rosa e
Carvalho (2017) expõe:

A poliafetividade é um conjunto de sujeitos
que cientes de como é levada sua relação, se

É intrigante a construção jurídico-doutrinária
italiana pela necessidade de uma proteção
penal ao pecado, e não ao crime, iniciada com
a
confusão
adultério-bigamia,
para
posteriormente torná-los autônomos e, ao
final, revogar-se o delito matriz (adultério),
mantendo-se, todavia, o crime dele
decorrente
(bigamia).
Além
disso,
desnecessária, pois o Direito Civil já tutela há
muito o casamento, e prevê diversos
impedimentos para sua ocorrência, sendo
dispensável a intervenção da ingerência
penal, até porque, nos dias atuais, a família
tem sido tutelada a contento pelo jus familiae,

aceitam e se amam, e, com o intuito de regularizar
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a sua situação conjugal em relação a bens, deveres
e direitos, registros documentais de bens ou
empresas, direitos previdenciários ou mesmo
certidão de nascimento, se veem impedidos de
realizar

um

casamento

poligâmico,

em

decorrência do delito de bigamia.

Beatriz Ady Fiorini Monteschio
Uma situação é um casal monogâmico, em

cada um dos sujeitos envolvidos está ciente da

(…) uma vez que não há correlação protetora
entre a família e a criminalização de tal
conduta, pois a presente cominação, a
pretexto de salvaguardá-la, presta-se somente
a segregar a manchar os laços fraternos, uma
vez que a polícia e a justiça, pouco ou nada
têm a contribuir com a formação e
restruturação familiar. (p. 1)

situação e a querem regularizar, não há violação

O crime de bigamia é muito específico no

de nenhuma ordem aos mesmos. Ninguém está

que se refere à constituição de um novo vínculo

enganando ninguém e não há má-fé.

matrimonial. Se um sujeito é casado e vive uma

que um dos sujeitos, com má-fé, e traindo o
cônjuge, quer realizar um novo matrimônio.
Agora, na situação da poliafetividade, em que

Agora, no primeiro caso citado do casal
monogâmico, o delito de bigamia não impede que
o sujeito tenha uma segunda família, não impede

união estável, o mesmo não é inserido no tipo
como sujeito, e tal situação é muito recorrente no
nosso país.

a traição, não impede o sujeito com a má-fé de

Levando em conta que o tipo penal não tem

enganar o seu cônjuge de agir. E caso esse sujeito

sido aplicado em casos em que houve a má-fé do

morra, a segunda família terá os mesmos direitos

sujeito, pois não houve o registro de um novo

que a que sofreu com a má-fé desse sujeito. De

matrimônio, questiona-se se uma punição penal é

acordo com Rodrigo da Cunha Pereira:

mesmo o mais adequado para o referido caso, haja

Toda a organização jurídica brasileira e
ocidental tem a monogamia como base de
organização da família, que funciona como
um ponto chave das conexões morais.
Entretanto, quando uma família paralela à
outra acontece, não há como negar esta
realidade. Se ela existe, não podemos
simplesmente ignorá-la, sob pena de
continuar repetindo as injustiças históricas de
exclusão de pessoas e categorias do laço
social. (2013, p. 1)

Tal situação gera todo o transtorno para os
envolvidos, porém o delito não impede seu
acontecimento. Ou seja, o delito de bigamia não
está protegendo a família, só está impedido que
esta nova forma de família seja reconhecida
oficialmente pelo Estado e que seus direitos sejam
resguardados, assim como esclarece Rosa e
Carvalho (2017):

14

vista que não pune quem deveria ser punido e
impede de regularizar a situação de quem precisa.
Sobre o assunto, Soalheiro (2015) em
Dissertação, explica que:
O preconceito e a dificuldade de aceitar que
as relações múltiplas sejam consideradas
como entidade familiar vêm muito da cultura
judaico-cristã adotada pelo Brasil, a qual dá
ênfase à monogamia como único modo de
formar família. Vários pilares, como a
indissolubilidade e a heterossexualidade do
casamento, já caíram por terra, mas a
monogamia ainda permanece como imposta a
todos, inclusive para aqueles que escolhem a
poligamia como base familiar. (p. 102)

O mesmo ocorre em outros países, e
como exemplo disso temos que:
No creo que estemos tan distantes de lo que
sucede en Brasil, simplemente veo que falta
la formalización de la relación, esto porque
en Chile antes era legal que un hombre
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mantuviera relaciones com varias mujeres. Se
presentaron
innumerables
casos
de
infidelidad,
nacimientos
fuera
de
matrimonios y nada de eso generaba
reacciones fuera de lo común En Chile se da
un caso histórico en que se busca arreglar el
derecho al doble estándar. Más si
consideramos que el ser humano por
naturaleza en poligámico, y la mujer se
encuentra más dotada que el hombre para
mantener más de una pareja al mismo tiempo.
El poliamor tiene que ver con las libertades y
con la conciencia. Tiene que ver con libertad
y con la seguridad en la pareja de establecer
un vínculo. Que en Chile lleguemos a discutir
legalmente el assunto es muy difícil.
Compararnos con otros países se vuelve
dramático. (CAMBIO21, 2016, p. 1)

família existentes, então de forma genérica,

A falta de regulamentação das relações

reconstruir-se, reinventar-se e renovar-se, não

poliafetivas

somente

impede

o

seu

reconhecimento formal pelo Estado, e muito do

Gagliano e Filho (2011) definiram como “um
núcleo existencial integrado por pessoas unidas
por um vínculo socioafetivo, teleologicamente
vocacionada a permitir a realização plena dos seus
integrantes, segundo o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.” (p. 45)
Em decorrência da sua capacidade de
transformação, a família é capaz de assumir
diferentes funções em cada sociedade, podendo
estando submetida ao estático, ou presa ao
passado.

que impede a descriminalização da bigamia é a
moral e os bons costumes. Mas como ocorre no
Chile, aqui no Brasil também há o falso
moralismo em que ninguém se choca com traição,
filhos fora do casamento, mas acha um absurdo o
fato de pessoas quererem constituir um núcleo
familiar com todos os seus direitos garantidos.
7. Reflexos no Direito de Família
Todo homem ao nascer está inserido num
organismo familiar, sendo que permanece ligado
a ela por toda sua vida, mesmo que constitua nova
família através do casamento ou união estável. A
família é definida como a base da sociedade,
tendo especial proteção do Estado, como prevê o
artigo 226, da Constituição Federal de 1988.
Definir o que é família de um modo
específico poderia excluir diversos modelos de

O delito da bigamia previsto no Código
Penal, se descriminalizado, gerará diversos
reflexos no Direito de Família. Conforme
Fermentão (2016) expôs:
As mudanças no Direito de Família implicam
nas alterações da escala de valores de uma
sociedade. E o seu estudo busca em várias
disciplinas, o melhor entendimento para o
importante papel da família no mundo atual.
(p. 2)

Tal como expõe Fermentão (2016), o
Direito de Família também é regido por
princípios, e dentre eles há o princípio da
liberdade, no qual, com fundamento nos artigos
1.513,1.565,1.634,1.639,1.642,1.643 do Código
Civil , consiste no livre poder de constituir uma
comunhão de vida familiar por meio do
casamento ou união estável, sem qualquer
imposição ou restrição de pessoa jurídica de
Direito Público ou Privado, na liberdade de

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

15

Beatriz Ady Fiorini Monteschio
planejamento

familiar,

na

aquisição

e

prejudicar os envolvidos, pois em nada afeta a

administração do patrimônio familiar, opção do

sociedade, num aspecto geral, e muito menos o

regime de comunhão mais adequado, liberdade de

Estado.

escolha do modelo educacional, cultural e
Para o casamento civil, devemos saber

religioso da prole e na liberdade de conduta,
respeitando-se a integridade física, psíquica e

inicialmente que ele se configura da seguinte
forma, conforme prevê Fermentão (2016, p. 22):

moral dos componentes da família.

“é um vínculo jurídico entre pessoas que visa o
Dentre

as

áreas

afetadas

pela

auxílio mútuo material e espiritual, de modo que

descriminalização, podemos citar a união estável,

haja

uma

integração

físico-psíquica

e

a

o casamento civil, o divórcio e a sucessão.

constituição de uma família”. Na doutrina,
encontramos a corrente que diz que o casamento

A união estável é definida como uma união
entre duas pessoas, sendo esta pública, duradoura
e continuada com a intenção de constituir família.

é um contrato, e outra de que é uma instituição,
mas o que não se pode negar é que é um ato
jurídico.

O reconhecimento de tal união se faz em Cartório
de Registro Civil ou em juízo. Há a necessidade

Para

a

preparação

do

casamento

é

de um contrato de convivência ditando o regime

necessário realizar a habilitação, a qual se resume

de comunhão, não havendo, o regime que se

em apresentar a documentação necessária a fim de

impõe é a comunhão parcial de bens. No caso da

realizar o processo informativo do registro civil

poliafetividade, tal união passaria pelo mesmo

para o juiz. Há a necessidade de publicidade das

procedimento, porém não caracterizaria o delito

proclamas, as quais ficam afixadas em local

de bigamia por não se tratar de casamento civil.

público, por meio de edital por 15 dias, destinado
a terceiros que queiram denunciar algum

Ocorre que o CNJ já se manifestou no
sentido de proibição de registro de união
poliafetiva em cartórios de registro civil, tendo
em vista que atestaria, com um ato de fé pública,

impedimento ou causa suspensiva. A partir daí se
tem a celebração do casamento, sendo a certidão
de registro civil a prova documental da existência
do casamento.

a união e reconheceria direitos garantidos pelo
casamento ou união estável.

Com isso tem-se que, para a realização de
um casamento civil poliafetivo, os atos seriam os

Ou seja, de forma clara, o CNJ, está
negando o reconhecimento de direitos para as
uniões poliafetivas, sem que haja um real
fundamento para que isso aconteça, além de

16

mesmos, porém incluindo mais pessoas como
nubentes. O que geraria conflitos, que são
passíveis de solução, é a questão patrimonial que
envolve o regime de bens do casamento.
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Quando se realiza o casamento, é necessário
optar por um regime de comunhão, que regerá

sendo passível de comunicação as dívidas
adquiridas.

como serão administrados os bens dos cônjuges,
sendo que há diversas opções de regimes

Os

referidos

regimes

auxiliam

na

administração dos bens na constância do

patrimoniais.

casamento e em caso do seu fim, em decorrência
No regime de comunhão universal, há
unificação

do

patrimônio

adquirido

pelos

cônjuges anteriormente e posteriormente à

de divórcio ou morte que acarrete em sucessão, é
através do regime que se ditará como será
realizada a partilha dos bens.

realização do casamento, sendo que a doação e
testamento com cláusula de incomunicabilidade

No divórcio, nos casos em que há divisão
dos bens, os mesmos são sempre partilhados em

não são considerados.

sua metade para o outro cônjuge. No caso de
Já no regime de comunhão parcial de bens

poliafetividade a alteração da lei deverá prever

(regime legal), cada cônjuge mantêm seu

que os bens deverão ser divididos em igual

patrimônio particular adquirido anteriormente ao

porcentagem entre os cônjuges, a fim de se

casamento, e o patrimônio em comum que é

resguardar seus direitos.

adquirido

onerosamente

na

constância

do

casamento é dividido, sendo que os adquiridos de
forma gratuita como doação, legado e herança não
são considerados, assim como os casos previstos
no artigo 1.659 do Código Civil.

Os casos de sucessão preveem que os bens
devem ser partilhados entre os herdeiros legítimos
e testamentários. No caso de cônjuges, atualmente
é previsto que, nos casos em que há divisão de
bens, metade é do cônjuge e o restante é dividido

No regime de separação dos bens, nem os

entre os outros herdeiros. Em se tratando da

bens particulares anteriores e nem os adquiridos

poliafetividade, o adequado seria a divisão em

na constância do casamento se comunicam com o

igual porcentagem da metade que o cônjuge tem

outro cônjuge, a não ser que comprovadamente

direito e o restante ser transferido para os demais

adquirido em conjunto. Nesta modalidade há a

herdeiros.

separação de bens convencional e a obrigatória.
Desta forma, percebe-se que, mesmo
E por fim a participação final dos aquestos,

havendo reflexos no Direito de Família, muito

no qual os frutos adquiridos onerosamente depois

pouco se altera, não sendo necessário mudanças

do casamento são divididos entre os cônjuges, não

drásticas. No casamento civil e união estável, o
procedimento continua sendo o mesmo, porém
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com mais pessoas envolvidas no processo. Já no

falecimento de um dos envolvidos, os mesmos

divórcio, a divisão será igual entre os cônjuges,

não possuem seus direitos resguardados.

sendo possível que somente um destes se
Desta forma, se vê mais que necessário e

divorcie. E no caso de sucessão, a parte da qual o
cônjuge tem direito, será dividida entre os
envolvidos de forma igualitária, e o restante entre
os demais herdeiros legítimos ou testamentários.

com urgência a descriminalização da bigamia,
que

assim

como

o

adultério

que

foi

descriminalizado em 2005, não possui mais uma
aplicação adequada há muito tempo e não pune

8. Considerações finais

quem realmente deveria ser punido.

O delito de bigamia previsto no artigo 235
do Código Penal, visa proteger o bem jurídico
família, porém, não tem cumprido com sua
função. Referido delito, por possuir um tipo muito
específico, havendo a necessidade de dois
registros de casamento para a configuração do

Neste ponto, entra novamente a discussão
de até onde o Direito Penal deve agir. No caso do
delito de bigamia, a sua existência não está
impedindo

que

sujeitos

prejudiquem

seus

cônjuges. Ou seja, não pune quem deve punir e
prejudica quem quer regularizar a situação.

delito, não está sendo aplicado para os casos que
deveria, e impedindo a regularização dos casos
que precisam.

A descriminalização acarretaria em reflexos
no

Direito

de

Família,

contudo,

como

devidamente exposto, o procedimento de cada
Ocorrendo má-fé de um dos cônjuges, que
constituiu uma nova família, por não haver o
registro de um novo casamento, não se enquadra
no tipo, se livrando da tipificação da conduta, e
causando prejuízo para o cônjuge e os membros
do núcleo familiar.

querem realizar o seu casamento a fim de possuir
os direitos e deveres advindos de um casamento,
relação

previdência

à

somente o acréscimo de mais pessoas. Somente
no caso de divórcio e sucessão que a divisão de
bens deveria ser alterada, a fim de se dividir
igualmente entre os cônjuges, entretanto, a
alteração não seria drástica e não afetaria o direito

No caso da poliafetividade, os envolvidos

com

modalidade não seria afetado, sendo necessário

bens,

porém

são

empresas,

filiação,

impedidos,

em

dos

demais

cônjuges

e

herdeiros,

sendo

necessário também uma alteração no Código
Civil ao citar que o casamento ocorre entre duas
pessoas.
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DIREITO E LITERATURA EM
HANNAH ARENDT E “O
LEITOR”
LAW AND LITERATURE IN
HANNAH ARENDT AND “THE
READER”
Diessica Zonemberg Ferreira 2

identificadas pelo estudo da obra “O Leitor”, de
Bernhard Schlink e da filosofia jurídica de
Hannah Arendt, sobretudo através de sua obra
“Eichmann em Jerusalém”, com foco na temática
da banalidade do mal.
Durante os séculos XIX e XX, vigorou no
Direito o Positivismo Jurídico, tendo como um de
seus principais representantes o renomado jurista
e filósofo Hans Kelsen, segundo o qual o jurista

RESUMO: Com o advento de um pensamento crítico no
Direito, permite-se uma abertura a outras áreas do
conhecimento, como a Literatura. Diante disso, propõe-se,
neste artigo, analisar as possibilidades trazidas pela relação
jusliterária, tendo em vista que a Literatura tem a
potencialidade de desenvolvimento de um pensamento crítico,
bem como da sensibilização de juristas. Para tanto, parte-se do
pensamento dos pesquisadores brasileiros André Karam
Trindade e Lênio Streck, e da relação entre a obra “O Leitor”,
de Bernhard Schlink, e a filosofia jurídica de Hannah Arendt,
notadamente no tocante à banalidade do mal, presente
sobretudo no livro “Eichmann em Jerusalém”.

deveria voltar-se para a norma, na tentativa de

PALAVRAS-CHAVE: Juristas. Literatura. Reflexão crítica.
Sensibilização.

trouxe a possibilidade de abertura a outras áreas

ABSTRACT: With the emergence of a critical thinking in
Law, there is an opening to other areas of knowledge, like
Literature. Based on this, the proposition, in this article, is to
analyze the possibilities brought by the jusliterary relation,
considering that Literature has the potentiality of developing a
critical thinking and an awareness in jurists. Therefore, it is
based in the thinking of Brazilian researches André Karam
Trindade e Lênio Streck, and in the relation between the literary
work “The Reader”, of Bernhard Schlink, and Hannah Arendt’s
legal philosophy, notably regarding the banality of evil, found,
mainly, in the book “Eichmann in Jerusalem”.
KEYWORDS:
Awareness.

1.

Jurists.

Literature.

Critical

thinking.

construir uma ciência pura do Direito. No entanto,
este

posicionamento

conduziu

ao

desenvolvimento de um sistema autorreferente,
fundado

apenas

na

norma,

excluindo

a

possibilidade de fusão com outras disciplinas. O
posterior advento de um pensamento mais crítico
do conhecimento, como a Literatura.
Assim, na atualidade, há a possibilidade de
relação entre o Direito e outras esferas do saber,
inclusive artísticas e filosóficas. Neste sentido,
pretende-se explorar os ganhos trazidos por estas
relações, sobretudo no tocante à Literatura, haja
vista que esta pode contribuir para a formação de
profissionais do Direito ao estimular a reflexão
crítica acerca de problemas sociais e promover

Introdução

contato com sensibilidade e empatia.

O presente artigo tem por tema as possíveis

Para embasar o estudo, busca-se analisar a

relações entre Direito e Literatura, neste ato

obra literária de Bernhard Schlink, “O Leitor”,

2
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Maringá, Paraná, Brasil, e-mail: diessicazf@hotmail.com.
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que retrata a Alemanha pós-Segunda Guerra

pelo Direito, verifica-se que podem apresentar

Mundial, aos olhos do adolescente Michael Berg,

uma relação complementar, que demonstra a

que vive um romance com uma misteriosa

interdisciplinaridade jusliterária e os benefícios

mulher,

que a Literatura pode fornecer ao Direito. Por

posteriormente

identificada

como

participante do Holocausto. Ao mesmo tempo, o

isso,

coloca-se

em

foco

o

estudo

do

livro reporta-se a temas como culpa, emancipação

desenvolvimento do pensamento crítico e da

através da leitura e a possibilidade de punição de

sensibilização de juristas que a Literatura pode

crimes nazistas. Assim, além de ter sido escrita

trazer, tomando como base o exame das duas

por um jurista, a obra possibilita o diálogo

obras mencionadas.

jusliterário e incentiva a reflexão crítica dentro do
Direito.

2.

Da relação entre Direito e

Literatura
De outro lado, pretende-se realizar uma
associação entre a obra literária em questão e a
filosofia jurídica de Hannah Arendt, que tem suas
obras voltadas para a compreensão do momento
histórico do Holocausto e do regime nazista,
como o livro “Eichmann em Jerusalém”, que tem
por essência a temática da banalidade do mal,
acriticismo frente a ordens e conflitos éticos,
temas que continuam atuais. Nesta obra, ao
retratar Eichmann, Arendt tem como foco a
análise de um indivíduo que, por trás da figura
pretensamente perversa do nazista, era um
homem comum, cumpridor de ordens, sem
habilidade para pensar.
Assim, a partir da análise dos dois autores,
Bernhard Schlink e Hannah Arendt, um do ponto
de vista da racionalidade trazida pela Literatura e
outra sob a perspectiva da racionalidade trazida

Ao longo da história do Direito, um dos
momentos essenciais para sua atual compreensão
se deu no século XX, com o desenvolvimento da
Teoria Pura do Direito por Hans Kelsen, inserida
na ideia do Positivismo Jurídico. Para o jurista, o
Direito, enquanto ciência, deve excluir “tudo
quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto
não se possa rigorosamente, determinar como
Direito3”. Sendo assim, seu objetivo era a
construção de uma ciência jurídica “purificada”
de elementos que não fossem essencialmente
jurídicos.
Diante de tal pensamento, em que pese toda
a importância do Positivismo Jurídico para a
construção da ciência do Direito atual, a presente
concepção findou por afastá-la de necessárias
áreas do saber, como Filosofia e Sociologia,
limitando-a à pura lei. Assim criou-se uma ciência

3

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed.
São Paulo: Martins Fontes, 1998.
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jurídica quase que alheia à realidade, tendo como

trouxe outras formas de compreensão da

fundamento apenas a norma escrita e positivada,

realidade, permitindo uma área jurídica crítica e

tornando o Direito um sistema fechado4.

questionadora de si mesma. Neste sentido,
A filosofia do direito pode desvendar
conexões íntimas entre o direito e a política,
o direito e a moral, o direito e o capitalismo,
que escapam da visão mediana do jurista6.

Entretanto, a compreensão do Direito
puramente pela lei mostrou-se insuficiente para
evitar ou

mesmo

explicar

as

atrocidades

cometidas naquele momento histórico, tomando-

A este respeito, ressalte-se que, durante

se como exemplo o Holocausto. Ao contrário, o

muito tempo, separou-se, de forma rígida, a

Direito foi utilizado como justificativa para as

sensibilidade e a racionalidade, inserindo a arte

práticas nazistas efetivadas em nome do bem5.

naquela e o direito nesta, criando-se uma
dicotomização desnecessária. Neste aspecto,

Desse

modo,

o

questionamento

da

veja-se que tal separação conduziu o Direito a

compreensão juspositivista fez-se necessário. Tal

certa

reflexão crítica conduziu a novas concepções,

compreensão do “outro” e da própria sociedade.

ampliando a abrangência dos estudos jurídicos

Na intenção de humanizar novamente o Direito,

para além da norma pura, envolvendo moral e

sobretudo os juristas em si, haja vista que

ética e possibilitando a inclusão de outras

trabalham

disciplinas, como sociologia, antropologia e

(composta por pessoas que necessitam desta

psicologia.

sensibilidade) a arte pode representar um grande

A

referida

transformação

tem

contribuído para a criação de um sistema jurídico

insensibilidade,

diretamente

que

com

o

afastou

a

da

sociedade

auxílio, pois

aberto, não mais autorreferente, mas voltado para
É
na
transcendência
estética
provocada pela arte que se esconde o seu
perigo para o sistema da insensibilidade e da
ignorância, estes que são os dois canais
fundamentais para a indiferença e para a
estruturação da própria barbárie. A barbárie,
para se realizar, não demanda monstros, mas
equipamentos conceituais e estratégias de
articulação de poder que anestesiem as
formas de reação pela criação de uma
suficiente atmosfera de indiferença7.

a realidade social e para a discussão crítica, onde
os benefícios são consideráveis, como o estímulo
à humanização e à reflexão.
Sob esta perspectiva, dá-se destaque à
Filosofia, que tornou possível que novas
interpretações do Direito fossem realizadas e

4

MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do
Direito. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
5

MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito:
dos gregos ao pós-modernismo. São Paulo: Martins
Fontes, 2012, p. 361-364.
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Sendo assim, em que pese a valorização da

com autores e juristas como Arnaldo Sampaio de

razão em detrimento da sensibilidade, faz-se

Moraes Godoy, Vera Karam de Chueiri, entre

necessário que se perceba o leque de vantagens de

outros, que conduziram à criação de obras,

uma abertura a esta última. Apesar de todos os

projetos e eventos. A partir desta pulsão, a partir

préstimos da racionalidade, notadamente para o

de 2006, houve um momento de criação de grupos

Direito, relegar a visão sensível do mundo ao

de estudos e aumento da produção bibliográfica,

menosprezo pode representar uma aplicação da

além de programas de televisão, tendo como

lei que se afasta da realidade e dos próprios seres

expoentes André Karam Trindade e Lênio

humanos.

Streck9.

Portanto,

pretende

este

artigo

demonstrar as possibilidades trazidas pela arte ao
Estes

Direito, com foco, sobretudo, na Literatura, que
tem a potencialidade de formar juristas mais
humanos, que buscam a transformação da
sociedade8.

pesquisadores

auxiliaram

na

demonstração da importância da Literatura para o
Direito por diversas razões. Inicialmente, veja-se
que a Literatura é uma representação da realidade
social, o que, por si só, já reflete em contribuições

A percepção dos benefícios trazidos pela

para o mundo jurídico, haja vista que o Direito

Literatura para o Direito levou ao surgimento de

regula a vida em sociedade e trabalha diariamente

grupos de estudos jusliterários, que se iniciaram

com indivíduos, com sentimentos e angústias

nos Estados Unidos, expandindo-se para outros

reais, razão pela qual deve estar ligado à

países, como o Brasil.

realidade. Neste sentido,

Em território brasileiro, o movimento

A literatura, se a olhamos como
discurso do homem sobre si e sobre seu meio,
estará a tratar das instituições e da maneira
como o homem tem enfrentado os conflitos
nas sociedades em que se organiza e,
portanto, do direito, tão frequentemente
quanto este seja um tema presente na vida em
sociedade [...] direito e literatura, são
discursos do homem sobre si, sobre o seu
meio, sobre a forma como se organiza em
sociedade10.

jusliterário teve como principais precursores
escritores brasileiros com formação jurídica,
como Aloysio de Carvalho Filho. No entanto, o
maior desenvolvimento, sobretudo no tocante à
sistematização, se deu a partir da década de 1990,

8

SEEGER, Luana da Silva; ANDRADE,
Edenise. A relação entre Direito e Literatura e suas
contribuições para a superação da crise do ensino
jurídico e refundação da jurisdição. XIII Seminário
Internacional, demandas sociais e políticas públicas na
sociedade contemporânea, 2016.

Brasil: Surgimento, Evolução e Expansão.
Anamorphosis: Revista Internacional de Direito e
Literatura, v. 3, n. 1, jan. / jun. 2017. Disponível em:
<http://rdl.org.br/seer/index.php/anamps/article/view/
326/pdf>. Acesso em: jul. 2018.
10

9

TRINDADE, André Karam; BERNSTS,
Luíza Giuliani. O Estudo do Direito e Literatura no

PINHEIRO, Gustavo Barbosa Aires.
Diálogos entre Direito e Literatura. O Grande Sertão:
Veredas. “Existe é homem humano. Travessia”. 2007.
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Para além desta ligação entre Direito e vida

Ressalte-se que os benefícios da Literatura

prática, percebe-se que a própria leitura de obras

para o Direito não consistem em uma relação

literárias pode ser responsável por um processo de

necessária, ou seja, a leitura de obras literárias

humanização da justiça, uma vez que tem a

nem sempre proporcionará reflexão crítica,

potencialidade de estimular a solidariedade e a

aproximação da realidade social e humanização

empatia naqueles que dela se utilizam. Sob este

daquele que lê, haja vista que, para além da

aspecto, percebe-se que o Direito tende a se

leitura, faz-se necessário que se estabeleçam

racionalizar e retirar de suas práticas a

críticas e diálogos sobre o texto lido, para

sensibilidade. No entanto, os juristas estão em

estímulo do pensamento questionador.

constante contato com a sociedade e com
Cada leitura é um processo
hermenêutico único que exige, em sua
totalidade, uma tarefa ‘crítica’ de
desentranhamento da verdade do escrito,
decorrente da alteridade que é alcançada
entre o leitor-texto12.

indivíduos que necessitam de uma prestação
jurisdicional

mais

humana.

Sendo

assim,

aplicadores do Direito podem se abrir à estética
literária, respeitando sua responsabilidade para
Para

com o outro, para além da criação de estereótipos
formais do mundo jurídico. Aquele que lê tem a
possibilidade de experimentar a conexão com os
personagens de cada obra literária, imergindo no
universo de uma pessoa criada, que possui
sentimentos e angústias, razão pela qual a
Literatura pode gerar empatia no jurista.
A literatura cria a persona ambivalente
e ambígua, que são elementos humanos.
Enquanto o outro jurídico esconde-se na
máscara normativa, o outro literário
apresenta-se em toda a sua plenitude, um
rosto sem máscaras, nu. A linguagem literária
permite enxergar para além da máscara
normativa11.

demonstrar

a

importância

da

Literatura, sobretudo da leitura e análise das obras
literárias, pretende-se analisar especificamente o
livro

“O

Leitor”,

demonstrando

suas

contribuições para juristas e estabelecendo um
paralelo entre esta obra e parte do pensamento de
Hannah Arendt.
3.

Da obra “O Leitor”

3.1. Biografia do autor e resenha da obra
O livro “O Leitor” foi escrito por Bernhard
Schlink, um jurista alemão nascido em Bielefeld,

Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso –
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.

Universidade de Passo Fundo, v. 5, n. 2, p. 207/218,
jul./dez. 2009.

11

12

OLIVEIRA, Rejane Pivetta de; MARSCHIN,
Cláudio. Literatura e Direito: configurações do
conhecimento e da experiência no romance O Leitor.
Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da
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BOTERO-BERNAL, Andrés. A leitura
literária forma bons juízes? Análise crítica da obra
“Justiça Poética”. Revista Direito e Práxis, v. 7, n. 13,
2016, p. 830-897, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro.
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em 1944. O autor formou-se em direito em 1968,

de estudos que assiste julgamentos de pessoas que

pela West Berlin’s Free University, tornando-se

auxiliaram no regime nazista, sendo que, em um

juiz do Tribunal Constitucional da Renânia

dos julgamentos, o jovem tem um surpreendente

Setentrional-Vestefália, em 1988, e professor de

reencontro com Hanna, que se encontra entre as

Direito Público e Filosofia do Direito na

acusadas de atuarem como guardas em um campo

Universidade de Humboldt, em Berlim, em

de concentração. A acusação da mesma consiste

199213.

em escolher jovens garotas que seriam mortas em
câmaras de gás e em uma ocasião em que seu

“O Leitor” se trata de um romance
caracterizado por representar a Alemanha durante
o

período

pós-Segunda

Guerra

Mundial,

sobretudo os dilemas enfrentados pela nação,
representados

nos

dilemas

pessoais

dos

personagens diante dos acontecimentos históricos
que marcaram gerações profundamente.
Para tanto, o livro divide-se em três partes,
sendo que a primeira consiste na história de
Michael Berg, um adolescente vivendo na década
de 1960 na Alemanha, que viveu um romance
com Hanna Schmitz, uma misteriosa mulher de
36 anos. Nesta relação, são retratados os
encontros amorosos, que seguem uma rotina, na
qual o garoto lê para Hanna obras literárias, como
“A Odisseia”, posteriormente tomam banho
juntos e têm relações sexuais. Toda a discrição da
mulher

culmina

em

seu

desaparecimento

repentino, sem quaisquer notícias, que abala
Michael intensamente.
Na segunda fase, o autor narra um Michael
estudante de Direito, que participa de um grupo

grupo de guardas optou por manter diversas
prisioneiras trancadas em uma igreja durante um
bombardeio,

episódio

que

teve

como

consequência a morte de quase todas, sendo que
Hanna é considerada a principal responsável, haja
vista que é acusada de ter redigido o relatório
referente a este fato. Nesta fase da obra, Michael,
ao surpreender-se com o fato de Hanna recusar-se
a escrever em um pedaço de papel para provar que
não redigiu o relatório, resultando em sua
condenação,

e

rememorando

situações

do

cotidiano de sua relação, compreende que, em
realidade, Hanna é analfabeta.
Por fim, na terceira parte do livro, o autor
decide-se por explorar como a memória de Hanna
ainda é marcante na vida de Michael, narrando
seus relacionamentos fracassados associados às
lembranças da mulher que um dia amou. Então, o
protagonista torna-se pesquisador na área de
Direito, e passa a gravar obras literárias em fitas
cassetes, enviando-as à prisão para Hanna, que,
após diligente esforço, aprende a ler. Após o

13

SCHLINK, Bernhard. Bernhard Schlink
comenta “O Leitor”, de Stephen Daldry. Entrevista

concedida ao Grupo editorial Record. Record, Rio de
Janeiro, 2008.
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cumprimento de certo tempo de pena, Schmitz

momento. Considerando que o Holocausto foi um

recebe a informação de que será liberada da

fato histórico que trouxe diversas consequências

prisão, pedindo a Michael para que a auxilie na

jurídicas, compreender como a sociedade se

nova empreitada. No entanto, um dia antes de sua

comportou diante destas situações é essencial.

saída, Hanna comete suicídio em sua cela, onde

Neste sentido, de um lado, tem-se o garoto

Michael posteriormente encontra diversos livros

Michael, vivendo um conflito de gerações, pois

narrando o Holocausto.

carrega a culpa de amar seus pais e também
Hanna, pessoas que viveram o momento da

3.2. Análise da obra

Segunda Guerra Mundial e foram coniventes ou

O livro “O Leitor” inicia-se, em sua
primeira parte, com a intenção de apresentar e
descrever os personagens, bem como o ambiente
em que se encontram e o momento histórico.
Sobre Hanna Schmitz, pouco é revelado, a
demonstrar todo o mistério que carrega durante
toda a narrativa. Já Michael, um adolescente
vivendo o período pós-Segunda Guerra Mundial,
é retratado como alguém com dificuldades de
relacionamento com os pais, representando, desde
logo, uma característica marcante posterior ao
Holocausto:

o

conflito

de

gerações,

que

representa também a ideia de culpa e julgamento.
Neste momento, já se percebe a importância
desta obra literária para o mundo jurídico, haja
vista que há a apresentação de um momento
histórico e das características marcantes das
pessoas neste período, o que auxilia na
compreensão do Direito e das normas que

participaram diretamente da matança de milhões
de pessoas, e, de outro, tem-se a personagem
Hanna que, com seu modo solitário de viver e
seus picos de sentimentalismo exacerbado,
representa uma parcela de pessoas que atuaram
diretamente no Holocausto.
Já no segundo momento da narrativa,
quando Michael reencontra Hanna no banco de
acusadas em um julgamento de crimes praticados
durante o Holocausto que assistia para um projeto
da faculdade de Direito, o personagem encontra
diversos conflitos internos e questões jurídicas
discutidas em seu grupo de estudos. Já de início,
dá-se a discussão acerca da aplicação de penas
retroativas e da própria definição de Direito:
O que é o direito? O que está no
código ou o que é imposto e cumprido de fato
na sociedade? Ou é direito aquilo que,
estando ou não no código, deveria ser
imposto e cumprido, se tudo corresse
normalmente?14

surgiram, bem como na melhor aplicação
considerando

todos

as

circunstâncias

do

14

SCHLINK, Bernhard. O Leitor. Rio de
Janeiro: Best Seller, 2017, 1ª ed., p. 86.
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de

realizado qualquer reflexão real sobre os

grande valia para os juristas, sobretudo quando

acontecimentos que se passavam. E ali, no

realizados por personagens que vivenciaram o

tribunal, ao ser questionada acerca de seus atos,

momento histórico em questão. Outrossim, são

finalmente Hanna começa a ponderar acerca do

questões atemporais, que dizem respeito à própria

ocorrido e passa a refletir sobre a necessidade de

interpretação do Direito e suas consequências.

autoquestionamento.

Estes

questionamentos

revelam-se

No momento do julgamento de Hanna, fazse

necessário

burocracia

personagem Hanna uma confiança no Judiciário,

desempenhada pelos juristas e a formalidade e

como se, por meio dele, pudesse obter todas as

pompa

desconhecia,

respostas que desejava. No momento em que a

circunstância que lhe foi desfavorável. É

protagonista realiza o questionamento, não há

importante destacar este trecho pois o jurista,

apenas uma tentativa de autodefesa, mas também

aquele que lidará com questões da sociedade, em

uma busca por compreender como deveria ter

comunicação direta com indivíduos, muitas

agido, como se vê no trecho em questão:

que

destacar
a

toda

personagem

a

Ainda neste ponto, verifica-se por parte da

vezes, desprovidos de conhecimento acerca das
Hanna não entendeu o que o juiz
queria perguntar com aquilo.

formalidades jurídicas, deve ser compreensivo
neste sentido e não realizar censuras. É preciso

- Eu... eu quero dizer... O que o senhor
teria feito?

que o desconhecimento de regras meramente

Esta pergunta foi levada a sério por
Hanna. Ela não sabia o que devia ter feito de
diferente, o que poderia ter feito de diferente,
e por isso queria ouvir do juiz, que parecia
saber tudo, o que ele teria feito15.

formais por cidadãos comuns não seja um fator
que conduza ao recrudescimento de sua acusação.
De outro lado, dentro da ignorância de
Hanna acerca das formalidades jurídicas, em
determinado momento a personagem questiona
ao magistrado sobre o que o mesmo teria feito em
seu lugar. Neste momento, fica evidenciada sua
simplicidade e como não era um ser monstruoso
como normalmente são retratados aqueles que
atuaram para o regime nazista. Pelo contrário, era
uma mulher comum, que se contentava em

Em seguida, novo questionamento que deve
ser destacado é feito na obra, desta feita, no
entanto,

pelo

personagem

Michael.

Ao

testemunhar os julgamentos de pessoas que
atuaram durante o regime nazista, o protagonista
faz uma reflexão que também deve ser feita pelos
juristas na atualidade, a demonstrar, novamente, a
importância da Literatura na formação do senso

cumprir ordens sem questioná-las, sem ter

15

28

Idem, p. 90.
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próprio Direito17.

crítico, bem como na busca por soluções a
problemas afetos ao Direito:
Ao mesmo tempo me pergunto e já me
perguntava naquela época: o que minha
geração deve e deveria fazer com as
informações sobre as atrocidades do
extermínio dos judeus?16

Novamente, a Literatura representa, através
de um personagem, um momento vivido por todo
um povo, com questionamentos e reflexões que
podem auxiliar os juristas na busca por soluções.
Neste sentido, o Positivismo Jurídico, ainda que

Tal pergunta é válida ainda na atualidade,

não fosse esta sua intenção, permitiu que a

especialmente para profissionais do Direito.

interpretação das leis vigentes excluísse questões

Diante de um evento que provocou a destruição

importantes relacionadas à filosofia e à ética. Para

de milhões de pessoas, qual deve ser a reação

evitar que tais eventos ocorram novamente, a

necessária a não ser agir para evitar que se repita?

análise histórica e a leitura de obras literárias

E, dentro deste questionamento, qual a ação a ser

sobre o assunto, que o abordam sob uma

praticada por operadores do Direito para o fim

perspectiva mais prática e relacionada à realidade

que tais acontecimentos não sejam novamente

social do período, para além de estudos teóricos,

uma realidade?

podem ser de grande auxílio para os intérpretes do

Esta pergunta conduz o personagem a uma

Direito.

sensação de desconforto e de desânimo com

Neste ponto, faz-se importante ressaltar as

relação ao Direito, haja vista que, naquele

observações efetuadas pelo personagem Michael

momento histórico, não representou uma solução

ao longo da obra especificamente a respeito do

para evitar que o Holocausto acontecesse, mas foi

comportamento

ardilosamente utilizado para justificá-lo. A este

julgamentos,

respeito,

entorpecimento perante os fatos, que é um
Com o fim da Segunda Guerra
Mundial, o positivismo jurídico marcado pela
indiferença e desapego do ordenamento às
questões morais e éticas da sociedade, cujo
reflexo seria a lei tomada como uma premissa
genérica válida em qualquer que fosse o caso
concreto, quedou-se deveras fragilizado,
havendo, então, aos poucos desencadeado os
movimentos que resultariam em uma nova
concepção difusa do ordenamento jurídico,
ciência jurídica e uma nova conceituação do

16

dos

juristas

sobretudo

durantes

acerca

de

os
seu

sentimento recorrente no livro. Tais observações
são importantes neste momento pois a apatia dos
juristas frente a fatos de destaque pode ser um dos
principais bloqueios à sua atuação quando estes
fatos colocam em risco Direitos Fundamentais e o
próprio Estado Democrático de Direito.

AZEVEDO, Rodrigo Silveira Rabello. A Queda
do Positivismo Jurídico e o Direito Constitucional no Pós-

Guerra. Orbis: Revista Científica, v. 2, n. 1, 2011.
Disponível
em:
<www.cesrei.com.br/ojs/index.php/orbis/article/download/
48/48>. Acesso em: jul. 2018.
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Neste sentido, Michael afirma:
Já naquela época esta generalidade do
entorpecimento me preocupava, assim como
o fato de o entorpecimento não ter atingido
apenas os carrascos e as vítimas, mas de estar
também entre nós, como juízes ou jurados,
promotores ou escrivães, que passamos a ter
alguma coisa a ver com isso. Quando eu
comparava carrascos, vítimas, mortos, vivos,
sobreviventes e descendentes, não me sentia
bem, e ainda agora não me sinto. É possível
vê-los desse modo? Quando, numa conversa,
tento fazer tal comparação, ressalto sempre
que a generalidade do entorpecimento não
relativiza a distinção que há entre os que
foram forçados para o mundo dos campos de
concentração e os que conduziram outros a
ele, os que sofreram e os que provocaram
sofrimento, ressalto que a distinção, pelo
contrário, é decisiva e de grande importância.
Mas mesmo quando eu dizia isso sem refletir,
sem esperar a objeção dos interlocutores,
embora previsse suas reações, eu me chocava
com sua estranheza e sua indignação.18

Ainda em outro trecho:

contadas e confirmadas às vezes entre
lágrimas, às vezes com voz insegura, às vezes
de modo exaltado ou perturbado – com
visível abalo ou também com esforços
evidentes de autocontrole. Mais tarde os
rostos voltavam ao normal, podiam cochichar
sorrindo uma observação, ou mesmo mostrar
um sopro de impaciência quando uma
testemunha se demorava muito no tema.
Quando, no processo, falaram sobre uma
viagem a Israel, onde uma testemunha
deveria ser buscada, surgiu entre eles a
alegria de viajar19.

Especificamente no tocante a juristas, o
entorpecimento pode ser percebido em seu
cotidiano, talvez em virtude da habitualidade de
casos com que entram em contato ou pela
burocratização

e

formalismo

exacerbado

comumente trazidos pelo Direito. Esta sensação
perpassou o personagem Michael enquanto
assistia os julgamentos, ao ver como todos os
fatos se tornavam muito formais, quase como se

Após um momento, detectei um
entorpecimento semelhante também nos
outros. Não nos advogados, que, durante todo
o processo, tinham a mesma belicosidade
barulhenta, autoritária, uma incisividade
pedante ou mesmo uma falta de vergonha
gritante, glacial, por temperamento pessoal
ou convicção política. Realmente o processo
os consumia; à noite estavam mais cansados
ou até mais destemperados. Mas no decorrer
da noite tinham se recarregado, passando a
ressoar e sibilar na manhã seguinte do mesmo
modo que na manhã anterior. Os promotores
públicos tentavam manter a pose e mostrar,
dia após dia, sem diminuição, a mesma
mobilização para a batalha. Mas não
conseguiam; a princípio não era possível
porque os objetos e os resultados do processo
os aterrorizavam demais, depois porque o
entorpecimento começou a fazer efeito. O
efeito mais forte era sobre os juízes e jurados.
Nas primeiras semanas de processo, eles
tomavam conhecimento das atrocidades –
18

SCHLINK, Bernhard. O Leitor. Rio de
Janeiro: Best Seller, 2017, 1ª ed.
19

30

Idem, p. 81-82

nada

daquilo

houvesse

de

fato

ocorrido.

Outrossim, muito se debate acerca das normas
formais e de questões processuais, mas pouco se
questiona a respeito de como os fatos ali narrados
puderam ocorrer na prática e como poderiam ser
evitados20.
No entanto, a crítica não se dirige apenas a
juristas, mas a toda a sociedade, que igualmente
assistia

os

julgamentos

entorpecida,

mais

interessada na polêmica da barbárie relatada, no
sensacionalismo e no julgamento pessoal dos atos
do que na reflexão acerca dos fatos. Percebe-se,
20

TRINDADE, ANDRÉ KARAM. Direito,
literatura e emancipação: um ensaio sobre o poder das
narrativas. Revista Jurídica, v. 03, n. 44, Curitiba,
2016, p. 86-116.
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ainda, uma sensação de que o ocorrido poderia ser

publicada em 1963, como resultado da cobertura

superado com a mera aplicação da punição mais

realizada pela autora em 1961 do processo e

severa possível a alguns dos participantes do

julgamento de Otto Adolf Eichmann, tenente-

Holocausto.

coronel da SS, que auxiliou na implementação da

Assim, pode-se compreender, a partir da
leitura destes trechos, que há, por parte dos
profissionais do Direito, uma responsabilidade
acerca da reflexão sobre os acontecimentos

Solução Final, além de ter sido responsável pela
condução específica de diversos judeus ao
extermínio. Esta cobertura foi publicada pela
revista “The New Yorker”, em 1963.

sociais, que implica em um dever de procurar

No livro “Eichmann em Jerusalém”, Arendt

evitar que os fatos ocorridos se repitam sob outra

revela suas percepções acerca deste acusado,

roupagem. A este respeito, a responsabilidade dos

percepções estas que podem ser analisadas em

juristas refere-se sobretudo à proteção de grupos

paralelo com a personagem Hanna, da obra “O

minoritários, que são os primeiros a enfrentar

Leitor”, no tocante à temática do pensamento e da

privações quando há o emprego da lei para fins

reflexão.

cruéis.

Assim,

faz-se

necessário

que

os

profissionais do Direito estejam em constante
alerta, para evitar a interpretação da norma para
fins escusos, como guardiões da sociedade21.
4.

partir de Hannah Arendt
Arendt

foi

imaginado por Arendt como um monstro, a face
o julgamento, pois, aos olhos da autora, não passa
de um homem comum, cumpridor de ordens

uma

renomada

intelectual judia do século XX, que tinha como
foco de seus estudos regimes totalitários e a
condição humana. Para os fins deste artigo, dá-se
22

destaque a sua obra “Eichmann em Jerusalém ”,
21

o qual, por ter atuado no regime nazista, era
do mal, no entanto, tal imagem é alterada durante

A temática do pensamento a

Hannah

Neste sentido, de um lado se tem Eichmann,

OLIVEIRA,

Rejane
Pivetta
de;
MARSCHIN, Cláudio. Literatura e Direito:
configurações do conhecimento e da experiência no
romance O leitor. Revista de Pós-Graduação em
Letras da Universidade de Passo Fundo, v. 5, n. 2, p.
207-218, jul./dez. 2009.
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superiores, que abre mão de reflexões críticas.
Diante disso, a filósofa questiona se os bárbaros
atos praticados por Eichmann poderiam ser
resultado da ausência de reflexão. Assim, para “o
homem na cabine de vidro23”, o agir diante de
ordens superiores era mais importante que
22

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
23

Conceito cunhado por Hannah Arendt na
obra “Eichmann em Jerusalém”, referindo-se a
Eichmann, em seu julgamento pelos crimes cometidos
durante o período do Holocausto, por ocasião da
Segunda Guerra Mundial.
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qualquer outra regra, moral, ética, que existisse.

seu dever.

Ao longo da obra, Arendt tece reflexões

Sob este aspecto, é importante tecer um

acerca do conceito de “banalidade do mal”,

paralelo entre Eichmann, indivíduo real, e a

referindo-se ao burocrata nazista que tem diante

personagem literária Hanna, de “O Leitor”. Veja-

de si. Nesta análise, ela percebeu que,

se que, por ocasião da noite do incêndio na igreja,

por trás da figura pretensamente
perversa do nazista, havia um homem
aparentemente normal, mas que não tinha
habilidade para pensar24.

Sob esta ótica, a ideia de Arendt é
demonstrar que Eichmann simplesmente cumpria
ordens sem questioná-las ou refletir a respeito de
seu conteúdo. Este cumprimento cego de ordens
representava, para a autora, uma característica da
ausência do pensar, em que atos são realizados a
partir da irreflexão. Assim, em que pese as ações
monstruosas perpetuadas durante o Holocausto,
os indivíduos por trás das mesmas não passavam
de sujeitos comuns que não exerciam sua
faculdade de pensar.

por Hitler, homens como Eichmann, comuns,
ligados à família, mas sem fortes convicções,
necessários

para

a

manutenção

do

movimento, como em uma engrenagem, para que
os

atos

realizados

acusação da personagem, nenhuma das acusadas
mencionam a ocorrência de um questionamento
acerca do que deveria ter sido feito, qual seria a
conduta ética apropriada. Estando diversas
prisioneiras trancadas em uma igreja por Hanna e
as demais durante um bombardeio, a decisão
dessas últimas é de mantê-las na capela, a
despeito de sua morte certa, pois a ordem que
haviam recebido era de não permitir que nenhuma
das mulheres escapassem. Diante disso, no Estado
de exceção em que se encontravam, tais
questionamentos não eram importantes, uma vez
que sua única motivação era o cumprimento de
ordens. É neste sentido o trecho seguinte:

Neste sentido, para o sistema perpetuado

eram

que, como mencionado, foi um dos motivos de

parecessem

comuns

e

aceitáveis aos olhos da sociedade. Outrossim,
estes indivíduos não representariam obstáculos à
continuação do nazismo, mas o levavam adiante,
pela sensação satisfatória de estarem cumprindo

- Por que a senhora não destrancou as
portas?
- Nós estávamos... tínhamos... –
Hanna procurou pela resposta. – Não
sabíamos agir de outro modo.
[...]
- As senhoras tinham medo, no caso
de fuga, de serem presas, julgadas e
fuziladas?
- Não podíamos simplesmente deixálas fugir! Éramos responsáveis... Quero dizer,
tínhamos vigiado durante todo o tempo, no
campo de concentração e no transporte, esse
era o sentido de vigiá-las para que não

24

FERRAZ, Adilson Silva. Cura Posterior:
banalidade do mal e a ética do pensar em Hannah

Arendt. Filosofia Unisinos, v. 10, n. 1, p. 5-14,
jan./abr. de 2009.
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fugissem. Por isso é que não soubemos o que
devíamos fazer25.

ocidentais para os analfabetos é esse: o nãolugar da execução, do cumprimento tácito e
subserviente das decisões tomadas pelo
ocupante do polo oposto na escala do
letramento, o pensador/aquele que sabe, que
conhece por que é detentor do código no qual
são cifradas tais decisões26.

Neste momento do julgamento, solicita-se a
Hanna que escreva em um pedaço de papel para
provar que não foi a responsável por redigir o
relatório referente àquela noite. No entanto, a

Assim, Hanna era, como Eichmann, uma

veementemente,

pessoa comum, que ignorava a prática da reflexão

circunstância que, associada aos momentos

crítica sobre seus atos. Ressalte-se que Eichmann

vividos durante seu relacionamento com Michael,

é descrito como um homem comum, que não

levam o estudante a perceber que, em verdade,

apreciava

Hanna era analfabeta, uma vergonha que

autoquestionamento, a demonstrar a importância

carregava consigo. A este respeito, o que se retira

da Literatura e da leitura de obras literárias para a

da história é que o analfabetismo foi tão forte na

construção da do pensamento crítico. Neste

vida

sentido, o trecho acerca de Hanna também se

personagem

da

se

nega

personagem

que

foi

uma

das

contingências que possibilitaram que a mesma
agisse de acordo com o esperado pelo regime
nazista, visto que foi uma circunstância que
auxiliou em sua formação como uma pessoa
subserviente, que simplesmente cumpre ordens,
não pelo analfabetismo em si, mas pelas
consequências desta condição, entre elas a
exclusão social e o provável afastamento da
leitura e, consequentemente, do pensamento
crítico. Sobre isso,
Na engrenagem nazista, Hanna
Schmitz era isso: apenas a força de trabalho
braçal. Era um ‘dente’ dessa engrenagem que
precisava funcionar [...] ela precisava
cumprir seus deveres como cidadã fazendo o
trabalho para o qual fora contratada. Não
tinha competência para avaliar/ponderar as
ordens recebidas e nem precisava fazê-lo
porque o lugar destinado nas sociedades
25

SCHLINK, Bernhard. O Leitor. Rio de
Janeiro: Best Seller, 2017, 1ª ed., p. 101-102.
26

SARAIVA,
Luis
Junior
Costa;
CARVALHO, Elanis França; LOPES, Raquel da
Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

a

leitura

e,

sobretudo,

o

aplica a Eichmann:
Mesmo esse breve resumo da trama
deixa patente que a pessoa que representa o
perpetrador Nazi escapa tanto ao estereótipo
do demônio sádico [...] No caso desse livro,
trata-se de um perfil, que se aproxima muito
mais de uma vítima – como Jeremy Adler e
os outros críticos observaram muito bem. Ela
é uma mulher, de classe baixa, sem formação,
sem família, sem a competência central da
alfabetização, sujeita a uma psicologia de
pudor; cada um desses fatos coloca-a numa
posição que quase a impossibilita de decisões
autônomas, soberanas e conscientes, ou seja,
éticas. Considerando todas essas condições, o
leitor chega a compreender a sinistra lógica
que reina sobre o destino dessa pessoa. Assim
o leitor compreende também a reação dela,
quando responde, questionada pelo juiz, por
que as guardas aprisionaram os judeus
naquela igreja, em vez de deixá-los fugir: “O
que o senhor teria feito, então?”. É evidente
que no tribunal essa pergunta vale tão pouco
como todas as perguntas desse gênero,
insinuando que não houve alternativas ao
crime. Nesse sentido é perfeitamente
coerente que ela seja condenada e aceite

Silva; SOUZA, César Martins de. Democracia,
totalitarismo e analfabetismo em O Leitor, de
Bernhard Schlink. Gragoatá, Niterói, v. 23, n. 45, p.
230-250, jan./abr. 2018.
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expiar os anos de prisão – fato que também
difere do perpetrador típico na literatura (e na
realidade histórica).27

Veja-se que Eichmann é descrito por Arendt
da mesma forma. Em verdade, o perfil de
Eichmann é destacado por Arendt, com o fim de

havia protocolo ou regras a serem seguidas.
Assim, a utilização de “clichês, frases feitas,
adesão a códigos de expressão30” foi a forma por
ele encontrada de se proteger do desconhecido.
Neste sentido é o seguinte trecho:

demonstrar a normalidade de seus atos e de suas

“Minha única língua é o oficialês”.
Mas a questão é que o oficialês se
transformou em sua única língua porque ele
sempre foi genuinamente incapaz de
pronunciar uma única frase que não fosse um
clichê. [...] O que ele dizia era sempre a
mesma coisa, expressa com as mesmas
palavras. Quanto mais se ouvir Eichmann,
mais óbvio ficava que sua incapacidade de
falar estava intimamente relacionada com sua
incapacidade de pensar, ou seja, de pensar do
ponto de vista de outra pessoa. Não era
possível nenhuma comunicação com ele, não
porque mentia, mas porque se cercava do
mais confiável de todos os guarda-costas
contra as palavras e a presença de outros, e,
portanto, contra a realidade enquanto tal31.

características. Alguns psiquiatras o examinaram,
e consideraram
seu perfil psicológico, sua atitude
quanto à esposa e filhos, mãe e pai, irmãos,
irmãs, e amigos, “não apenas normal, mas
inteiramente desejável28”.

Ademais, um sacerdote o descreveu como “um
homem de ideias muito positivas29”. Assim, o
acusado não passava de um cidadão comum, que
pode ser encontrado em qualquer lugar.

Diante desta análise, é importante que
Sobre este assunto, o que Arendt apontou é

sejam

feitas

reflexões,

não

apenas

por

que, o que teria, possivelmente, motivado as

profissionais do Direito, mas pela população em

perversidades que tiveram lugar, foi a chamada

geral, notadamente com o fim de evitar que

banalidade do mal, pois o que a autora viu foi a

atrocidades como aquela se repitam. A banalidade

superficialidade de Eichmann, sua irreflexão,

do mal é um conceito significativo, uma vez que

ausência de convicções ideológicas ou más

indica que a falta de reflexão pode levar homens

motivações. Esta banalidade foi facilmente

à

notada diante da dificuldade demonstrada pelo

necessariamente,

prática

de

atrocidades.
mas,

por

Não

o

apresentar

fará,
esta

réu diante de situações novas para as quais não

27

GALLE, Helmut. Entre vítima e perpetrador:
a identidade problemática da segunda geração pósShoá na Alemanha e a proposta do romance “O
Leitor”, de Bernhard Schlink. Universidade de São
Paulo, Programa de Pós-Graduação em Língua
Hebraica, Literatura e Cultura Hebraicas, 22-23, ago.
2002.

28

ARENDT, Hannah, Eichmann em Jerusalem.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
29

Idem.

30

ARENDT, Hannah. A Vida do Espírito. Rio
de Janeiro: Relume Dumará, 2000, 4ª ed.
31

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalem.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 62.
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possibilidade, deveria ser fortemente evitada.

monstruosas. Assim, a ausência de pensamento a

Assim,

que se refere a autora e que se aborda neste ato
não provém “da estupidez, no sentido de
A incapacidade de pensar e julgar o
que lhe acontece, a falência do senso comum
e o caráter de obediência irrefletida podem
formar um homem capaz de levar o mal a
extremos inconcebíveis e ilimitados. O mal se
torna banal quando realizado por homens que
sequer decidiram realizá-los e apenas
obedecem a regras prévias. Clichês, frases
feitas, adesão a códigos de expressão,
padrões de comportamento social e condutas
convencionais têm a função de nos proteger
da ‘atenção do pensamento’ ou do exercício
crítico da reflexão sobre o significado daquilo
que fazemos e nos ocorre no mundo.
Inclusive, o homem não pode se manter
ininterruptamente engajado nessa atenção
reflexiva do pensamento, mas o que instigou
Hannah Arendt foi o fato de que Eichmann
parecia jamais ter experimentado a ‘atenção
do pensamento’, isto é, aquele réu era a
encarnação simbólica da profunda ‘ausência
de pensamento’. Essa constatação impôs a
Arendt a seguinte indagação: a irreflexão
poderia ter como consequência o ‘fazer o
mal’? A atenção reflexiva do pensamento ao
mundo poderia evitar o mal?32

inabilidade para compreender”, mas diz respeito,
mais adequadamente, ao “hábito de examinar o
que quer que aconteça ou chame a atenção
independentemente de resultados e conteúdo
específico33”.
Desse modo, tanto Eichmann, de Hannah
Arendt, quando Hanna, de Bernhard Schlink,
pessoas comuns, com vidas normais, que estão
presentes no cotidiano, demonstraram uma
aparente falta de reflexão. Neste sentido, o
primeiro sentia-se satisfeito em cumprir ordens,
pois acreditava que estar na posição em que se
encontrava

era

ser

bem-sucedido,

independentemente dos atos perversos que

Ressalte-se que a ideia proposta por Arendt

poderiam vir com esta posição. Já a segunda

não é de ensinar as pessoas a fazerem o bem, pois,

guardava o segredo de ser analfabeta e, em razão

em sua concepção, isso não é possível. Contudo,

disso, estar rodeada da exclusão social que este

o incentivo a reflexão, com o fim de evitar a

grupo recebe. Possivelmente em virtude disso,

ausência de pensamento, ao menos em momentos

Hanna apresenta comportamentos que indicam

cruciais, é apresentado como uma possibilidade

sua subserviência. Cumprir ordens, para ela, era o

de, no mínimo, controlar a prática de atos

correto a se fazer, pois não via outro modo de agir.

perversos. Em que pese Eichmann e Hanna não

Assim, destacam-se as histórias destas duas

terem se dedicado a estudos, o que levou a atos

pessoas com intuito de demonstrar os perigos da

perversos não foi esta característica, mas a

irreflexão, sobretudo para juristas, mas também

irreflexão cotidiana, que tem a possibilidade de

para toda a sociedade.

conduzir a determinadas ações consideradas
32

ALVES NETO, Rodrigo Ribeiro. O Sócrates
de
Hannah
Arendt.
Disponível
em:
<
http://www.cchla.ufrn.br/humanidades2009/Anais/G
T04/4.2.pdf>. Acesso em mar. 2019.
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Novamente citando Arendt,

geral, a Literatura pode abrir a mente à
autocrítica, promovendo a reflexão.

O problema com Eichmann era
exatamente que muitos eram como ele, e
muitos não eram nem pervertidos, nem
sádicos, mas eram e ainda são terrível e
assustadoramente normais. Do ponto de vista
de nossas instituições e de nossos padrões
morais de julgamento, essa normalidade era
muito mais apavorante do que todas as
atrocidades juntas, pois implicava que –
como foi dito insistentemente em Nuremberg
pelos acusados e seus advogados – esse era
um tipo novo de criminoso, efetivamente
hostis generis humani, que comete seus
crimes em circunstâncias que tornam
praticamente impossível para ele saber ou
sentir que está agindo de modo errado34.

5.

Da importância da Literatura

relacionada a Hannah Arendt e “O Leitor”

Ao se comparar Eichmann e Hanna, a
personagem da obra “O Leitor”, constata-se que
esta passa a ler apenas ao final de sua vida, sendo
que a mesma é apresentada, sobretudo nas cenas
do tribunal, como uma pessoa destituída de
reflexão crítica acerca dos atos que realizou.
Neste sentido, a importância da Literatura em sua
vida é demonstrada quando o personagem
Michael visita sua cela no presídio, onde constata
o que se segue:
Primo Levi, Elie Wiesel, Tadeusz
Browski, Jean Améry – a literatura das
vítimas, ao lado dos cadernos autobiográficos
de Rudolf Hess, o relato de Hannah Arendt
sobre Eichmann em Jerusalém e literatura
científica sobre campos de concentração.

A partir da análise realizada, é possível
perceber que a Literatura tem a potencialidade de
contribuir

grandemente

na

formação

dos

profissionais do Direito, pois pode trazer

[...]

sensibilidade, humanização e formação de

Depois que a Sra. Schmitz aprendeu a
ler, começou imediatamente a ler sobre
campos de concentração36.

pensamento crítico.
Veja-se que, quando Hannah Arendt

Assim que passou a ler este estilo de obra

descreve a pessoa de Eichmann, demonstra um

literária, ao que tudo indica, Hanna passa a

homem que evitava a leitura de obras literárias,

compreender mais profundamente o que suas

sobretudo aquelas mais profundas, limitando-se a

ações provocaram e a que ponto sua obediência

informações

subserviente, ausente de reflexão crítica, a levou.

prontas

que

lhe

dissessem

exatamente o que fazer. O próprio Eichmann

A este respeito,

informa que “nunca recorrera aos livros da

Ao aprender a ler na prisão, Hanna
passa a compreender a gravidade de suas
ações na engrenagem nazista. [...] pela via da
educação literária ela passa a tomar
conhecimento “do outro” – aquele outro a

biblioteca familiar35”. Tal informação é relevante
na medida em que, apesar de não ser uma regra
34

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 62.
35

36

36

SCHLINK, Bernhard. O Leitor. Rio de
Janeiro: Best Seller, 2017, 1ª ed.

Idem.
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Inicialmente, quanto à relação entre Direito

quem ela fez sofrer até a morte. O
deslocamento do lugar de analfabeta para o
lugar de leitora transforma sua maneira de ver
o mundo e o outro37.

e Literatura, concluiu-se que, por meio da

Assim, a importância da Literatura, não

disciplinas, como a literária, com possibilidades

apenas para juristas, mas para a sociedade como

ao jurista de compreender, de forma mais intensa,

um todo, é demonstrada de forma clara na vida de

a realidade prática com a qual trabalha. Assim,

Eichmann e da personagem Hanna, sobretudo

busca-se a valorização do questionamento

através de sua ausência. Veja-se que, apesar de

filosófico e dos benefícios que podem ser trazidos

não ser uma regra, a Literatura é uma ferramenta

pela Literatura, principalmente no tocante à

que pode despertar a reflexão crítica, até mesmo

sensibilização e humanização de profissionais do

para evitar a ocorrência de atos bárbaros como os

Direito.

filosofia, foi possível ao Direito abrir-se a outras

mencionados, bem como a sensibilização e
humanização. A leitura de obras literárias, dessa

Seguidamente, no tocante à obra “O

maneira, pode aproximar o jurista da realidade

Leitor”, como demonstrativo da relação entre

prática, dando-lhe maior tato ao lidar com a

Direito e Literatura, iniciou-se por apresentar a

população

o

narrativa e o autor, para fins de esclarecimento,

questionamento de si mesmo e do próprio Direito.

passando-se à divisão do livro em três fases. Neste

em

geral

e

incentivando

ponto,
6.

Conclusão

que

se

propôs

a

primeira

parte

na

contextualização do local em que se passa a

Desse modo, com base na pesquisa
realizada,

consiste

a

analisar

as

possibilidades de interação entre Direito e
Literatura, considerando aspectos da filosofia
jurídica, a partir do exame da obra “O Leitor”, de
Bernhard Schlink, em associação com parte do
entendimento de Hannah Arendt, sobretudo
acerca do pensar, chegou-se às conclusões
narradas a seguir.

história e dos personagens Hanna e Michael. A
segunda, por sua vez, retratou o reencontro dos
dois protagonistas durante o julgamento de
Hanna, repleto de revelações e sentimentos
conflitantes. Por fim, a terceira parte retratou o
desfecho da narrativa e as consequências das
atitudes dos personagens.
Posteriormente, passou-se à análise da obra,
relacionando-a ao Direito, na medida em que
pôde ser visto no momento histórico vivido pelos
personagens, bem como nas percepções dos

37
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Costa;
CARVALHO, Elanis França; LOPES, Raquel da
Silva; SOUZA, César Martins de. Democracia,

totalitarismo e analfabetismo em O Leitor, de
Bernhard Schlink. Gragoatá, Niterói, v. 23, n. 45, p.
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mesmos acerca do mundo jurídico. Neste tópico,

que o sistema nazista fez uso de “engrenagens”,

destacou-se a frustração diante da indiferença e

como Hanna e Eichmann, para o fim de atingir

entorpecimento

seus objetivos.

dos

juristas

e

as

crises

enfrentadas pelo Direito durante o Holocausto,
traçando-se reflexões acerca de formas para
buscar evitar que tal situação se repita. Constatouse que o entorpecimento observado também pode
ser percebido na atualidade, possivelmente em
virtude da habitualidade e burocratização do
Direito. Assim, ressaltou-se a responsabilidade
dos juristas a fim de evitar que tal sentimento seja
tão forte a ponto de negligenciar a proteção ao
Estado

Democrático

de

Direito

e,

mais

especificamente, à própria sociedade.

Por fim, retomou-se a importância da
Literatura, especialmente para o mundo jurídico.
Para tanto, traçou-se um paralelo entre Hanna e
Eichmann mais uma vez, na medida em que a
Literatura não lhes era significativa e não
buscavam qualquer reflexão mais aprofundada,
sendo que, em parte em razão disso, não
compreendiam totalmente o que suas ações
provocaram. Assim, realizou-se uma reflexão
acerca da experiência libertadora da leitura, que
levou a personagem Hanna a este ponto de

Analisou-se, ainda, o posicionamento da

compreensão.

personagem Hanna no tocante a sua subserviência
diante das ordens nazistas, constatando-se que os
atos por ela perpetrados foram justificados pela
obediência a regras estipuladas por superiores, a
demonstrar sua ausência de senso crítico e
cumprimento irrefletido de ordens.

Em

concluiu-se

acerca

da

necessidade da reflexão e do pensar e da
importância da Literatura para visualizar de forma
mais profunda e crítica a realidade, para
compreender o Direito para além da lei e para
incentivar

A seguir, analisou-se o pensamento de

suma,

no

jurista

a

sensibilização

e

humanização de seus atos.

Hannah Arendt, destacando-se o livro “Eichmann
em Jerusalém”. A partir desta obra, foram tecidas
semelhanças entre os personagens Eichmann e
Hanna, cidadãos comuns que, possivelmente, por
cumprirem

deveres de maneira irrefletida,

perpetraram os atos monstruosos praticados
durante a Segunda Guerra Mundial. Neste

7.

Política de Acesso Livre

Esta revista oferece acesso livre imediato ao
seu conteúdo, seguindo o princípio de que
disponibilizar gratuitamente o conhecimento
científico

ao

público

proporciona

maior

democratização mundial do conhecimento.

sentido, Arendt aborda a banalidade do mal,
buscando compreender como um ser comum

8.
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RESUMO: Na atualidade, é importante a discussão sobre
liberdade e tolerância religiosa tendo em vista as divergências
existentes nas diferentes sociedades, tornando-se necessário
compreender a visão do Direito a partir das diferentes ideias de
justiça. Diante disso, esta pesquisa teve por base a concepção de
Michael Sandel a respeito da justiça, sendo que sua compreensão
apresenta alternativas para se pensar a liberdade religiosa e se
buscar uma maior tolerância. A pesquisa, bibliográfica, teve como
método de abordagem o dedutivo e a perspectiva crítico-reflexiva
da realidade e do conhecimento, e usou como referencial teórico a
compreensão filosófica de justiça de Michael Sandel.
PALAVRAS-CHAVE: Tolerância. Religião. Justiça. Conflitos.
Liberdade.
ABSTRACT: Currently, the discussion regarding religious
freedom and tolerance is important, due to the disagreements about
the subject in many different societies, making it necessary to
comprehend how this reality is approached by the Law, most
importantly the different ideas of justice. This research had as
theme the analysis of religious freedom and tolerance based on the
views of Michael Sandel regarding justice, since his
comprehension presents an alternative to think about religious
freedom and to increase tolerance. The research is bibliographic,
developed with the deductive method and the critical-reflexive
perspective of reality and knowledge, using as theoretical reference
the philosophical comprehension of Michael Sandel.
KEYWORDS: Tolerance. Religion. Justice. Conflicts. Freedom.

Nos tempos atuais, um dos problemas mais
evidentes é a intolerância religiosa. Este problema não
é visto somente nas guerras e conflitos globais, a
intolerância religiosa, mais especificamente no contexto
brasileiro, fica clara no dia a dia em ataques a religiões
marginalizadas e em conflitos entre as religiões com
mais adeptos.
A mentalidade atualmente adotada no mundo
ocidental pelas instituições políticas em sua maioria
vem da concepção liberalista de tolerância religiosa,
que prega que em um estado laico deve-se minimizar as
manifestações religiosas, mantidas no âmbito privado, e
respeitar a todas simplesmente pelo fato da liberdade
religiosa ser merecedora de respeito. Essa concepção
advém do fato que o liberalismo em geral valoriza a
justiça acima do bem comum, e esta é a principal
diferença desta visão para a visão de Sandel.
O objetivo dessa pesquisa é analisar a
liberdade e tolerância religiosa sob a ótica da filosofia
do Direito, em especial, tendo em consideração a
proposta acerca da justiça desenvolvida por Michael
Sandel, colocando-se em pauta o questionamento sobre
a concepção de liberdade religiosa capaz de contribuir
para a tolerância entre as diferentes crenças.
Para

isso,

primeiramente

é

necessário

contextualizar e refletir acerca da liberdade religiosa e a
1. INTRODUÇÃO

tolerância no Brasil e, de forma perfunctória, no mundo
(em relação Estados laicos), a fim de explicitar a
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importância da discussão na atualidade, no âmbito da informativas, em meios diversos. O método de
Filosofia do Direito, a partir de compreensões a respeito abordagem é o dedutivo, posto que possibilita o
da

crise

de

valores

da

pós-modernidade,

do pensamento do problema levantado por meio de um

multiculturalismo e globalização, entre outros.
Além disso, cabe expor a abordagem de
diferentes constituições brasileiras ao longo do tempo
sobre liberdade religiosa, para que fique clara qual é a
proteção ao direito de crença e culto no Ordenamento
Jurídico brasileiro, a partir da norma maior que é a
Constituição Federal.
Também é necessário examinar, sob o enfoque
da proposta de justiça de Sandel, quais são as
consequências de priorizar a justiça sobre o bem ou
vice-versa, analisando a proposta liberal, em especial de

movimento lógico, a partir de uma premissa maior,
para, a partir dela, chegar-se a determinadas soluções.
Ainda, usou-se a perspectiva crítico-reflexiva da
realidade e do conhecimento e, como referencial
teórico, a compreensão filosófica de justiça de Michel
Sandel, a partir de algumas das suas obras, quais sejam,
“Justiça: o que é fazer a coisa certa” e “Liberalismo e os
limites da justiça”.
2

–

CONTEXTO

ATUAL

DA

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA.
Para entender a necessidade de se discutir

John Rawls, na medida que se faz necessária para sobre a intolerância religiosa, é necessário colocar em
compreender a proposta de Sandel; e analisar a foco o contexto atual.
liberdade religiosa sob o enfoque da concepção de
justiça de Sandel, explicitando as consequências
possíveis no contexto atual, especialmente no que se
refere a sua contribuição para uma tolerância entre
crenças.

Ao longo da história da humanidade eclodiram
muitos conflitos que têm, entre suas variadas
motivações, a religião. Um dos mais noticiados do
século XXI, é o do Afeganistão, este país tem sido foco
de conflitos e contendas durante toda a sua existência.

O objetivo final do trabalho é analisar alguns Mesmo o conflito sendo majoritariamente político, a
casos reais, do Brasil e de outros países (Estados laicos), religião é usada como pretexto para constantes
em que se discute a liberdade religiosa e em que se ataques40.
vislumbra a possibilidade de aplicação da concepção de
Sandel, com o fim de explicitar as consequências reais
da concepção analisada.

Outra contenda muito conhecida é a que
acontece em Israel, por ser considerada uma cidade
sagrada para três grupos religiosos: cristãos, judeus e

A pesquisa é bibliográfica, uma vez que muçulmanos. O conflito, contudo, não possui apenas
realizada a partir publicações científicas, jornalísticas e caráter religioso, também tem por fundamento o caráter

40

FREITAS, Tiago. Conflito no Afeganistão – Causas e
Consequências. 2009. Editora Academia Militar, Direção
de Ensino, Amadora, 2009. Disponível em : <

http://hdl.handle.net/10400.26/6954>.
jul.2018
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nacionalista. Segundo Carmem Licia Palazzo de legislação nos estados muçulmanos, forçando os
Almeida

cristãos a seguir certos costumes da religião muçulmana
Atualmente Jerusalém constitui um dos
problemas mais sérios a serem resolvidos
quando o processo de paz no Oriente Médio
já estiver mais adiantado. Reivindicada
como capital histórica por judeus e
palestinos, concentra em seu pequeno
espaço uma população dividida e ciosa de
suas raízes na região. 41

que não lhe pertencem. 43
Por certo, a religião em si não é causadora de
Guerras, mas o preconceito religioso pode ser um fator
usado muitas vezes como justificativa para violência em
conflitos de escala global.
Porém, enquanto a maioria destes grandes

No conflito no Iraque figuram, entre outros, os

grupos Xiitas e Sunitas em oposição. Na Guerra do conflitos são noticiados em grande escala, as
Iraque nos anos de 2006 e 2008, houve uma mesclagem hostilidades que acontecem no Brasil, em sua maior
de motivações para o conflito, com ataques voltados às parte, não recebem o mesmo tratamento, sob a fala de
etnias do país e chegando ao ponto de haver uma que o Brasil é um Estado Laico que é aberto à
intervenção do Exército dos EUA. Tal intervenção diversidade de cultos e religiões.
usava como pretexto a alegação de que o país possuía
armas de destruição em massa que ameaçavam a
segurança mundial, e também que Saddam Hussein
teria ligações com grupos fundamentalistas terroristas
islâmicos, portanto, seu regime também seria uma
42

ameaça à segurança mundial .
A

população

da

Nigéria

Podemos

mencionar

a

intolerância

demonstrada de várias maneiras contra as religiões de
origem Afro-Brasileira, muitas vezes tendo como
consequência a agressão de adeptos ou a destruição de
seus locais de culto. Exemplo disso é o que aconteceu
em 2017, quando, no Rio de Janeiro, traficantes

se diferencia armados invadiram um terreiro de umbanda e

religiosamente entre majoritariamente cristãos (que obrigaram a sacerdotisa a destruir suas próprias
habitam as regiões centro e sul) e muçulmanos imagens. Também expulsaram os fiéis chamados
(habitantes do norte). Desde 2002, o país tem sofrido “filhos de santo” do local, a ação foi filmada e divulgada
44
com conflitos, que têm como uma das razões a adoção na internet.

de uma lei islâmica chamada sharia como principal

41

ALMEIDA, Carmen Lícia Palazzo de. O destino de
Jerusalém nas negociações israelo-palestinas. Rev. bras.
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Também é latente o conflito entre evangélicos religiosa é tratada pelas diferentes Constituições
e católicos, em várias situações, tendo como um famoso Brasileiras ao longo dos anos.
exemplo o episódio ocorrido em 12 de outubro de 1995,

3

conhecido como “chute na santa”. Tal acontecimento se

–

LIBERDADE

RELIGIOSA

E

CONSTITUIÇÃO

deu, durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora

A Constituição do Império previa somente a

Aparecida, quando o bispo Sérgio Von Helde chutou

uma imagem da santa durante os programas Despertar liberdade de culto para a religião católica, as outras
da fé e Palavra da Vida da TV Record. Este fato criou seriam somente toleradas “com seu culto doméstico, ou
uma grande comoção, tendo como consequência particular em casas para isso destinadas, sem forma
ataques à muitos templos da Universal e a acusação do alguma exterior de Templo” (art 5º).47
pastor de ofensa a fé alheia. 45

Com o Decreto 119-A, de 7.1.1890, da lavra de

Nos últimos anos, também foram registradas Ruy Barbosa expedido pelo governo provisório, se
algumas agressões, como em 2017, na zona sul do Rio principiou a liberdade religiosa com a separação entre a
de Janeiro, onde um centro espiritual foi alvo de três Igreja e o Estado.
ataques em duas semanas, incluído um ataque com uma

Art 1º E' prohibido á autoridade federal,
assim como á dos Estados federados,
expedir leis, regulamentos, ou actos
administrativos, estabelecendo alguma
religião, ou vedando-a, e crear differenças
entre os habitantes do paiz, ou nos serviços
sustentados á custa do orçamento, por
motivo
de
crenças,
ou
opiniões
philosophicas ou religiosas.

bomba caseira. A respeito deste caso, o secretário de
Direitos Humanos, Átila Nunes46, afirmou que “milícias
religiosas podem estar por trás de ataques”.
Em conclusão, pode-se inferir a importância de
tal tema para o Direito, tendo em vista sua relação com
as liberdades individuais de crença e culto e,

Art. 2º a todas as confissões religiosas
pertence por igual a faculdade de exercerem
o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e
não serem contrariadas nos actos
particulares ou publicos, que interessem o
exercicio deste decreto.

consequentemente, a sua proteção. Portanto, no item
seguinte será analisado o modo como a liberdade

DESTRUIR-PROPRIO-TERREIRO-EM-NOVAIGUACU.htm>. Acesso em 16 de set. 2018.
45

LUI, Janayna de Alencar. Os rumos da intolerância
religiosa no Brasil. Relig. soc., Rio de Janeiro , v. 28, n.
1, p. 211-214,
jul. 2008 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0100-85872008000100011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso
em 19 out. 2018.

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/201708/centro-espirita-no-rio-e-atacado-pela-terceira-vez-emmenos-de-um-mes>. Acesso em 19 de set, 2018.
47

BRASIL. Constituição (1824) Constituição Política do
Império do Brazil. Rio de Janeiro, 1824. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constit
ui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em 24 de out.2018.
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Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange
não só os individuos nos actos individuaes,
sinão tabem as igrejas, associações e
institutos em que se acharem agremiados;
cabendo a todos o pleno direito de se
constituirem e viverem collectivamente,
segundo o seu credo e a sua disciplina, sem
intervenção do poder publico. 48

Ainda

na

Constituição

de

189149,

segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
VI - e inviolável a liberdade de consciência
e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.

Sendo a norma de maior hierarquia no

foi

consolidada esta separação e os princípios básicos da ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal
liberdade religiosa (arts. 11, parágrafo 2º; 72, de 1988 foi a constituição brasileira que mais
parágrafos 3º a 7º; 28 e 29). Os princípios básicos de especificamente versou sobre o assunto, voltando à
respeito à liberdade religiosa continuaram permeando tradição da Constituição de 1946, e declara inviolável a
as próximas Constituições vigentes até a atual.

liberdade de consciência e de crença, e logo no inciso
VIII, declara que ninguém será privado de seus direitos

Sobre a liberdade de crença, o autor José
50

Afonso da Silva rememora que a Constituição anterior

por motivo de crença religiosa.
Segundo o autor Alexandre de Moraes51 a

à atual não previa exatamente a liberdade de crença,

mas sim a liberdade de consciência de maneira abrangência do preceito constitucional de proteção à
generalizada, e nessa mesma previsão, assegurava aos liberdade religiosa e ao Estado laico ou leigo é ampla,
crentes o exercício dos cultos religiosos.
Na Constituição Federal Brasileira de 1988, o
direito à liberdade religiosa é positivado no art. 5º,
Inciso VI:

pois religião é o “complexo de princípios que dirigem
pensamentos, ações e adoração do homem para com
Deus, acaba por compreender a crença, o dogma, a
moral, a liturgia e o culto”, sendo portanto reprovável
qualquer constrangimento ao indivíduo para que

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

48
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renuncie sua fé.
Na obra de José Afonso da Silva52, Curso de
Direito de Constitucional Positivo, a determinação da

50

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. São Paulo. Malheiros: 2017. p. 250-255.
51

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São
Paulo. Atlas: 2000. p.70-71.
52

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. São Paulo. Malheiros: 2017. p.250-255.
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liberdade religiosa pela constituição é de conteúdo mais

Citando, novamente, Pontes de Miranda

55

:

complexo pelas indicações que suscita. Ela compreende “Compreendem-se na liberdade de culto a de orar e a de
três formas de expressão (três liberdades): (a) a praticar os atos próprios das manifestações exteriores
liberdade de crença; (b) a liberdade de culto; (c) e a em casa ou em público, bem como a de recebimento de
liberdade de organização religiosa. Todas estão contribuições para isso.”
garantidas na Constituição.

Ao contrário desta, a Constituição atual no art.

De acordo com Pontes de Miranda53, a 5º, inciso VI assegura o livre exercício dos cultos
liberdade de crença e a de consciência são diferentes, religiosos e garante, na forma da lei, proteção aos locais
pois “o descrente também tem liberdade de consciência de culto e a suas liturgias. Não condiciona a expressão
e pode pedir que se tutele juridicamente este direito”, religiosa e os cultos à observância da ordem pública e
assim como “liberdade de crença compreende a dos bons costumes.
liberdade de ter uma crença e a de não ter uma crença”.

A lei estimula o direito ao culto religioso, o que

José Afonso da Silva54 ainda afirma, sobre a se mostra na Constituição quando define a imunidade
liberdade de crença, que esta compreende a escolha da fiscal sobre “templos de qualquer culto” (art 150, VI, b).
religião, a possibilidade de se aderir a qualquer seita, o
direito de mudar de religião, juntamente com a
liberdade de não se aderir a religião alguma, de não ter
uma crença, de ser ateu ou agnóstico.

Compete aos poderes públicos não embraçar o
exercício dos cultos religiosos (art 19, I) e protegê-los,
impedindo que outros o façam:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:

Seguindo a teoria do autor, o segundo tipo de
liberdade religiosa compreendido pela constituição é a

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los,
embaraçar-lhes
o
funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.

liberdade de culto.
A religião não se resume ao sentimento e a
contemplação do sagrado, pois ao lado dos dogmas e da
doutrina existe a exteriorização da religião na forma dos

A terceira forma de liberdade religiosa

cultos, nos ritos, nas cerimônias, nos hábitos e nas compreendida na Constituição, segundo José Afonso da
tradições de tal religião.

Silva 56, é a liberdade de organização religiosa. Esta em

53

MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de
1967 com a Emenda n. 1 de 1969. Editora Revista dos
Tribunais: São Paulo, 1970.

55

54

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. São Paulo. Malheiros: 2017. p. 250-255.
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específico diz respeito à organização de instituições e religiosas que os seus cidadãos apresentem”, por isso, a
igrejas, e as suas relações com o Estado.
Em conclusão, cabe citar o autor José Joaquim
Gomes Canotilho sobre a crescente defesa da liberdade

questão fundamental a ser discutida antes de
engessarmos no tópico da tolerância religiosa é saber se
o justo é anterior ao bom.

religiosa nas diferentes constituições, que:
esta defesa da liberdade religiosa postulava,
pelo menos, a ideia de tolerância religiosa e
a proibição do Estado em impor ao foro
íntimo do crente uma religião oficial. Por
este facto, alguns autores, como G. Jellinek,
vão mesmo ao ponto de ver na luta pela
liberdade de religião a verdadeira origem
dos direitos fundamentais. Parece, porém,
que se tratava mais da ideia de tolerância
religiosa para credos diferentes do que
propriamente da concepção de liberdade de
religião e crença, como direito inalienável
do homem, tal como veio a ser proclamado
nos
modernos
documentos
57
constitucionais.

Em seu livro Justiça: O que é fazer a coisa
certa58, Sandel declara que sua concepção de justiça
envolve o cultivo da virtude e a preocupação com o bem
comum. Nesta obra, ele contrapõe sua concepção à duas
outras: a teoria utilitarista e a teoria igualitária liberal.
Tal

contraposição

é

mais

amplamente

desenvolvida em sua obra Liberalismo e os limites da
justiça59. A crítica do autor à teoria utilitarista se inicia
analisando a teoria de John Stuart Mill, a qual versa
sobre a necessidade da sociedade em geral de garantir
os direitos de cada indivíduo, entretanto, tal garantia

4 – CONCEITO DE JUSTIÇA E O PAPEL tem como justificativa a sua utilidade para a felicidade
DA RELIGIÃO

do coletivo.60
Isso significa que, na perspectiva utilitarista, o

Anteriormente à análise sobre o que é

tolerância religiosa para Michael Sandel, é necessário caráter dos princípios da justiça decorre do objetivo de
esclarecer a origem dessa discussão, o conceito de felicidade, bem como todos os princípios morais.
justiça para o autor.
É necessário primeiramente explicitar o
assunto do conceito de justiça, pois, para Michael
Sandel, o tema principal em sua obra Liberalismo e os
Limites da justiça, é “se os princípios da justiça que

Sandel tece sua crítica à esta concepção, primeiramente
no fato de que princípios que buscam satisfazer o
objetivo

58

SANDEL, Michael J. Justiça: O que é fazer a coisa
certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2016.
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estão

condicionados

os Limites da Justiça:
O utilitarismo não é fiável na medida em que
nenhum fundamento meramente empírico,
seja ele utilitário ou outro, é capaz de

neutrais relativamente às distintas convicções morais e
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito
Constitucional e Teoria da Constituição, 6ª edição, Editora
Almedina:1993. p. 503.

felicidade

à

subjetividade, como discorre em sua obra Liberalismo e

governam a estrutura básica da sociedade podem ser

57

de

59

SANDEL, Michael J. Liberalismo e os limites da
justiça. Lisboa: Fundação Galouste Gubenkian.2005.
60

MILL, John Stuart, “Utilitarianism”, The Utilitarians,
1863.
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assegurar o primado da justiça e a
inviolabilidade dos direitos individuais. Um
princípio que tenha de pressupor certos
desejos e inclinações não pode deixar de se
encontrar condicionado à estes mesmos
desejos. 61

Com o trecho supracitado, pode-se entender
que o utilitarismo não oferece bases fortes o bastante
para que os direitos individuais sejam protegidos em

preferências e os desejos que levamos para a
vida pública63.

Sandel desenvolve sua compreensão se
opondo a teorias libertárias, tomando como base a teoria
de John Rawls, como pode se notar no seguinte trecho
de Liberalismo e os Limites da Justiça, no qual Sandel
passa sua visão sobre a teoria de Rawls:
Um liberal poderá responder dizendo que a
liberdade religiosa é importante pelas
mesmas razões da liberdade individual em
geral, isto é, por que permite que as pessoas
sejam livres de viver autonomamente,
escolhendo e perseguindo seus próprios
valores. De acordo com essa perspectiva, os
governos devem defender a liberdade
religiosa de modo a respeitarem as pessoas
como agentes livres e independentes,
capazes de escolherem suas próprias
convicções religiosas. Em sentido estrito,
aquilo que o liberal invoca não é o respeito
à religião, mas pelo sujeito que se reclama
dessa religião, ou o respeito pela dignidade
que reside na capacidade de escolher
livremente sua religião. 64

qualquer circunstância. Se algum desses direitos, como
por exemplo o direito de liberdade religiosa, em algum
momento se opor ao bem comum, a garantia da
liberdade será deixada de lado, como também explica o
seguinte trecho do livro Justiça: o que é fazer a coisa
certa de Sandel:
Por exemplo: suponhamos que a maioria
rejeite uma pequena crença religiosa e
queira extingui-la. Não seria possível, ou até
mesmo provável, que a extinção da crença
produzisse maior felicidade para um número
maior de pessoas? 62

Por outro lado, a teoria libertária deontológica
se contrapõe ao utilitarismo, afirmando que a justiça é
uma instituição em si, e deve ser respeitada e mantida
acima de qualquer vontade ou inclinação ao objetivo da
felicidade. Sandel postula que estas, diferentes das
utilitárias, consideram a justiça como um princípio,
porém

Sandel elabora que o liberalismo somente
defende a liberdade religiosa por ser uma liberdade, sem
avaliar realmente qual é o valor da religião para os
indivíduos, e a necessidade de defesa deste valor. O
liberalismo defende que cada um tenha liberdades
iguais, que possa exercer quaisquer forem suas
preferências, independente da virtude dessas.

além de destacar determinados direitos
como merecedores de respeito, elas [as
teorias libertárias] aceitam as preferências
dos indivíduos, quaisquer que sejam. Não
exigem que questionemos ou contestemos as

Tal falta de discussão tem potencial de
aumentar a intolerância religiosa ao invés de incentivar
ao respeito.

61

SANDEL, Michael J. Liberalismo e os limites da
justiça. Lisboa: Fundação Galouste Gubenkian.2005. p. 25.

63

62

SANDEL, Michael J. Justiça: O que é fazer a coisa
certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2016. p. 64.
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Sandel se opõe à tais teorias, com relação à ser reservada para a vida privada, o indivíduo deve se
justiça e à liberdade religiosa o autor propõe duas expressar publicamente a respeito de assuntos com sua
discussões em suas obras: “Justiça: o que é fazer a coisa “concepção política”, independentemente de qualquer
certa” e “Liberalismo e os limites da justiça”.

crença pessoal.

A primeira discussão versa sobre a influência

Para a concepção liberalista de respeito mútuo,

das convicções morais na política e como esta deve ser portanto, deve-se ignorar as diferenças para efeitos
tratada, a segunda discussão trata do efeito da políticos, ou seja, quando se trata da vida pública, a
mentalidade liberalista de neutralidade na sociedade, promoção da tolerância de todas as crenças estaria em
com relação à tolerância.

ignorar as convicções morais e religiosas dos membros

No próximo item, será desenvolvida a segunda
discussão, pois o enfoque do trabalho se volta à visão

de uma sociedade.
Portanto,

esta

concepção

liberal

de

de Sandel sobre a tolerância religiosa, analisando qual necessidade de neutralidade seria o modo mais sensato
seria o efeito de suas concepções aplicadas à realidade. de promover a tolerância religiosa.
5

–

LIBERDADE

RELIGIOSA

PARA

SANDEL
John Rawls, em sua obra “Liberalismo
Político”, afirma que em suas vidas privadas as pessoas
possuem

A crítica de Michael Sandel nasce se opondo a
este ponto, pois o autor considera que não é necessário
“separar nossa identidade de cidadãos de nossa
identidade de pessoas morais amplamente concebidas”.
Para o autor, o hábito de evitar a menção de

afetos, devoções e lealdades dos quais elas
acreditam que não poderiam, ou na verdade
não deveriam, afastar-se (...) As pessoas
podem achar simplesmente inimaginável
viver sem
determinadas convicções
religiosas, filosóficas e morais ou sem
determinados
apegos
de
lealdade
duradouros.65

concepções religiosas por medo de fomentar o
fundamentalismo religioso, frequentemente “significa
suprimir as divergências morais em vez de su-las”. Isso
significa que para uma melhor convivência social com
as diferenças religiosas, seria necessária uma maior
possibilidade de expressá-las, sem a concepção de que

Apesar de aceitar, neste trecho, que os a neutralidade traria uma maior tolerância.
indivíduos possuem crenças das quais não abrem mão,
John Rawls considera que esta parte de um indivíduo
não deve ser a base de sua identidade como cidadão. Ou
seja, para o autor, a crença religiosa ou filosófica deve

Segundo Michael Sandel:
Um comprometimento público maior com
nossas divergências morais proporcionaria
uma base para o respeito mútuo mais forte,
e não mais fraca. Em vez de evitar as

65

RAWLS, John. Political Liberalism. Nova York.
Columbia University press. 1993. p. 31.
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convicções morais e religiosas que nossos
concidadãos levam para a vida pública,
deveríamos nos dedicar a elas mais
diretamente- às vezes desafiando-as e
contestando-as, às vezes ouvindo-as e
aprendendo com elas.66

Portanto, para o autor a tolerância religiosa
seria incentivada se a concepção da sociedade se
distanciasse do ideal de neutralidade e passasse a ser
mais aberta para debates e discussões.

Pode-se inferir do trecho supracitado, que nem
todas as doutrinas morais ou religiosas irão contribuir
para a sociedade, e não serão aceitas universalmente,
entretanto, o fato de poderem ser ouvidas, e de ter
havido um debate sobre, pode contribuir para gerar mais
tolerância a medida que a sociedade pode não concordar
com tal crença ou religião, mas a conhece por meio dos
debates, e deu ouvidos ao que seus representantes
tinham para dizer.

Isso não quer dizer que, com mais debates e
Portanto, esta concepção deliberativa pode

discussões, passaríamos a apreciar e aceitar todas as
religiões e crenças, dado que a aceitação universal de
algo ou alguém é um ideal muito distante da sociedade
pluralista atual. Para o autor, também faz parte da

levar à maior tolerância por permitir a todos a expressão
de sua própria crença, e o conhecimento das crenças
alheias.

discussão a avaliação e a contestação.
A religião contribui para a sociedade, na
medida em que estimula a virtude dos cidadãos,
portanto, é necessário avaliar os ideais de cada uma, e
como se adequam às concepções de bem e de virtude da
sociedade. Todas as religiões têm direito de serem

Entretanto, tal teoria pode ser muito criticada
com relação à sua dificuldade de real aplicação na
sociedade, por isso, no próximo item, serão analisados
casos reais, e construídas hipóteses do que haveria
acontecido se à tais casos fosse aplicada a concepção
deliberativa de Sandel.

ouvidas e um debate deve ser necessário. Segundo o

6 – ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS

autor:
Para iniciar a análise sobre casos práticos sob
Nada garante que um modo deliberativo de
respeito conduza sempre a acordo ou até
mesmo a um apreço pelas convicções morais
e religiosas dos outros. É sempre possível
que, ao conhecermos melhor uma doutrina
moral ou religiosa, sejamos levados a
apreciá-la menos. Mas o respeito de
deliberação e de compromisso dá-nos uma
razão pública mais espaçosa do que aquela
que o liberalismo tem para nos oferecer. É
também um ideal mais apropriado para uma
sociedade pluralista. 67

a teoria de Sandel, começaremos com a proposta de
Escola Sem Partido, o projeto de lei 193/2016, de
autoria do senador pelo estado do Espírito Santo,
Magno Pereira Malta, pelo Partido da República, visa
incluir entre as diretrizes da educação nacional o
Movimento Escola sem Partido.

66

SANDEL, Michael J. Justiça: O que é fazer a coisa certa.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2016.p. 330.

67
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Na câmara dos deputados, foram apresentados suprime as divergências ao invés de evitar os conflitos.
dois projetos de lei que dizem respeito à essa mesma Sobre o assunto, o autor constrói o seguinte raciocínio:
proposta, sob o n. 7180/2014 e n. 867/2015.

Mas essa evasiva revela um respeito espúrio.
Com frequência, significa suprimir as
divergências morais em vez de evitá-las. E
isso pode provocar retrocessos e
ressentimentos. Pode também produzir um
discurso público empobrecido, que se
reproduz intermitentemente, preocupado
apenas com o que é escandaloso,
sensacionalista e trivial. 69

Segundo o site do movimento escola sem
partido68, o objetivo deste movimento é combater a
doutrinação dos alunos nas escolas, promovendo a total
isenção de partidarismo e de qualquer tipo de
preferência pessoal por parte dos professores. Também
está entre as propostas deste movimento a não

Por fim, para o autor, o engajamento moral

doutrinação religiosa nas escolas. No site do constitui uma base para o desenvolvimento de uma
movimento, é dito que a educação religiosa e de bases sociedade mais justa.
morais deve ficar reservada ao âmbito familiar, não
O segundo caso a ser analisado é o caso das

sendo dever das escolas discutir tais assuntos.

agressões contra um centro espiritual em 2017, na zona
A visão da Escola Sem Partido se alinha com sul do Rio de Janeiro, onde o local foi alvo de três
o modelo liberal de tolerância. A concepção de que a ataques em duas semanas, incluído um ataque com uma
educação moral e as discussões sobre religião devem ser bomba caseira. A respeito deste caso, o secretário de
reservadas para âmbito privado se assimila à divisão Direitos Humanos, Átila Nunes, afirmou:
entre pessoa pública e privada dos liberalistas.
“Os criminosos, assim como no último
ataque, utilizaram uma bomba caseira, feita
com pregos, chegaram de carro e com os
rostos cobertos. A perseguição não é apenas
contra o Mago, pois se fosse algo pessoal
eles também poderiam agir fora do templo.
A perseguição é religiosa” 70.

De acordo com a discussão levantada por
Sandel em seu livro “Justiça: o que é fazer a coisa
certa”, o respeito mútuo pelas crenças de cada indivíduo
será mais forte na medida em que aumentar o
comprometimento da sociedade como um todo em se

“Ao atacarem um templo de matriz africana,
que expõe imagens de santos e cultua os
orixás, eles atacam a religião e todos os
umbandistas e candomblecistas. Milícias
religiosas podem estar por trás de ataques à
Casa do Mago. Isso é intolerância
religiosa”71.

dedicar a deliberar sobre as crenças e divergências
morais de cada um.
Para o autor, o ato de ignorar as convicções
morais e religiosas com o intuito de respeitá-las, apenas
68

ESCOLA SEM PARTIDO. Quem somos. Disponível
em:<http://escolasempartido.org/quem-somos/ >Acesso em
29 de out. 2018.
69
SANDEL, Michael J. Justiça: O que é fazer a coisa certa.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2016.p.330.
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Tais milícias, portanto, teriam como pretexto pode-se inferir que a liberdade religiosa atualmente é
para seu ódio sua religião. Segundo uma visão defendida amplamente pela Constituição Federal, como
liberalista, seria necessário respeitar em âmbito privado nunca havia sido tratada anteriormente.
até mesmo concepções religiosas que motivam o ódio,
sendo supremo o respeito pela liberdade de cada um.

Sobre a análise da proposta de justiça de
Sandel, quais são as consequências de priorizar a justiça

Já na visão de Michael Sandel, a discussão sobre o bem ou vice-versa, assim como da proposta
sobre diferentes crenças pode levar à contestação e ao liberal, em especial de John Rawls, a conclusão foi a de
questionamento dessas, sem tal discussão e sem o que a visão de Sandel aplicada à realidade pode trazer
comprometimento mútuo com as diferentes opiniões, mais tolerância, tendo em vista que, diferente da visão
são provocados retrocessos72 , como por exemplo no de Rawls, Sandel considera que a discussão sobre as
caso em questão, a situação extrema de violência e diferenças entre os indivíduos traz o crescimento da
ameaça à um local de culto motivada pela intolerância. consciência de cada um, tendo como consequência uma
maior tolerância.

7 - CONCLUSÃO
A análise sobre a liberdade e tolerância
religiosa sob a ótica da filosofia do Direito, em especial,
a proposta acerca da justiça desenvolvida por Sandel
levou à conclusão de que a concepção de liberdade
religiosa do autor é, em teoria, capaz de contribuir para
o aumento da tolerância.

Portanto, o resultado da análise da liberdade
religiosa sob o enfoque da concepção de justiça de
Sandel é a hipótese de que, se aplicada a realidade, traria
mais discussões abertas sob o assunto e sendo assim um
maior enriquecimento do conhecimento de todos os
envolvidos, o que poderia diminuir a intolerância entre
crenças.

Acerca da contextualização da liberdade
religiosa e a tolerância no Brasil e no mundo, concluise que a discussão na atualidade, no âmbito da Filosofia
do

Direito,

sobre

tolerância

religiosa

e

multiculturalismo é muito importante, pois ainda
ocorrem muitos conflitos motivados pela ignorância e

Finalmente, conclui-se acerca dos casos
analisados neste trabalho, que a concepção de Sandel
pode ser aplicada em tais casos, com consequências
benéficas para os cidadãos envolvidos, até a possível
diminuição da violência.

pelo preconceito.
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DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NOS
CASOS
DIFÍCEIS:
UMA
ANÁLISE
DA
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
COM BASE EM PRINCÍPIOS NO
JULGAMENTO DAS AÇÕES DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
A

THE
DECISION OF
THE
BRAZILIAN
FEDERAL
SUPREME COURT IN HARD
CASES: AN ANALYSIS OF THE
LEGAL ARGUMENTS BASED ON
CONSTITUTIONAL PRINCIPLES
ON
CONSTITUTIONALITY
CONTROL JUDGMENTS
Júlia Farah Scholz73

Unconstitutionality by Omission n. 26 involve the collision of
constitutional principles of equal hierarchy: the presumption of
innocence, human dignity and legality. From the analysis of
these judgments, this research aims at understanding how does
the Brazilian Federal Supreme Court make its decision in hard
cases judgments on regarding constitutionality control were
given the conflict between the principles on which underlie the
Brazilian Democratic State.
KEYWORDS: Hard cases.Weighing of legal principles. Legal
Argumentation.
Brazilian
Supreme
Federal
Court.
Constitutionality Control.

1. INTRODUÇÃO
A distinção entre Direito e Política, não
obstante ser considerada fundamental ao Estado
Constitucional Democrático, não mais se faz
existente da forma como tradicionalmente se
propunha.
entre

No plano Legislativo, a separação

direito

e

política

não

se

mostra

integralmente possível, eis que o processo de
criação das leis representa, pelo menos em teoria,
a vontade da maioria e o pleno exercício da

RESUMO: Os fundamentos jurídicos contidos nas Ações
Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e 44, e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão de nº 26 envolvem
a colisão de princípios constitucionais de mesmo grau
hierárquico, respectivamente: princípio da presunção de
inocência, dignidade da pessoa humana e legalidade. A partir
da análise desses julgamentos, o problema jurídico ao qual se
dedicou a presente pesquisa foi compreender de que modo se
deu a fundamentação das decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal nos casos difíceis em sede de controle de
constitucionalidade diante do conflito entre princípios que
fundam o Estado Democrático brasileiro.

soberania popular. Porém, quando se parte para a

PALAVRAS-CHAVE: Casos difíceis. Ponderação de
princípios. Argumentação jurídica. Supremo Tribunal Federal.
Controle de Constitucionalidade.

O problema é que certas questões não

ABSTRACT: The legal foundations contained in Declaratory
Actions of Constitutionality n. 43 and 44, and Direct Action of
73

esfera do Judiciário, da aplicação do direito, a
separação entre direito e política (no sentido
partidário) se mostra essencial, pois o que se
espera num julgamento é a tomada de decisões em
consonância

com

a

Lei,

afastando-se

a

discricionariedade do julgador.
podem ser decididas unicamente pela aplicação
das leis positivadas, exigindo, principalmente das
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cortes constitucionais, argumento de razão

2. Decisões políticas: a atuação do

política, ou seja, fatores exteriores ao próprio

judiciário e a questão da legitimidade

direito. Alguns desses argumentos políticos estão

democrática

relacionados a fundamentação dos casos difíceis
com base em princípios, e, por conseguinte, da

A separação entre Direito e Política (no

escolha de um deles em preponderância a outro.

sentido partidário) é essencial em um Estado

Essas questões são levantadas pelas duas

Democrático

concepções pós-positivistas aqui trabalhadas: a

principalmente que as instituições estejam

substancialista, representada principalmente por

afastadas da sua influência, evitando-se a

Ronald Dworkin e a procedimentalista, com

chamada politização da justiça. Por isso, Barroso

destaque para Robert Alexy.

(2010b) salienta que na política vigoram a

de

Direito,

objetivando

Nesse sentido, a partir da distinção entre

soberania popular e o princípio majoritário,

direito e política, do estudo das teorias

enquanto que no direito, a base é o primado da lei

procedimentalista

serão

e os direitos fundamentais. Contudo, a distinção

analisados os fundamentos da decisão proferida

aqui feita não será baseada na política partidária,

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das

fruto da soberania popular, mas sim da política

Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43

como um conjunto de fatores externos aos

e 44, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade

jurídicos que podem influenciar na tomada de

por Omissão de nº 26. Feitas essas considerações

decisões por parte do Judiciário.

e

substancialista,

a respeito dos principais temas abordados na

Apesar de a distinção entre direito e política

presente pesquisa, o problema jurídico ao qual se

ser

considerada

fundamental

ateve foi responder ao seguinte questionamento:

Constitucional Democrático, tal abismo não mais

de que modo se dá a fundamentação das decisões

se faz existente da forma como tradicionalmente

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos

se propunha. No plano Legislativo, como bem

casos difíceis, diante do conflito entre princípios

lembra Barroso (2010b), não há como se separar

constitucionais? A hipótese levantada é de que, no

direito da política partidária, uma vez que o

julgamento de casos difíceis, o Supremo Tribunal

processo

Federal tende a utilizar princípios como forma de

representa, pelo menos em teoria, a vontade da

argumentação jurídica para proferir sua decisão,

maioria e o pleno exercício da soberania popular.

mas, que, nem sempre há consenso entre os

Contudo, quando se parte para a esfera do

ministros, pois frequentemente estes se deparam

Judiciário, isto é, da aplicação do direito, a

com casos em que há choque de princípios

separação entre direito e política se mostra

constitucionais de mesmo nível hierárquico.

possível, tendo em vista que o que se espera num

Legislativo

de

ao

criação

Estado

das

leis

julgamento é a tomada de decisões em
56

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

Júlia Farah Scholz
consonância

com

a

Lei,

afastando-se

a

discricionariedade do julgador. Posto isso,

da ordem democrática. Em consonância com essa
função exercida pelo STF, Barroso (2010b, p.15)
dirá que:

Ao decidir a controvérsia – esse o
entendimento tradicional -, o juiz faz
prevalecer, no caso concreto, a solução
abstratamente
prevista
na
lei.
Desempenharia, assim, uma função técnica
de conhecimento, de mera declaração de um
resultado já previsto, e não uma atividade
criativa, suscetível de influência política
(BARROSO, 2010a, p.18).

Quanto

aos

demais

poderes,

cujos

membros são eleitos, há prevalência da política
interna e externa, dado que as cadeiras são fruto
de um processo político majoritário, estando sua
atuação destinada às escolhas discricionárias,
procurando atender a demanda da população.
O Poder Judiciário, cujos membros não são
eleitos, mas aprovados em concurso público (ao
menos no primeiro grau da jurisdição), deve
prevalecer a norma, e não a política majoritária.
No caso do Supremo Tribunal Federal (STF),
contudo, a situação é mais complexa tendo em
vista que seus membros não são nem eleitos e nem
aprovados

em

concursos

públicos,

senão

nomeados pelo Chefe do Executivo após
aprovação dos nomes pelo Senado Federal. A
investidura

de

seus

membros

sofrerá,

inevitavelmente, influência política.
No desempenho das atividades de controle
de constitucionalidade, o STF somente estará

Nas demais situações – isto é, quando não
estejam em jogo os direitos fundamentais ou
os procedimentos democráticos -, juízes e
tribunais devem acatar as escolhas legítimas
feitas pelo legislador, assim como ser
deferentes com o exercício razoável e
discricionariedade
pelo
administrador,
abstendo-se de sobrepor-lhes sua própria
valoração política.

Isto é, a jurisdição constitucional não tem o
papel de suprimir a vontade do povo exercida
pelos demais poderes estatais, mas sim, de
adequar os atos normativos emitidos de forma a
adequá-los aos preceitos constitucionais.
As acusações referentes a ilegitimidade
democrática dos juízes não-eleitos em anular ou
modificar leis e atos tomados pelos representantes
do povo, apontam que a chamada “dificuldade
contramajoritária” afronta a Constituição. Nesse
ponto, Campos (2015, p. 180) salienta:
Tal acusação torna-se ainda mais séria tendo
em vista que muitas decisões de
inconstitucionalidade tomam por base
normas constitucionais abertas portadoras de
conteúdo moral – dignidade da pessoa
humana, liberdade, igualdade – que
convidam interpretações distintas de acordo
com os valores compartilhados por uma
sociedade pluralista, o que recomendaria
maior referência às decisões formuladas pela
maioria de representantes eleitos dessa
sociedade heterogênea.

legitimado a atuar anulando leis ou atos

Nesse sentido, Barroso (2015, p. 19) explica

elaborados pelo Legislativo ou Executivo se estes

que a doutrina que acusa a chamada “dificuldade

ofenderem a Constituição, isto é, tamanha

contramajoritária” argumenta que:

intervenção nos demais poderes só se faz legítima
se em prol da defesa dos direitos fundamentais e

Vale dizer: onze ministros do STF (na
verdade seis, pois basta a maioria absoluta),
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que jamais receberam um voto popular,
podem sobrepor a sua interpretação da
Constituição à que foi feita por agentes
políticos
investidos
de
mandato
representativo e legitimidade democrática. A
essa circunstância, que gera uma aparente
incongruência no âmbito de um Estado
democrático, a teoria constitucional deu o
apelido de “dificuldade contramajoritária”.

sistema representativo e indevida invasão de
atribuições políticas”.
Em um Estado de Direito, a função da
Constituição é a de justamente legitimar e limitar
o poder político. Nesses termos, cita-se Barroso
(2015, p. 12):

Barroso (2015), ao se posicionar em

eleitos não merecem prosperar, pois a prática

Vale dizer: por decisão do constituinte ou do
legislador, muitas questões tem a sua decisão
final transferida ao juízo valorativo do
julgador. Como consequência inevitável,
tornou-se menos definida a fronteira entre
legislação e jurisdição, entre política e
direito.

brasileira já demonstrou que nem sempre as

O problema é que certas questões não

decisões proferidas pelo Congresso Nacional

podem ser decididas unicamente pela aplicação

representam a vontade da maioria. Nesse sentido,

das leis positivadas, exigindo, principalmente das

segue a crítica do autor:

cortes constitucionais, argumento de razão

desfavor

da

doutrina

da

dificuldade

contramajoritária, defende que as críticas em
razão do STF não ser composto por membros

Por numerosas razões, o Legislativo nem
sempre expressa o sentimento da maioria.
Além do já mencionado déficit democrático
resultante das falhas do sistema eleitoral e
partidário, é possível apontar algumas outras.
Em primeiro lugar minorias parlamentares
podem funcionar como veto players,
obstruindo o processamento da vontade da
própria maioria parlamentar. Em outros
casos, o autointeresse da Casa Legislativa a
leva a decisões que frustram o sentimento
popular. Além disso, parlamentos em todo o
mundo estão sujeitos à captura eventual por
interesses especiais, eufemismo que
identifica o atendimento de interesses de
certos agentes influentes do ponto de vista
político ou econômico, ainda quando em
conflito
com
o
interesse
coletivo
(BARROSO, 2015, p. 24).

política. Essas questões são levantadas pelas duas
concepções

pós-positivistas:

substancialista,

representada principalmente por Ronald Dworkin
e Lênio Streck; e procedimentalista, com destaque
para Robert Alexy e Jürgen Habermas (SIMIONI,
2014). Na presente pesquisa serão analisadas tão
somente as teorias de Ronald Dworkin e Robert
Alexy.
3. O Direito como prática argumentativa: a
fundamentação das decisões judiciais
com base em princípios

Dessarte, diante da importância de se
separar Direito e Política, Appio (2004, p.246)

3.1 A Teoria da Argumentação de

destaca que “a margem de discricionariedade

Princípios de Robert Alexy

política outorgada pelo próprio constituinte aos
governos eleitos não pode ser suprimida por força
de uma decisão judicial, sob pena de afronta ao
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Como procedimentalista74, a proposta de

e específica produz indeterminações de sentido, e,

Robert Alexy era de entender o direito como

por isso, para Alexy a escolha de um dentre os

prática argumentativa, o que o levou a elaborar

vários sentidos da norma não pode ser um ato

uma teoria da argumentação jurídica fundada na

arbitrário, mas sim fruto de um processo de

tentativa de conciliar o positivismo normativo de

argumentação jurídica.

Hans Kelsen com o jusnaturalismo material de

Nesse sentido, a decisão jurídica, em Alexy,

Radbruch, “no âmbito da qual a decisão jurídica

não pode ser vista como mera aplicação mecânica

pode encontrar tanto a sua justificação interna

da lei, tal como proposto pela teoria pura do

(validade normativa) quanto a sua justificação

direito, principalmente porque existem casos

externa (correção moral) ” (SIMIONI, 2014, p.

difíceis em que a decisão jurídica não pode ser

234), de modo a garantir a racionalidade das

justificada tão somente na norma jurídica

decisões jurídicas.

positiva, tendo que se recorrer aos princípios

Por isso, para Alexy, o desenvolvimento de

morais e valores éticos:

uma teoria procedimentalista da argumentação
jurídica auxiliará para fundamentar a decisão
jurídica nos casos difíceis. Assim, ao se afastar do
positivismo normativismo de Hans Kelsen e
introduzir os princípios morais e éticos de
Radbruch para dentro do direito positivo, Alexy
abre espaço para a argumentação jurídica,
deixando

de

lado

o

caráter

arbitrário

e

discricionário do decisor.
Não obstante as contribuições da teoria
pura do direito, até mesmo Kelsen75 afirmou a
possibilidade de indeterminação das normas
jurídicas, tendo em vista que a passagem de uma
norma superior e abstrata para uma norma inferior
74

Nesses casos, não é mais suficiente a
justificação dessa escolha com base na
própria norma jurídica. Nesses casos, tornase necessário saltar fora do direito para buscar
lá na razão prática, lá nos princípios morais,
nos valores éticos ou nos ideais políticos de
justiça e equidade, os argumentos capazes de
produzir justificações convincentes de que a
escolha realizada pela decisão jurídica foi
adequada ou correta (SIMIONI, 2004, p.237).

Logo, enquanto que nos casos fáceis estes
podem ser resolvidos pela aplicação do direito
positivo nos moldes projetados pelo positivismo
normativo de Kelsen, os chamados casos difíceis
que exigem do jurista a necessidade de recorrer a
princípios e valores exteriores ao direito. A

O procedimentalismo desenvolve a teoria da
argumentação jurídica baseada em regras procedimentais
com o objetivo de alcançar o consenso racional , admitindo
que os princípios morais e valores éticos não são universais
em virtude do multiculturalismo, que fragmenta as
convicções morais, não sendo possível generalizar o
conteúdo substancial de um principio moral (SIMIONI,
2014).
75
Hans Kelsen reconhece que a relação entre uma norma
superior e uma inferior é uma relação de determinação ou

vinculação, mas que, contudo, nunca é completa, eis que,
pelo caráter geral da primeira não é possível vinculá-la a
todas as direções nas quais pode vir a ser aplicada. Por esse
motivo, ao executar um ato jurídico, este é em parte
determinado pelo Direito e em parte indeterminado,
cabendo ao decisor escolher o sentido dentro da moldura do
direito. (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6.ed.
Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins
Fontes, 2003, p. 388-389).
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decisão jurídica, contudo, não pode estar

Para tanto, o desenvolvimento de uma

alicerçada em um ato de vontade, mas sim fruto

teoria de argumentação jurídica76 calcada na

da argumentação jurídica.

ponderação

de

princípios

e

máxima

de

Nesse sentido, Simioni (2004) explica que

proporcionalidade, esta última alcançada pela

para Robert Alexy existem situações que são

necessidade, adequação e proporcionalidade em

simples - os casos fáceis-, cuja justificativa da

sentido estrito, permitem justificar racionalmente

decisão se dá tão somente na norma jurídica

a decisão jurídica, isto é, a opção pela aplicação

positiva; mas também há os casos difíceis, os

de um princípio e não de outro (SIMIONI, 2014).

quais demandam a escolha de um entre os vários

A teoria dos direitos fundamentais de Alexy

sentidos possíveis da norma. Tal situação se

representa o modelo de aplicação dos direitos

justifica pois, “em muitos casos, o jurista se

fundamentais

depara com a necessidade de recorrer a princípios

Constitucional

e valores éticos, ideais políticos e todos os demais

(Bundesverfassungsgericht), como ocorreu no

elementos deontológicos e axiológicos que

famoso

interferem na justificação e na correção de uma

ponderação, em que o direito à ressocialização

decisão jurídica” (SIMIONI, 2014, 240).

prevaleceu sobre o da informação.

realizado

caso

pelo

Federal
Lebach77

pela

Tribunal
alemão

aplicação

da

Alexy, no entanto, compartilha a ideia de

No entanto, no Brasil, especialmente por

Kelsen de que “os princípios morais e os valores

parte do STF, as decisões78 proferidas não

éticos já não são passíveis de universalização nas

aparentam guardar relação com o modelo de

sociedades modernas” (SIMIONI, 2014, p. 247),

ponderação

e por isso, em virtude de o conteúdo substancial

argumentativa propostos por Alexy. Não obstante

de um princípio moral poder ser diferente entre

haver, em muitos casos, referência expressa à

uma comunidade e outra, não se faz possível sua

proporcionalidade pelos ministros do STF, esta

generalização objetiva.

não condiz com o proposto por Alexy, eis que se

76

Robert Alexy elaborou sua teoria da argumentação
jurídica com foco principalmente nos princípios de direitos
fundamentais, de maneira a propor um procedimento
baseado na ponderação e justificação para resolver os casos
de colisão de princípios.
77
O caso Lebach que resultou na condenação, em 1970, dos
autores do assassinato de quatro soldados durante o sono, os
quais foram condenados à prisão perpétua e o partícipe a
seis anos de reclusão. Decorridos dois anos uma emissora
de televisão editou um documentário relatando o caso
contendo uma reconstituição do crime, inclusive
anunciando os nomes dos envolvidos, o que levou o
partícipe, o qual estava a prestes a obter o livramento
condicional, a requerer provimento judicial para impedir a
divulgação do programa, tendo seu pedido sido recusado
pela instância ordinária, resultando em interposição de

reclamação constitucional ao TCRFB. No julgamento
ocorrido em 1993, o Bundesverfassungsgericht entendeu
que, não obstante o a prevalência do direito à informação, a
ponderação, em função do decurso do tempo desde os fatos,
leva a entender que o interesse público não é mais atual e
acaba cedendo em face do direito à ressocialização do preso.
(SARLET, IngoWolfgang. Do caso Lebach ao caso Google
vs. Agencia Espanhola de Proteção de Dados. Revista
Consultor Jurídico, 5 de junho de 2015. Disponível em:
<.http://www.conjur.com.br/2015-jun-05/direitosfundamentais-lebach-google-vs-agencia-espanholaprotecao-dados-mario-gonzalez>. Acesso em 19 set. 2019).
78
Nesse sentido ver decisões proferidas na ADI 2.213
MC/DF, na ADI 1.458-7 de 1996 e n ADPF 45/2004, todas
de relatoria do Ministro Celso de Mello.
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assemelha a escolha discricionária de um

Referida situação mostra-se inadmissível

princípio perante os demais, sem apresentar

em Dworkin, o qual se propõe a demonstrar que

qualquer argumento que justificasse a decisão

até mesmo nos casos difíceis é possível encontrar

jurídica.

uma resposta correta do direito. Segundo o
filósofo, caso o magistrado utilize de sua

3.2 Os hard cases e a fundamentação da

discricionariedade para julgar esses casos difíceis,

decisão jurídica

incorrerá na criação do direito, o que é
inconcebível,

uma

vez

que

o

Tribunal

Para a visão substancialista79 de Ronald

Constitucional não pode atuar como legislador

Dworkin, não obstante a fragmentação dos

positivo, caso contrário se estará ponto em risco a

valores

unidade da Constituição e toda a ordem

ocasionada

pelo

multiculturalismo,

existem princípios morais e valores éticos capazes

democrática (DWORKIN, 2010).

de justificar uma decisão jurídica. Nesse contexto

O critério de julgamento não deve,

propõe a necessidade de correlação entre direito,

entretanto, estar embasado na opinião pessoal do

princípios, moral, política e até mesmo economia

juiz, mas alicerçados, nesses casos difíceis, em

para a solução dos hard cases, aceitando que a

fatores extrajurídicos, podendo inclusive dotar de

decisão de um caso difícil pode se dar em bases

argumentação política:

políticas.
Os casos difíceis admitem duas ou mais
escolhas igualmente corretas do ponto de vista
jurídico, sendo a escolha um ato de vontade do
decisor cuja justificativa advém do poder
discricionário que lhe é atribuído, conforme dita a

Quer dizer, o critério para a função e
aplicação de um princípio não pode depender
das preferências pessoais do juiz,
selecionadas em meio a um mar de padrões
extrajurídicos respeitáveis, cada um deles
podendo ser, em princípio, elegível. Se fosse
assim,
não
poderíamos
afirmar
a
obrigatoriedade
de
regra
alguma
(DWORKIN, 2010, p. 60).

moldura do direito de Kelsen. Ocorre que para
Dworkin,

Nesse sentido, a decisão pode estar
fundamentada na argumentação jurídica fruto de
Essa justificativa da discricionariedade da
decisão jurídica representa um problema
grave para o direito, pois a decisão que cria
direito discricionariamente afirma uma
contradição insustentável: a decisão afirma
que havia um direito preexistente da parte que
ganhou a ação e, ao mesmo tempo, cria
direito novo (SIMIONI, 2014,340).

políticas públicas ou princípios morais. Os

Na perspectiva substancialista, a teoria da argumentação
jurídica é baseada em princípios e valores substanciais, os

quais seriam capazes de fundamentar racionalmente uma
decisão jurídica (SIMIONI, 2014).
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argumentos de política “são baseados na
orientação às políticas públicas do governo”,
enquanto que os argumentos de princípio “são
argumentos baseados nas convicções morais da

A Decisão do Supremo Tribunal Federal nos Casos Difíceis: uma Análise da Fundamentação Jurídica com Base em
Princípios no Julgamento das Ações de Controle de Constitucionalidade

comunidade”, buscando demonstrar se a decisão

decisão jurídica deve estar subordinada às

jurídica respeita e garante os direitos individuais

convicções

e coletivos (SIMIONI, 2014, p. 342).

princípios (SIMIONI, 2014).

políticas

da

comunidade:

os

A título exemplificativo, Simioni (2014, p.

Esses dois argumentos são, portanto,

342) expõe o caso do governo instituir uma

utilizados na justificação de uma decisão jurídica,

política afirmativa de inclusão escolar de crianças

é por isso que a decisão jurídica nos casos difíceis

e esse fato ser utilizado como argumento para a

pode extrapolar o direito positivo. Sendo, pois,

decisão jurídica que proíbe o trabalho infantil no

uma escolha política, a decisão precisa assumir

setor agrícola em horário incompatível com o

esse caráter e utilizar tanto argumentos políticos

escolar.

como de princípios na escolha de um dentre várias

Por sua vez, os argumentos de princípios,

respostas

possíveis.

Porém,

“ao

utilizar

isto é, morais, quando utilizados para tomar uma

argumentos de política, a decisão jurídica se

decisão jurídica, tendem a respeitar e garantir

politiza, e isso significa que, como decisão

direito individuais e coletivos, por isso Dworkin

política, a escolha da resposta correta do direito

(1978, p.82) afirma que “arguments of principle

também

justify a political decision by showing that the

legitimidade democrática” (SIMIONI, 2014, p.

decision respects or secures some individual or

345).

group right”.

precisa

enfrentar

a

questão

da

Ao seguir esse raciocínio, Dworkin (1978)

Nos casos difíceis, por conseguinte, a

propõe uma distinção entre regras e princípios,

escolha de um dentre os vários sentidos pela

tendo dividido estes últimos entre princípios

decisão jurídica, é uma escolha política, pois

morais e políticas públicas, os quais servem de

diante desses casos é preciso extrapolar o direito

elementos para a argumentação jurídica para

positivo e recorrer aos argumentos de política e de

justificar a escolha nos casos difíceis. No caso

princípio.

Desse modo, “a decisão jurídica

dos argumentos políticos, estes tendem a

precisa, em outras palavras, admitir seu inevitável

demonstrar que a decisão jurídica normalmente

caráter político e, como tal, procurar justificar-se

está em conformidade com os objetivos políticos

também politicamente e não só no direito em

da comunidade, em outros termos, “arguments of

vigor, já que nos casos difíceis esse direito não é

policy justify a political decision by showing that

claro” (SIMIONI, 2014, p.345).

the decision advances or protects some collective

Inclusive Kelsen já havia observado que a

goal of the community as a whole” (DWORKIN,

interpretação autêntica, isto é, a escolha de um

1978, p. 82). A decisão jurídica, por conseguinte,

dentre vários sentidos por parte dos juízes, é

quando calcada em argumentos políticos tende a

escolha política, e justamente por isso Dworkin

resolver o caso de acordo com a orientação às

propõe que nos casos difíceis a justificativa da

políticas públicas do governo.
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Com o intuito de evitar a politização da

Não

obstante

a

preferência

pelos

justiça, Dworkin (1978, p. 84-85) propõe que a

argumentos de princípio, Dworkin (2001) confere

decisão jurídica utilize apenas argumentos de

supremacia aos direitos fundamentais frente à

princípio, justamente porque a argumentação

soberania popular, podendo, nesse sentido, os

baseada

a

direitos fundamentais restringir a soberania do

legitimidade democrática da decisão jurídica em

povo com o intuito de resguardar esses direitos e

virtude de os juízes que compõem os tribunais não

as liberdades individuais. Justamente com o

serem eleitos como representantes políticos do

objetivo de se afastar da decisão jurídica

povo tampouco submeterem à opinião pública,

discricionária, Dworkin se posiciona contra o

caracterizando

positivismo, deixando claro que ao se admitir uma

em

políticas

tal

públicas

decisão

afronta

como

contramajoritária.

decisão discricionária some a proteção aos

Os princípios morais, por sua vez, refletem

direitos individuais. E é justamente nesse sentido

os anseios da comunidade expressando a opinião

que propõe a decisão jurídica alicerçada na

da maioria e expondo a liberdade de consciência

justificação

dos grupos sociais. Os argumentos de princípio

argumentos de princípios.

expõem, dessa forma, a integridade moral da

do

direito,

em

especial

nos

Referida preferência se justifica pois

comunidade. A respeito desse entendimento de
Ronald Dworkin, Simioni (2014, p. 347), conclui
que:
Desse modo, com base em princípios de
moralidade política, o problema da
legitimidade democrática de uma decisão
jurídica fica resolvido, já que os juízes que
decidem com base em princípios não
precisam ser eleitos democraticamente, como
se fossem tomar decisões sobre objetivos
políticos.

Segundo Dworkin, os juízes desempenham
atividade substancialmente diversa à
atividade desenvolvida pelos membros do
Poder Legislativo, uma vez que estes foram
eleitos para concretizar políticas públicas
ditadas pela comunidade; pautam as suas
atividades por princípios de política. Os
juízes, ao contrário, são guiados, mesmo nos
casos difíceis, por argumentos de princípios,
não de política (VERBICARO, 2005, p.13).

Apesar dessa distinção, Dworkin aborda a
possibilidade

de

transferirem-se

questões

Por tanto, para resolver os casos difíceis,

políticas ao Judiciário, contudo não utiliza

deve recorrer aos argumentos de política e

expressamente o termo judicialização da política.

princípios, prevalecendo este último. Não há

Essa transferência de algumas decisões do

dúvida, pois, que a decisão jurídica é política, uma

Legislativo para o Judiciário possibilita às

vez que ultrapassa os limites do direito positivo e

minorias que seus direitos não sejam afastados,

recorre aos princípios da moralidade política para

seja pela ineficácia ou falta de representatividade

justificar a respeito correta do direito para os

de seus interesses nas instituições majoritárias.

casos difíceis.
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As ações selecionadas para a presente
Se os tribunais tomam a proteção de direitos
individuais como sua responsabilidade
especial, então as minorias ganharão em
poder político, na medida em que o acesso
aos tribunais é efetivamente possível e na
medida em que as decisões dos tribunais
sobre seus direitos são efetivamente
fundamentadas. (DWORKIN, 2001, p. 2532).

pesquisa levam em consideração o amplo debate
doutrinário entre juristas brasileiros acerca do
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no âmbito desses processos em sede de
controle de constitucionalidade. Julgamentos
como da execução provisória da pena após

Nesse viés, para Dworkin o judicial

condenação em segunda instância (ADC n.43 e

review80 pode ser visto como instrumento para as

44); e a criminalização da homofobia e transfobia

minorias terem seus interesses atendidos no

(ADO n.26) podem ser considerados casos

Judiciário, podendo inclusive, por intermédio da

difíceis por lidarem com o conflito de princípios

revisão

constitucionais de mesmo grau hierárquico.

judicial,

decisões

de

processos

majoritários serem invalidadas sob o argumento
de serem contrários à Constituição ou à proteção

4.1 Análise das Ações Declaratórias de

aos direitos fundamentais.

Constitucionalidade nº 43 e 44

O equilíbrio, portanto, alcançado com a
utilização de argumentos de princípio por parte do

Após o julgamento do Habeas Corpus (HC)

judiciário, ainda que este esteja atuando na seara

126.292 em 16 de fevereiro de 2016, o Partido

política. Para Dworkin (2001, p. 101), "o tribunal

Nacional Ecológico (PEN) e o Conselho Federal

deve tomar decisões de princípio, não de política

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

- decisões sobre que direitos as pessoas têm sob o

ingressaram com as Ações Declaratórias de

nosso sistema constitucional, não decisões sobre

Constitucionalidade nº 43 e 44, a fim de rever o

como se promove o bem-estar geral", devendo,

entendimento do Supremo Tribunal Federal no

inclusive nos casos difíceis, proferir a decisão

julgamento

jurídica com argumentos de princípios, se

controvérsia entre os juízes acerca do âmbito de

desvinculando das diretrizes políticas de governo.

aplicabilidade do princípio constitucional da

do

HC,

o

qual

tem

gerado

presunção de inocência.
4.

Controle

de

Constitucionalidade

e

a

fundamentação com base em princípios

O objetivo das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nº 43 e 44 é a declaração de
constitucionalidade do artigo 283 do Código de
Processo Penal para determinar a suspensão de

80

“A revisão judicial assegura que as questões mais
fundamentais de moralidade política serão finalmente
expostas e debatidas como questões de princípio e não

apenas de poder político, uma transformação que não pode
ter êxito no âmbito da própria legislatura” (DWORKIN,
2001, p. 102).
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execução provisória de pena cuja decisão não haja

do Código de Processo Civil, conferem apenas

transitado em julgado, e a libertação daqueles que

efeito devolutivo aos recursos extraordinário e

tenham sido presos.

especial, o que permitiria a execução provisória

No caso da possibilidade de execução da
pena após condenação em segunda instância

da pena a partir da condenação em segunda
instância.

(ADC’s 43 e 44), o entendimento adotado pelo

No mês de outubro de 2019 o julgamento

Supremo Tribunal Federal entra em choque com

foi suspenso após os votos dos Ministros Rosa

o princípio da presunção de inocência previsto no

Weber

art. 5º, inciso LVII, da CRFB/88, segundo o qual

acompanhavam o Relator, o Ministro Marco

toda pessoa deve ser presumida como inocente até

Aurélio, para julgar procedentes os pedidos

o trânsito em julgado da ação penal condenatória.

formulados

e

Ricardo

nas

Lewandowski,

ações

que

declaratórias

de

Nas primeiras decisões proferidas nas

constitucionalidade nº 43 e 44 de modo a dar

ADCs 43 e 44 posicionam-se a favor da execução

interpretação conforme a Constituição ao art. 283

provisória da pena, os ministros Cármen Lúcia,

do Código de Processo Penal. Os votos dos

Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luís Roberto

Ministros Alexandre de Moraes e Roberto

Barroso, Luiz Fux e TeoriZavaski. Contra a

Barroso julgavam parcialmente procedentes as

execução da pena a partir da condenação em

ações. De modo diverso dos demais, o voto do

segunda instância, os Ministros Celso de Mello,

Ministro

Marco Aurélio, Ricardo Lewandowiski, Rosa

improcedência das ações.

Weber e Dias Toffoli.

Edson

Fachin

entendeu

pela

Da leitura dos votos e das decisões

Para o Ministro Marco Aurélio, relator, o

proferidas nas ADC’s 43 e 44, e ainda no HC

artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP)

126.292 percebe-se uma postura contrária ao

deve

texto constitucional e aos princípios nele

ser

suspendendo-se

considerado
as

constitucional,

execuções

provisórias

previstos,

que

destoa

das

técnicas

de

determinadas após a decisão de 2ª instância, em

argumentação jurídica esperadas. Outra questão

atenção ao disposto no inciso LVII, do art. 5º, da

em foco é que essas interpretações inovadoras e

CRFB/88, de acordo com o qual, "ninguém será

políticas da Constituição praticadas por aqueles

considerado culpado até o trânsito em julgado de

que se posicionaram a favor da execução

sentença penal condenatória".

provisória

da

pena

contribuem

para

a

Adotando posicionamento diverso, para o

instabilidade jurídica e insegurança quanto à

ministro Edson Fachin, apesar de o art. 283 do

hierarquia dos princípios constitucionais, e ainda,

Código de Processo Penal exigir o trânsito em

demonstrando uma postura do Supremo inclinada

julgado para o início da execução da pena, os arts.

à

637 do CPP c/c os arts. 995 e 1.029, § 5º, ambos

fundamental já consolidado.
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o outro, implicando na inferiorização da
4.2

Análise

da

Ação

Direta

de

população LGBT. Ademais, de acordo com a

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26

inicial da ação, os atos de a homofobia e a
transfobia seriam discriminações atentatórias a

No ano de 2013, o Partido Popular

direitos e liberdades fundamentais previstos no

Socialista (PPS) ingressou com a Ação Direta de

art. 5º, inc. XLI, da CRFB/88, violação esta que

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26

justifica a tipificação da conduta na lei de

perante o STF, sob o fundamento de que o Poder

criminalização ao racismo, ou ainda, confere

Legislativo estava sendo inerte em editar lei que

maior suporte à necessidade de agilizar a

incriminasse

de

atividade legislativa de promulgação de nova

homofobia e transfobia. De acordo com a inicial,

legislação criminal para criação do tipo penal em

essa atitude se enquadra na redação do art. 5º,

questão.

quaisquer

atos

e

formas

inciso XLII da Constituição brasileira de 1988,

A omissão legislativa foi reconhecida pelo

que dispõe “a prática do racismo constitui crime

STF em fevereiro de 2019, quando foi conferida

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de

interpretação conforme a Constituição ao caso,

reclusão, nos termos da lei”. Nesse sentido, a

acarretando no enquadramento dos atos de

intenção da ADO 26 era conferir interpretação

homofobia e a transfobia nos tipos penais

conforme a Constituição ao conceito de raça

previstos na legislação que define os crimes de

previsto na Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, para

racismo, até que o legislativo edite lei específica.

que fossem reconhecidos e tipificados como

Assim, por uma questão de hermenêutica

crimes previsto nessa lei, os comportamentos

constitucional, a maioria dos ministros entendeu

discriminatórios e preconceituosos contra a

que os dispositivos penais da Lei 7.716/1989

população LGBT81 (BRASIL, 2013). Constava,

devem ser interpretados em consonância com o

ainda na inicial, o pedido de reconhecimento da

princípio da dignidade da pessoa humana e de

mora inconstitucional do Congresso Nacional na

igualdade, os quais são as bases da República do

criminalização específica dessas condutas.

Brasil.

Consoante a manifestação do Partido

Até então, em fevereiro de 2019, quatro

Popular Socialista (PPS) nos autos, a homofobia

ministros haviam proferido votos a favor do

e a transfobia constituiriam espécies do gênero

enquadramento da homofobia e transfobia no rol

racismo, por se referir àquela ideologia que prega

de crimes previsto na Lei nº 7.716/89.

a superioridade/inferioridade de um grupo sobre

julgamento da ADO 26 havia sido interrompido e,

81

O termo LGBT (lésbicas, gay, bissexuais, travestis e
transexuais) passou a ser utilizado com maior frequência no

Brasil após a Conferência Nacional de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais, convocada por meio do
Decreto Presidencial de 28 de novembro de 2007.
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ao retomá-la em dia 23 de maio de 2019, o

a produção de normas penais que reprimissem

Ministro Celso de Mello fez constar nos autos o

contra qualquer tipo de discriminação, nos termos

recebimento de uma petição do Senado Federal

exigidos pelo inciso LXI do artigo 5º da

comunicando que a Comissão de Constituição,

Constituição Federal de 1988.

Justiça e Cidadania teria aprovado o Projeto de

No dia 13 de junho de 2019, os ministros

Lei nº 672 de 2019, apresentado em 12 de

Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de

fevereiro de 2019 pelo Senador Weverton Rocha

Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz

Marques de Sousa (PDT/MA). O conteúdo do

Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes votaram a

projeto visa alterar a Lei nº 7.716/89 de modo a

favor do enquadramento da homofobia e da

incluir os crimes de discriminação ou preconceito

transfobia no tipo penal previsto na Lei do

de orientação sexual e/ou identidade de gênero.

Racismo (Lei 7.716/1989) até que o Congresso

Não

obstante

o

encaminhamento

do

Nacional edite norma sobre o assunto. Restaram

comunicado pelo Legislativo, o relator da ação,

vencidos os votos dos ministros Ricardo

Ministro Celso de Mello, entendeu que a mera

Lewandowski e Dias Toffoli, os quais entenderam

aprovação do projeto pela comissão, ainda que em

que a criminalização de uma conduta só pode

caráter terminativo, não assegura sua aprovação,

ocorrer mediante lei aprovada pelo Congresso

tendo em vista ser cabível recurso para sua

Nacional, em respeito ao princípio da reserva

apreciação em plenário. Desse modo, para ser

legal previsto no inciso XXXIX do artigo 5º da

interrompida a mora legislativa, era preciso que o

CRFB/88. Nesse sentido, consoante o voto do

projeto de lei já tivesse sido aprovado pela

ministro Ricardo Lewandowski82:

Câmara do Deputados e sancionado pela
Presidência da República. Os ministros Marco
Aurélio e Dias Toffoli tiveram seus votos
vencidos, cujo entendimento era de que o
julgamento da ADO n° 26 deveria ser suspenso
até o pronunciamento final do Legislativo.
Consoante os fundamentos utilizados pelo
Ministro Alexandre de Moraes, o legislador

Não obstante a repugnância que provocam as
condutas preconceituosas de qualquer tipo, é
certo que apenas o Poder Legislativo pode
criminalizar condutas, sendo imprescindível
lei em sentido formal nessa linha.
Efetivamente, o princípio da reserva legal,
insculpido no art. 5º, XXXIX, da
Constituição, prevê que “não há crime sem lei
anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”. A Carta Magna é clara:
apenas a lei, em sentido formal, pode
criminalizar uma conduta.

brasileiro estaria atrasando uma efetiva proteção
legal aos direitos fundamentais de toda a
comunidade LGBT, principalmente no que tange

Em relação ao voto do ministro Marco
Aurélio, este não reconheceu a mora legislativa,
tendo defendido que devem ser respeitados os

82

A íntegra do voto do Ministro Ricardo Lewandowski está
disponível no portal de notícias do STF. Disponível em:

<.http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anex
o/ADO26votoRL.pdf>.Acesso em: 26 set.2019.
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limites da separação dos Poderes e da reserva

de sua orientação sexual ou de sua identidade de

legal

estes

gênero, seja, ainda, porque tais comportamentos

igualmente importantes para a manutenção do

de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos

Estado Democrático de Direito e previstos no

de discriminação e de ofensa a direitos e

texto constitucional.

liberdades fundamentais daqueles que compõem

em

termos

penais,

princípios

A decisão do Tribunal Pleno julgou

o grupo vulnerável em questão.

parcialmente os pedidos da ADO 26, tendo

Até que sobrevenha lei emanada do

julgado procedente, com eficácia geral e efeito

Congresso Nacional destinada a implementar os

vinculante, o reconhecimento do estado de mora

mandados de criminalização definidos nos incisos

inconstitucional e omissão do legislativo federal

XLI e XLII do art. 5º da Constituição da

em cumprir os incisos XLI e XLII do art. 5º da

República,

Constituição83, de modo a editar lei que conferisse

transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem

proteção penal aos integrantes do grupo LGBT+;

aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade

e dar interpretação conforme à Constituição, em

de gênero de alguém, por traduzirem expressões

atenção aos incisos XLI e XLII do art. 5º da

de racismo, compreendido este em sua dimensão

Constituição, para enquadrar a homofobia e a

social, ajustam-se, por identidade de razão e

transfobia, qualquer que seja a forma de sua

mediante

manifestação, nos diversos tipos penais definidos

primários de incriminação definidos na Lei nº

na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação

7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na

autônoma, editada pelo Congresso Nacional.

hipótese de homicídio doloso, circunstância que o

Nos termos do julgamento,

as práticas

homotransfóbicas qualificam-se como espécies

as

condutas

adequação

homofóbicas

típica,

aos

e

preceitos

qualifica, por configurar motivo torpe (Código
Penal, art. 121, § 2º, I,).

do gênero racismo, na dimensão de racismo social

Na mesma data, o Senado Federal publicou

consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no

nota oficial84 a respeito da decisão do Supremo

julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso

Tribunal Federal, informando que, não obstante o

Ellwanger), na medida em que tais condutas

julgamento da Corte a favor da aplicação da

importam em atos de segregação que inferiorizam

legislação

membros integrantes do grupo LGBT, em razão

homotransfobia, a citada casa legislativa havia

83

De acordo com os incisos XLI e XLII, do art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais; XLII - a prática do
racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
84
No dia 13 de junho de 2019, o Senado Federal publicou a
seguinte nota: Presidência do Senado divulga nota sobre

decisão do STF de criminalizar a homotransfobia. Íntegra
disponível
em:
<.https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/
13/presidencia-do-senado-divulga-nota-sobre-decisao-dostf-de-criminalizar-a-homotransfobia>.Acesso em: 26
ago.2019.
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antirracismo

para

punir

a
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encaminhado parecer informando a aprovação, na

constitucional como na legislação especial, é a

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

garantia do cidadão contra arbitrariedades no

do Projeto de Lei (PL) 672/2019, que inclui, na

exercício do direito de punir do Estado.

Lei de Racismo, a discriminação por orientação

Diante de um conflito entre princípios

sexual ou de identidade de gênero. Uma vez que

constitucionais, no caso da ADO 2685, observa-se

a decisão do Supremo Tribunal se deu em razão

a ausência de técnicas de argumentação jurídica

da omissão legislativa em editar lei que punisse a

ou de ponderação de princípios no julgamento

discriminação contra homossexuais e transexuais,

parcial da ação. Ao reconhecer a omissão

o Senado demonstrou claramente, em nota, a

legislativa e dar interpretação conforme a

discordância com a postura assumida pela Corte:

Constituição Federal para enquadrar atos de
homofobia e de transfobianos tipos penais

Diante do exposto, ressalta-se que a
Constituição Federal assegura ao Congresso
Nacional a atribuição de legislar. O
Parlamento respeita a decisão do Poder
Judiciário na sua independência e autoridade
para dirimir conflitos constitucionais, mas
não pode aceitar a interpretação de que é
omisso, uma vez que se guia pela devido
respeito à democracia e à pluralidade de
opiniões, representadas nos diferentes
parlamentares eleitos pelo povo.

previstos na a Lei nº 7.716/89 - que define os

Percebe-se que, diante da omissão e mora

promover a criação de um tipo penal incriminador

do Poder Legislativo em editar norma penal que

por meio da analogia, o Supremo Tribunal parece

proteja os grupos vulneráveis e concretize o

ter violado o princípio da legalidade previsto no

princípio da dignidade da pessoa humana e da

texto constitucional em seu art. 5º, inciso XXXIX:

igualdade, o Supremo Tribunal Federal promoveu

“não há crime sem lei anterior que o defina, nem

a interpretação da Constituição sem ponderar

pena sem prévia cominação legal” em detrimento

princípios colidentes, especialmente o princípio

do princípio da dignidade da pessoa humana. Por

da legalidade (reserva legal) na tipificação de

mais que o respeito ao princípio da dignidade da

condutas penais. O critério nullum crimen, nulla

pessoa humana seja um dos fundamentos da

poena sine lege, incorporado à Constituição

República Federativa do Brasil, tal como exposto

brasileira sob o princípio da legalidade e

no inciso III, do artigo 1º, da Constituição, está

expressamente

texto

em mesmo nível hierárquico com o princípio da

Ressalta-se que, ao longo da elaboração da presente
pesquisa a ADO 26 não teve seu julgamento encerrado,
tendo o presente artigo se atentado à movimentação

processual e decisões proferidas até a data de 1º de julho de
2019.
Disponível
em:
<.http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4
515053>.
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previsto

tanto

no

85

crimes de racismo - o Supremo Tribunal Federal
fundamentou sua decisão com base em normas de
caráter principiológico e, por vezes, de conteúdo
aberto, o que exige maior fundamentação jurídica
para que não haja a violação de outros princípios
igualmente

importantes

Nesse

sentido,

ao
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legalidade, e, neste caso, tomando como base a

dependem

da

justiça

constitucional

teoria de Robert Alexy apresentada nesta

efetivação de seus direitos.

para

pesquisa, diante de um choque de princípios de
mesmo grau hierárquicos é preciso que a decisão

5. Considerações Finais

jurídica seja tomada por meio da ponderação de
princípios e máxima de proporcionalidade
evitando a escolha discricionária do julgador.

A análise das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nº 43 e 44, e da Ação Direta

Por mais que “no Estado Democrático de

de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26

Direito ocorre certo deslocamento do centro de

permitem vislumbrar um tipo de decisão judicial

decisões do Legislativo e do Executivo para o

proferida com base na interpretação de princípios

plano da justiça constitucional” (STRECK, 2014,

constitucionais, de mesmo nível hierárquico, em

p.64), sendo de competência do Supremo

que a hermenêutica constitucional promovida

Tribunal Federal zerar pela garantia dos direitos

pelo Supremo Tribunal Federal parece destoar da

fundamentais e princípios democráticos nos quais

teoria de argumentação jurídica proposta por

se fundamenta a República Brasileira.

Robert Alexy. Não obstante haver, em muitos

Como bem destaca o professor Lênio Luiz

casos, referência expressa à proporcionalidade

Streck, a Constituição atua como instrumento

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal,

dirigente-compromissário

valorativo-

esta não condiz com o que o autor propôs, eis que

principiológico, e “na falta de políticas públicas

as decisões se assemelham a mera escolha

cumpridoras dos ditames do Estado Democrático

discricionária de um princípio perante os demais,

de Direito, surge o Judiciário como instrumento

sem apresentar qualquer fundamento racional ou

para o resgate dos direitos não realizados”

prática argumentativa que justifique a decisão

(STRECK, 2014, p. 65).

jurídica.

Desse modo, não obstante a realização dos

No caso da ADO 26, ainda que a proteção à

direitos fundamentais seja a base do Estado

comunidade LGBT+ fosse o principal objetivo e

Democrático de Direito, a intervenção do

intenção da Corte como guardiã da Constituição,

Supremo Tribunal Federal por meio do controle

o julgamento não poderia se dar unicamente pela

de

aplicação

constitucionalidade

quando

princípios

das

leis

positivadas,

exigindo,

basilares da República entram em colisão, requer

argumentos de razão política, ou seja, fatores

práticas argumentativas guiadas pelo critério da

exteriores ao próprio direito: princípios. No

proporcionalidade a fim de não comprometer a

entanto, a decisão judicial com base em princípios

vigência e aplicabilidade dos demais princípios,

constitucionais

tampouco prejudicar grupos minoritários que

70

de

igual

hierarquia

fundamentação

jurídica

e

argumentativas,

evitando-se

requer
técnicas

a

escolha
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discricionária. Porém, aparentemente as decisões

minoritários;

proferidas

competência originária do Poder Legislativo ao se

em

sede

de

controle

de

constitucionalidade não guardam relação com o

afastar

modelo

constitucional, do princípio democrático de

de

racionalidade

ponderação

de

argumentativa

princípios
propostos

e
por

da

e, de outro, interferindo na
função

de

garante

da

ordem

separação e harmonia dos poderes estatais.

Alexy, eis que, do teor das decisões analisadas,
não

se

observam

práticas

argumentativas
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UMA LEITURA CRÍTICA DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
881/2019 SOB O VIÉS DO
DIREITO
CIVIL
CONSTITUCIONAL

dispositivos contratuais e suas influências para o

A CRITICAL READING OF
PROVISIONAL
MEASURE
881/2019 IN THE VIEW OF
CONSTITUTIONAL CIVIL LAW

exposto como a MP colide com a função social do

Isaura Raquel Castagnari86
Verena Dias Barboza Munhoz87

pesquisa bibliográfica de autores reconhecidos no

RESUMO: A Constituição Federal e o Direito Civil nem
sempre foram vistos em conjunto como nos dias atuais,
assim, esse fruto é decorrente de um longo contexto
histórico que se desenvolveu até o Estado Social de Direito.
Dessa forma, o artigo visa apresentar o processo de avanço
que
o
Código
Civil
obteve
decorrente da
constitucionalização de seus institutos e as alterações que a
Medida Provisória 881/2019 causou, principalmente, no
Código Civil. Foi utilizado o método de pesquisa
bibliográfico para analisar os resultados que a MP trará para
as relações jurídicas negociais e para toda a coletividade.
PALAVRAS-CHAVE:
Civil; Constitucionalização;
Medida Provisória; Contratos.

Miguel Reale, entre outros autores de destaque.

ABSTRACT: The Federal Constitution and Civil Law have
not always been working together as nowadays, this
collaboration is due to a long historical context until the
Social Rule of Law. The article aims to present the progress
that the Civil Code obtained due to the constitutionalization
of its institutes and the amendment that the Provisional
Measure 881/2019 brings, caused, mainly, in the Brazilian
Civil Code. The bibliographic research method was used to
analyze about the results that this Provisional Measure will
bring to business legal relations and for the whole
community.
KEYWORDS: Civil; Constitutionalization; Provisional
Measure, Contracts.

coletivo. Essas modificações serão analisadas
pelos olhos do Direito Civil Constitucional, que
predomina

no

Código

Civil

através

da

constitucionalização dos seus institutos. Será
contrato e com toda a base constitucional
fundamentada na proteção da coletividade.
O estudo da temática foi feito com base na
assunto, como Paulo Lôbo, Flávio Tartuce,
Foi exposto também a Lei N. 13.874/2019 ou Lei
de liberdade econômica, que regulamentou a MP
citada, e assim, promoveu modificações em
vários dispositivos das relações contratuais do
Código Civil, mas até mesmo nos artigos da CLT.
2.

A

CONSTITUCIONALIZAÇÃO

DO

DIREITO CIVIL
O Direito Civil e Direito Constitucional
eram vistos de forma separada desde a Revolução
Francesa. A Constituição não passava de um
documento meramente político e condicionado,
enquanto o Código Civil regulava as relações
privadas, sendo responsável também por reger a
sociedade de forma geral. Era utilizado na época

1. INTRODUÇÃO

o Código Napoleônico, que era totalmente liberal
e inspirou uma série de Códigos Civis no mundo,

O tema deste artigo são as mudanças que a

como o brasileiro. A partir do século XX, o direito

Medida Provisória 881/2019 causam em alguns

civil começa a ter como necessidade um

86

87
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paradigma mais social e menos liberal. Logo, o

Após a Segunda Guerra Mundial, outros

Estado precisaria regular alguns pilares deste

países também adotaram a constitucionalização

direito, que não deixou de ter sua autonomia, mas

do Direito Civil, como a Alemanha, França, Itália,

era preciso proteger o lado mais fraco das relações

entre outros. No Brasil, se adota a aplicação direta

jurídicas.

das normas constitucionais, pois a CF/88 abrange

Expõe Luís Roberto Barroso três fases que

todos

os

valores

da

sociedade

e

é

fizeram em seu período determinado surgir uma

hierarquicamente superior às outras normas do

nova mentalidade a respeito da Constituição no

ordenamento

Brasil e na Europa. Começando pela fase

depende do arbítrio do Estado e está sendo bem

histórica, que fez com que a constituição

vista nos tribunais brasileiros.

inspirasse as instituições, foi o período pós
Segunda Guerra Mundial na Europa. Já no Brasil,
a fase histórica começa a partir da Constituição
Federal de 1988, já que anteriormente o país
passava por uma época de autoritarismo. Na fase
filosófica tem destaque o pós-positivismo, que, de
certa forma, traz à tona o direito entrelaçado com
a moral, necessidade que surgiu também após a
Segunda Guerra.
Por último, Barroso explica sobre a fase
teórica. Ele a divide em três partes, sendo elas: a
força normativa da Constituição, ou seja, a força
obrigatória que a Constituição possui, como
qualquer norma jurídica; a expansão da jurisdição
constitucional que ocorre quando há o controle de
constitucionalidade; e, por fim, a interpretação
constitucional que consiste basicamente na
superioridade da Constituição e na interpretação
segundo a mesma, devido a preposição de
constitucionalidade em relação às normas, a
uniformidade do ordenamento, a razoabilidade e
os seus efeitos.

jurídico.

Essa

aplicação

não

O Direito Constitucional não foi adotado
sem oposição e somente após a vigência do
Código Civil de 2002 se tornou uma ideia mais
aceitável, pois ele já se encontra sob todos os
princípios constitucionais de 1988. Pois agora
como diz Paulo Lôbo “É a Constituição, e não
mais o Código Civil, que dá unidade ao sistema”
(Paulo Lôbo, 2008).
Então, reitere-se que a constitucionalização
do Direito Civil começou no final do século XX
com os juristas que buscavam harmonizar a CF/88
com o Código Civil, que estava entrelaçado com
os paradigmas do Estado liberal das Constituições
antigas, que distanciavam o Direito Civil e o
Direito Constitucional. Um dos padrões da
Constituição Federal de 1988 foi orientar e limitar
as relações privadas, visando atingir uma
igualdade material, protegendo a parte mais frágil
mas não perdendo seu caráter cível.
Essa mudança que ocorreu no Direito Civil
se deve a própria sociedade, que busca a justiça
social e a solidariedade dentro do Estado
Democrático Social de Direito, visando também a
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redução das desigualdades sociais. A sociedade

frente com o liberalismo ao se tornar um direito

contemporânea necessita da diligência do Estado

indispensável, ele recentemente sofreu uma

para promover a dignidade humana e fazer

alteração, que pode ter colocado em risco a

prevalecer o interesse público. Esse desejo da

constitucionalização do Direito Civil vista até

sociedade pelo Estado social, não foi tocado nem

aqui. Esse princípio surgiu consequentemente no

mesmo pela globalização e pelo neoliberalismo

Estado Social, no final do século XX, e está

(LOBO , 2008).

presente no Código Civil de 2002, no art. 421,

A constitucionalização do direito consiste
na influência que a Constituição exerce em todo o

como uma cláusula geral.
A função social do contrato estabelece,

ordenamento jurídico, sendo seus princípios

basicamente,

usados para avaliar todas as regras do direito.

prevaleçam sobre as individuais. Ocorria o

Hoje em dia, a Constituição e o Direito Civil estão

contrário na época em que predominava o

ligados e o Código Civil atualmente deve ser

liberalismo. Nos dias atuais, o contrato deve

interpretado segundo princípios constitucionais.

obrigatoriamente ser interpretado segundo a

Alguns deles são:

função do social do contrato que necessariamente

● Princípio da socialidade: consiste em
● Princípio

da

operabilidade:

traz

a

legislação de forma clara, objetiva e aplicável;

as

pretensões

coletivas

representa o interesse coletivo.
A

proteger os bens e valores coletivos;

que

partir

da

constitucionalização

dos

institutos de direito privado é fundada a função
social do contrato, que é um Direito Humano de

● Princípio da dignidade da pessoa humana,

segunda geração, ou seja, um direito social. Os

solidariedade social e igualdade substancial: são

sujeitos devem condicionar a autonomia privada

previstos na Constituição e são fundamentos do

ao Estado em certas situações, para que ele possa

Código Civil após a constitucionalização do

preservar a ordem social e interesses coletivos.

mesmo;

Miguel Reale defendeu uma base tríplice

● Princípio da eticidade: prioriza o ser

representada

pela

ética,

socialidade

e

humano, aqui estão embutidos os princípios de

operabilidade no anteprojeto do atual Código

boa-fé, equidade, ética, função social dos

Civil, que representa a função social do contrato.

contratos.

A função social do contrato visa atender os

3. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO

interesses da dignidade da pessoa humana

CONTRATO

individual e coletivamente, protegendo segundo a

O princípio da função social do contrato
será um dos enfoques deste artigo, porque além
dele ser um marco do Estado Social, batendo de
Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020
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2.035, CC, que nenhuma convenção pode

social do contrato inseriu requisitos para os

prevalecer se ela for contrária aos preceitos do

contratos e cumprimento de preceitos de ordem

Código, que garante uma função social dos

pública, permitindo a revisão e interferência, sem

contratos. Dessa forma, a justiça comutativa deve

permitir

igualar as desigualdades substanciais entre as

enriquecimento sem causa, por exemplo. Além

partes do contrato.

disso, é importante salientar a boa-fé antes,

Essa regulamentação dos contratos surgiu
quando as classes trabalhadoras lutaram para que

a

onerosidade

excessiva

e

durante e após o contrato ser realizado.
Dessa maneira, o legislador considerou os

seus contratos de trabalho fossem regulamentados

acontecimentos

pelo Estado. Ao elaborar o Código de 1916,

sociedade brasileira e elaborou o Art. 421 do atual

Clóvis

pelo

Código Civil de 2002, que defende que “A

liberalismo político e econômico que permeava a

liberdade de contratar será exercida em razão e

Europa, então naquela época não era permitido às

nos limites da função social do contrato”.

partes reclamar, nem ao juiz interferir no contrato,

Lembrando que a liberdade de contratual é

o possível era apenas revogação de cláusulas

limitada objetivamente pela norma, relacionando-

quando a outra parte concordava. Até a Segunda

se com a função social do contrato, já a liberdade

Guerra, os interesses pessoais dominavam, mas

de contratar é subjetivamente a possibilidade de

após esse período a humanidade passou a ter uma

cada um contratar e exercer sua vontade. Para

nova visão sobre os direitos humanos, assim, o

Miguel Reale, a Constituição de 1988 está de

Estado passou a defender os interesses sociais.

acordo com o artigo, nos incisos XXII e XXIII do

Dessa forma, o contrato se adequou a esses

artigo 5º, prevê que o direito de propriedade

preceitos, passando a ser um instrumento jurídico

atenderá a sua função social. (REALE, 1998) O

equitativo e social, surgindo os direitos de

princípio da equivalência material tem aspectos

natureza transindividual, que protegem interesses

subjetivos e objetivos: o subjetivo considera o

coletivos. O ordenamento jurídico não retira do

poder contratual das partes e salienta a ideia da

indivíduo a possibilidade de satisfazer um

igualdade jurídica e presunção legal absoluta de

interesse próprio, mas esse interesse não pode

vulnerabilidade, que seria representada pelos

prejudicar a sociedade. Se ocorrer algum conflito

trabalhadores e consumidores, por exemplo. Já o

entre interesses sociais e individuais, os primeiros

objetivo considera o desequilíbrio de direitos e

prevalecem. A função social do contrato também

deveres do contrato, sem permitir onerosidade

surgiu devido ao aumento da atividade comercial,

excessiva entre as partes. Esse princípio tem

onde o desequilíbrio econômico e acesso aos bens

respaldo legal na Constituição, em seu art. 173,

de consumo imperavam. O Estado não interferia

que expõe que a lei não permitirá abuso do poder

nessas situações anteriormente, mas a função

econômico que vise aumento arbitrário dos
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lucros. Segundo o autor Nelson Rosenvald, a

seguida a Declaração de Liberdade Econômica,

função social não é um limite externo e negativo,

além disso, é analisada como inconstitucional,

mas valoriza e legitima a atuação do indivíduo,

pois foi instituída sem os requisitos necessários

assim, o contrato não pode ofender os interesses

para uma Medida Provisória, ou seja, de

coletivos. (ROSENVALD, 2004)

relevância e urgência.

Para o autor Caio Mário, o ato de contratar

Paulo Lôbo acusa Medida Provisória

está previsto na Constituição no Art. 1º, inciso IV,

N.881/2019 de inconstitucionalidade formal,

no que aborda sobre a livre iniciativa, sendo

pois, apesar da Constituição Federal não vedar a

preceito do Estado Democrático de Direito. Essa

edição de Medidas Provisórias sobre a matéria de

livre iniciativa não pode ultrapassar os limites

Direito Civil, no Art. 62, §1º, inciso I, b, da

impostos, dessa forma, não podendo conflitar

Constituição Federal, referente à alteração de

com o interesse público. Desse modo, o legislador

conteúdos referentes ao Direito Civil, Lôbo

buscou superar o individualismo e o Estado passa

entende que essas não podem ter caráter de

a regular os contratos, tendo uma função social.

urgência, que constitui um dos requisitos das

(MÁRIO, 2003)

MPs. Além disso o processo para a alteração de

4. A MEDIDA PROVISÓRIA N. 881/2019
A Medida Provisória N. 881/2019 foi
editada pelo presidente Jair Bolsonaro, instituindo

códigos é um processo mais complicado e
rigoroso, pois a mudança interfere diretamente na
sociedade, não aceitando também o critério de
relevância e urgência.

garantias de liberdade econômica, livre iniciativa

Já a inconstitucionalidade material em

e afeta o direito civil, empresarial, econômico,

sentido geral, se configura quando a MP/881 julga

urbanístico, do trabalho e do meio ambiente. A

que a livre iniciativa seria um princípio jurídico-

finalidade da Medida Provisória é facilitar as

constitucional, sendo que ela é apenas uma das

práticas de livre mercado e a redução da

bases da economia de mercado, sendo assim, os

burocracia para o estabelecimento de negócios no

valores sociais de livre iniciativa um princípio

Brasil (BARRETTO, 2019). A medida expõe o

constitucional previsto no Art. 1, inciso IV da

Estado como agente regulador que deve intervir

CF/88. (Paulo Lôbo, 2019).

minimamente nas relações privadas, provocando

Em

relação

a

inconstitucionalidades

mudanças na compreensão da função social do

materiais específicas, Paulo Lôbo menciona a

contrato, pois alterou diretamente o art. 421 do

intervenção

Código Civil.

diretamente o Poder Judiciário, além de ir contra

mínima

estatal

que

atinge

Será visto que essas mudanças são vistas,

ao que diz o caput do art. 170 da CF/88. A medida

por muitos, como um retrocesso, pois condiciona

se utiliza apenas do parágrafo único desse mesmo

a função social do contrato, já que exige que seja

artigo. A Medida também tenta pôr fim a função
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social do contrato, limitando o art. 421 do Código

jurídicos são impostos. O §2º do art. 113 do

Civil à “Declaração de Direitos de Liberdade

Código Civil, aborda que as partes podem

Econômica”.

livremente pactuar regras de interpretação,

Flávio Tartuce afirma que a MP/881 trouxe

preenchimento de lacunas e integração dos

dificuldade para a aplicação da função social do

negócios jurídicos, porém essa liberdade as partes

contrato,

já tinham e isso não afasta a intervenção do

seja

pela

doutrina

ou

pela

jurisprudência, pregando a intervenção mínima

Judiciário em certos casos. (TARTUCE, 2019)

do Estado e relembrando os paradigmas do
Código Civil Brasileiro de 1916. (Flávio Tartuce,
2019). Desta forma, apesar da medida trazer
condições interessantes de livre iniciativa para a
sociedade brasileira, ela não possui, segundo
alguns doutrinadores, os requisitos necessários
para estar em vigor no ordenamento jurídico,
sendo necessário que o Legislativo reveja a
mesma.

com o autor Anderson Schreiber: o artigo ressalta
a revisão contratual como excepcional, porém o
atual Código Civil adotou a teoria da imprevisão,
que, para Tartuce, já não tem uma aplicação
prática simples. Também Schreiber defende que a
MP discorre uma intervenção mínima do Estado
e revisão contratual excepcional, sendo um
equívoco, pois ambos são imprescindíveis nas

5. A LEI N. 13.874/2019
A

Quanto ao art. 421, Flávio Tartuce concorda

nova Lei

N. 13.874/2019 expõe

principalmente sobre contratos paritários ou
negociados. Muitos contratos celebrados entre
grandes empresas são contratos negociados,
assim, são influenciados pela Lei da liberdade
econômica. É necessário remeter ao Art. 170 da
Constituição Federal, que expõe a importância da
autonomia nos contratos negociados, mas afirma
a necessidade de seguir as normas de ordem
pública.

relações contratuais para garantir a incidência das
normas jurídicas, principalmente as normas
constitucionais. Além disso, ressaltar uma revisão
excepcional não altera os casos em que ela se
aplica, então a alteração não produzirá efeitos no
modo

de

aplicação

na

prática

(SCHREIBER,2019). Flávio Tartuce finaliza seu
artigo expondo que a Lei da Liberdade
Econômica tentou valorizar a autonomia privada
e resolver antigos problemas técnicos que
existiam no Código Civil, porém a autonomia
privada e a intervenção mínima não passaram a

O art. 113 do Código Civil discorre sobre a

ser princípios contratuais absolutos, pois eles são

função de interpretação da boa-fé objetiva, em

inferiores com relação a função social do contrato

todos os negócios jurídicos. Na redação do novo

e boa-fé objetiva.

§1º, há uma ampliação de tutela dos aderentes
negociais e contratuais, para quem os negócios
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como aumento do prazo para a anotação do

Além disso, como Tartuce também afirma que a

contrato de trabalho da CTPS, de dois dias

MP 881/2019 colide com a função social do

corridos para cinco dias úteis. Também o controle

contrato ao limitá-la segundo a liberdade

de jornada somente é obrigatório nas empresas

econômica e consagrar a mínima interferência dos

com mais de 20 empregados e antes era exigido

poderes do Estados nas relações privadas,

das empresas com mais de 10 empregados. Assim

relembrando o liberalismo já superado.

sendo, são pedidas apenas as horas extras nos
pontos e não é incluído o trabalho extraordinário.
Além de alterações nos artigos que previam
multas pela falta de anotação do contrato e de suas
condições na CTPS, bem como pela sua retenção.

Dado o exposto, sobre a relação histórica e
contemporânea do Direito Civil e Constitucional,
é observada a importância do paradigma do
Estado Social e da relação de união que a
constitucionalização

do

Direito

Civil

proporcionou, o que ocorreu somente em virtude
um

longo

fica um questionamento que deve ser refletido
pelo leitor, será essa medida realmente benéfica
para a sociedade ou a sociedade está regredindo
com a vigência dela no ordenamento jurídico?
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6. CONCLUSÃO

de

Em vista dos argumentos já mencionados,

processo,

que

superou

o

Absolutismo e as bases profundas do Liberalismo
Econômico.

BARRETTO, Fernanda C. Função social do
contrato, liberdade econômica e seus reflexos
no âmbito do direito das famílias e das
sucessões – Uma análise da Medida Provisória
n

881-2019.IBDFAM.Disponível

em:<www.ibdfam.org.br/noticias/6931/Função+
social+do+contrato%2C+liberdade+econômica+
e+seus+reflexos+no+âmbito+do+direito+das+fa
mílias+e+das+sucessões+–

Tendo em vista os aspectos tratados da

+Uma+análise+da+Medida+Provisória+n+881-

Medida Provisória 881/2019, nota-se que ela

2019>. Acesso em: 02 de outubro de 2019.

apesar de trazer alguns pontos positivos, como o

BARROSO,

facilitar da livre iniciativa, ela também aborda

Constitucionalização do direito e o Direito

alguns requisitos que podem gerar insegurança

Civil.

jurídica,

algumas

Contemporâneo: Novos Problemas à Luz da

inconstitucionalidades formais e materiais. Como

Legalidade Constitucional: Anais do Congresso

explica Paulo Lôbo, mencionando que o Código

Internacional de Direito Civil-Constitucional da

Civil repele Medidas Provisórias por seu caráter

Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008.

por

possuir

Pg.

Luíz
238-261

Roberto.
In:

Direito

A
Civil

ser urgente e relevante, sendo que o procedimento
para alteração de Código deveria ser mais rígido.
Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

79

Uma Leitura Crítica da Medida Provisória 881/2019 Sob o Viés do Direito Civil Constitucional

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 1:

SCHREIBER,

Esquematizado: Parte Geral: Obrigações e

comentado: doutrina e jurisprudência. Rio de

Contratos. 8 ed. São Paulo: Saraiva,2018.

Janeiro: Forense, 2019. p. 245-246.

LÔBO, Paulo. Inconstitucionalidades da MP da

TARTUCE, Flávio. A “lei da liberdade

“liberdade econômica” e o Direito Civil.

econômica” (lei 13.874/19) e os seus principais

Revista

impactos para o Direito Civil. Segunda parte.

Consultor

Disponível em:

Jurídico.

6

jun.

2019.

Acesso em 17 de out. 2019.

2019.

Anderson. Código

Disponível

em:

Civil

<

LÔBO, Paulo. A Constitucionalização do

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI3130

Direito Civil Brasileiro. Pg. 18-28 In: Direito

17,21048A+lei+da+liberdade+economica+lei+1

Civil Contemporâneo: Novos Problemas à Luz da

387419+e+os+seus+principais>. Acesso em: 18

Legalidade Constitucional: Anais do Congresso

de outubro de 2019.

Internacional de Direito Civil-Constitucional da
Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008.
LÔBO,

Paulo.

Jus.com.br.

Princípios

2013.

contratuais.

Disponível

em:

https://jus.com.br/artigos/25359/principioscontratuais. Acesso em: 07 out. 2019.
OLIVEIRA,

José

G..

Lei

da

“liberdade

econômica” é mais um passo na saga de
supressão de direitos trabalhistas. Ctb, 2019.
Disponível em : < https://ctb.org.br/movimentotrabalhista/lei-da-liberdade-economica-e-maisum-passo-na-saga-de-supressao-de-direitostrabalhistas/>. Acesso em: 10 de outubro de 2019.
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de
Direito Civil. V. III, 11. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2003, p. 11.
REALE, Miguel. Visão geral do projeto de
Código Civil. Revista dos Tribunais, n. 752, jun.
1998, p. 22-30.
ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações.
3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004.

80

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

O
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
E
SUA
APLICAÇÃO NO HC 143.890 SP

jurisprudence emanating from higher courts, with the
purpose to derive their positions and reasoning adopted.
KEY-WORDS: Cannabis sativa lineu, Legality Principle,
Law 11.343/06, International Drug Trafficking.

THE PRINCIPLE OF LEGALITY
AND ITS APPLICATION IN HC
143.890 SP

1. INTRODUÇÃO
Com o surgimento e modernização das
estruturas estatais e o lento abandono das práticas

Javan Eduardo Ribeiro de Castro88

de organização social da idade medivalesca

Raíssa Barbieri Favero89

tardia, a capacidade punitiva do Estado foi

RESUMO: O presente artigo tem como proposta central
analisar o princípio da legalidade, basilar no âmbito penal,
bem como vislumbrar e investigar sua aplicação no HC
143.890 SP, oportunidade em que foi proferido o
entendimento que a importação de sementes de Cannabis
não constitui crime previsto na Lei n. 11.343/2006, visto
que considerar sementes como matéria prima para
fabricação de droga constitui-se em uma interpretação
expansiva da norma penal, o que é vedado pelo princípio
supracitado. Logo, utilizar-se-á do método hipotéticodedutivo a fim de escrutinar a doutrina e produções
científicas acerca do tema, tendo como objetivo extrair
juízos diversificados sobre a matéria, revisando também
normas penais de ordenamentos jurídicos estrangeiros.
Assim como se empregará o mesmo método para sondar a
jurisprudência relacionada emanada pelos tribunais
superiores, com propósito de auferir suas posições e
fundamentações adotadas.
PALAVRAS-CHAVE: Cannabis sativa lineu, Princípio
da legalidade, Lei 11.343/06, Tráfico Internacional de
Drogas.

rapidamente expandida, principalmente dado a
centralização de poderes quase absolutos na
autoridade do monarca.
Nessa toada – em movimento contrário a
isso –, por meio de prolongado processo histórico,
fez-se surgir o princípio da legalidade, garantia
que buscava colocar freios a sede punitiva do
regime.
Assim, o referido princípio se tornou peça
fundamental no âmbito penal, revestindo o
ordenamento com a devida segurança jurídica
proposta

por

pensadores

iluministas

(BITENCOURT, 2018, p. 68), assim como
ABSTRACT: The main purpose of this essay is to analyze
the principle of legality, basilar in the criminal sphere, as
well as to glimpse and investigate its application in HC
143.890 SP, opportunity that was pronounce the
understanding that the importation of cannabis seeds is not
a criminal offense under the Law 11.343/2006, since that
considering that seeds are elements for drug’s fabrication
constitute an expansive interpretation of the penal rule,
which is prohibited by the principle above-mentioned.
Thus, it will be use the hypothetical-deductive method in
order to scrutinize the doctrine and scientific productions on
the subject, aiming to elicit diversified judgements about
the theme and also it will be use to probe related

converteu-se em elemento fundante da estrutura
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direito fundamental, ressaltando sua relevância

dataria da Magna Charta Libertatum, de 1215,

para o ordenamento.

momento em que o poder absoluto monárquico

A partir dessa conjectura, exercendo sua
função de corte constitucional, o Supremo

entrava em declínio na Inglaterra, constando-se
então no documento:
Nenhum homem livre será detido ou
aprisionado, ou privado de seus direitos ou
bens [...] a não ser mediante o legítimo
julgamento de seus iguais e de acordo com a
lei da terra. (1215)

Tribunal Federal (STF), julgou o Habeas Corpus
(HC) n. 143.890 SP, com relatoria do decano
Ministro Celso de Mello. O processo versava
sobre a existência de tipicidade, ou não, da

Em movimento contrário, porém há forte

conduta de importar sementes de Cannabis sativa,

corrente doutrinária que atribui o surgimento do

dado o suposto enquadramento no art. 33, §1, I,

conceito e sua concretização à Revolução

da Lei n. 11.343/2006, alegado pelo Parquet.

Francesa, com a elaboração da Declaração de

Em decisão proferida, foi reconhecida a
inadequação

da

conduta

diante

do

tipo

denunciado, sustentando o Ministro Relator que
as sementes não constituíam insumos, além de
não conterem a substância ativa entorpecente, a
qual é presente na planta.

Direito dos Homens e Cidadãos (1789), como
defendido por Greco (2013, p. 95). Esse justifica
o nascimento de tal pensamento, principalmente,
pelo teor do art. 7°, o qual vedava a prisão,
detenção ou acusação do indivíduo, salvo por
disposição expressa na lei, além do descrito no
art. 8°, o qual introduziu a concepção de

Deste modo, o presente artigo tem como
objetivo esmiuçar o princípio da legalidade,

anterioridade da lei penal, condicionando a
punição a existência de legislação anterior.

apresentando um breve contexto histórico com a

É oportuno comentar que a idealização

finalidade de contextualizar o tema abordado.

moderna da principiologia aqui tratada é creditada

Ainda, analisar sua presença e importância no

a Cesare Beccaria, o qual formulou que “só as leis

direito penal brasileiro. E, por fim, oferecer um

podem fixar as penas de cada delito” (1764, p.

breve estudo de caso sobre a decisão proferida nos

30), e que “o direito de fazer leis penais não pode

autos do HC n. 143.890 SP, buscando examinar

residir senão na pessoa do legislador” (1764, p.

os fundamentos e as premissas empregadas pelo

30). Essas máximas eram justificadas por meio da

eminente Ministro para afastar a tipicidade da

teoria do contrato social, de modo a colocar em

conduta.

voga o pensamento iluminista, diante do contexto
do Antigo Regime e seu sistema repressivo

2. RETROSPECTO HISTÓRICO
Ainda

há

controvérsias

quanto

ao

nascedouro do preceito, defendendo, parte da
doutrina, como Noronha (2004, p. 69), que essa
82

torturador.
Nesse sentido, com a supressão do Estado
Absolutista e a expansão do Estado Liberal
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Democrático, o qual estabelecia garantias mais

Dá-se

ao

preceito

da

legalidade

a

sólidas aos cidadãos, a legalidade foi se

característica de limitador do poder punitivo do

estabelecendo

legislações

Estado, sendo entendido como a proteção de que

internas, o que não foi diferente no caso

nenhuma conduta poderá ser considerada típica

brasileiro.

ou punível sem uma norma em momento anterior

lentamente

nas

A Constituição Imperial já salvaguardava
caráter constitucional ao princípio, fazendo-se
valer em seu art. 179, XI: “Ninguem será
sentenciado, senão pela Autoridade competente,
por virtude de Lei anterior, e na fórma por ella
prescripta.” (1824), além de também ser
referenciada no Código Criminal, em 1830, a
partir daí, quedou-se gravado o princípio em
todos textos constitucionais posteriores (VIDAL,
2002, p. 36).

que a descreva como crime e disponha sanção a
ela (BITENCOURT, 2018, p. 67, 68).
Compartilha de definição parecida Masson,
estabelecendo que o Estado detém “exclusividade
da lei para a criação de delitos (e contravenções
penais) e cominação de penas” (2015, p. 82), bem
como estipula que o preceito atua com
“expressiva limitação constitucional ao aplicador
judicial da lei” (2015, p. 82).

Fato que hoje culminou-se então na Constituição

Assim, verifica-se que há um consenso

Cidadã de 1988, texto o qual apresentou em seu

doutrinário em admitir que a legalidade atua como

art. 5°, XXXIX, cristalinamente o princípio da

freio a gana punitiva do Estado, de modo que

legalidade, elevando seu status para direito

inibe a aplicação de sanções arbitrárias a esmo,

fundamental, ressaltando seu caráter primordial

ora a vedação expressa e absoluta de punições por

para a nascente democracia brasileira após

condutas não tipificadas pelo poder competente,

conturbado período ditatorial.

sagrando-se

3. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Como esmiuçado anteriormente, o objeto
em análise foi resultado de longo processo
histórico, fazendo-se presente nos ordenamentos
jurídicos por um grande período, dado sua
importância.

então

peça

fundamental

do

ordenamento jurídico penal-constitucional.
Ainda é oportuno citar que alguns autores,
como Toledo (1994, p. 21- 24), sustentam que o
princípio da legalidade encontra desdobramentos,
descritos nas fórmulas em latim nullum crimen,
nulla poena sine lege praevia, a qual descreve a
necessidade de legislação anterior incriminadora

Deste modo, é mister destacar sua definição

a conduta; nullum crime, nulla poena sine scripta,

na missão de tentar entender de forma mais

a qual veda a utilização de costumes para a

profunda sua relevância.

configuração ou agravamento da pena; nullum
crime, nulla poena sine lex scripta, fórmula esta
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que veda aplicação de analogia em prejuízo do

feita pelo Ministro Celso de Mello no HC n,

réu, mas não em seu benefício; e por fim, nullum

143.890 SP.

crime, nulla poena sine lex certa, exigindo que a
lei penal incriminadora deixe de exortar o uso de
normas penais em branco, ou ainda, vagas ou

4.1. Síntese fática do caso
Patrícia

Scheffer

Schlumberger

foi

denunciada pelo Ministério Público Federal como

abstratas.

incursa no crime do art. 33, § 1º, I, cumulado com
Superado isso, também é verificável que o

o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 ao importar

referido é uma constante nos códigos penais das

sementes de maconha da Holanda para o Brasil,

democracias liberais consolidadas, como a título

de modo que o Parquet a denunciou pela suposta

de exemplo, é possível observar na Alemanha,

prática do crime de tráfico internacional de

fonte primária de inspiração da tradição penal

drogas.

brasileira, a qual inaugura o Strafgesetzbuch90
com a explicitação do princípio da legalidade. Na

Contudo, após oferecida a denúncia pelo

mesma linha segue o codice penale91 italiano, o

Ministério Público Federal, o a 7ª Vara Criminal

qual privilegia também em seu primeiro artigo a

da Justiça

Federal de primeiro grau (2015)

legalidade como garantia primária. Vê-se, ainda,

rejeitou-a,

fundamentando

o mesmo padrão no caso Espanhol.

atipicidade da conduta praticada pela indiciada, ,

tal

decisão

na

já que ao ser enviado o material para perícia foi
Destarte, compreende-se a importância da

atestado - em laudo - que essas não possuem a

reserva legal como alicerce da democracia liberal,

substância tetrahidrocanabinol (THC), assim a

enraizado na generalidade de ordenamento

semente da planta de Cannabis sativa lineu não

jurídicos constitucionais-penais ao redor do

seria considerada como matéria prima para a

globo, destacando-se pela função impeditiva da

fabricação da substância presente na lista de

pungente ânsia Estatal punitiva ante o indivíduo,

plantas

resguardando-o

entorpecentes e/ou psicotrópicas da Portaria

de

arbitrariedades

ou

despotismos.
4. O HABEAS CORPUS 143.480 SP
Para ilustrar a importância do objeto em
foco acima debatido, debruça-se sobre a decisão

que

podem

originar

substância

SVS/MS nº 344, mas sim a própria planta que
seria matéria prima para tal, uma vez que a
semente deveria ser cultivada para que se
obtivesse a substância.
De forma, que o Magistrado (op. cit.) afirma
que não se obtém maconha da semente, mas dessa

90

84

Código Penal alemão.

91

Código Penal italiano.
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se origina a planta, seus aquênios não possuem

sementes da planta de Cannabis sativa lineu, de

condições e qualidades químicas necessárias para

fato são consideradas matéria prima para incurso

a transformação direta em entorpecente descrita

nas ações descritas no artigo 33, §1º, inciso I, da

por tal portaria. Assim, pela atipicidade da

Lei 11.343/06. De tal maneira, a importação de

conduta, o juiz da 7ª Vara Criminal Federal de

sementes – conduta descrita na denúncia – estão

São Paulo arquivou os autos com fundamento no

imbuídas de tipicidade, portanto haveria justa

artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

causa para a ação penal.

Desta forma, o Parquet Federal interpôs um

Ademais, o Ministro (op. cit.) reafirma em sua

recurso em sentido estrito contra a decisão do

decisão a jurisprudência daquela corte ao afirmar

juízo a quo. Nesse recurso, o Tribunal Regional

que o princípio da insignificância é inaplicável as

da 3ª Região (2016) deu provimento, com o

hipóteses de importação de sementes de maconha,

recebimento da denúncia, usando como fulcro de

portanto assevera que a pretensão recursal

tal decisão a aplicação do princípio in dubio pro

deduzida não mereceu acolhimento.

societate, o qual se justificaria, no caso, devido ao
entendimento de que a denúncia oferecida
preencheu os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal (CPP), devido a existência de
indícios suficientes de materialidade e autoria e,
por fim, que sementes de maconha constituem
objeto material do tráfico.
Irresignada com o acórdão proferido pelo E.

Destarte, a acusada na ação penal impetrou
um Habeas Corpus para restabelecer a decisão do
juízo federal a quo, a qual rejeitou a denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal contra
a paciente. E, de maneira que, tal pedido foi
deferido pelo E. Ministro Relator.
4.2 Fundamentação Jurídica da Decisão

Tribunal a quo, a acusada deduziu recurso

A decisão do Ministro Relator se encontra

especial, o qual não foi admitido pela aplicação da

primeiramente pautada na ausência de justa causa

súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça

da ação penal proposta contra a paciente do HC

(STJ).

impetrado.

Assim, a acusada interpôs agravo em

Tal condição da ação penal é prevista no art.

recurso especial de nº973.163 - SP, o qual não foi

395, III, do CPP e essa, de acordo com o

acolhido, na forma que argumenta o ministro

doutrinador Aury Lopes Jr. (2019), se define

relator Felix Fischer (2017) que a decisão

como a existência de uma causa jurídica e fática

proferida pelo tribunal a quo não diverge da

que legitime e justifique a acusação e a própria

orientação doutrinária seguida pelo Superior

intervenção penal. De tal maneira, essa estaria

Tribunal de Justiça, o qual sustenta que as

relacionada com a existência de indícios

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

85

O Princípio da Legalidade e Sua Aplicação no Hc 143.890 Sp

razoáveis de autoria e de materialidade e,

e contrastaria o princípio da reserva legal, sendo,

também, com o controle processual do caráter

portanto, inadmissível.

fragmentário da intervenção penal.

De maneira tal que se fundamenta a decisão

A condição estaria infundada a partir do

ao dizer que o tipo penal e a norma exercem

momento que não há concreta idoneidade da

funções de garantia. Assim, para que haja a

matéria-prima utilizada no delito, isso é, sementes

subsunção da conduta feita pela paciente pelo tipo

de Cannabis sativa, assim, sendo conduta atípica

penal em que foi denunciada – art. 33, §1º, I da

pela lei penal.

Lei n. 11.343/2006 – deve-se existir congruência

A atipicidade da conduta no voto do E.
Ministro se dá pela utilização da reserva absoluta
da lei, instituída pelo ordenamento brasileiro em

da matéria-prima à preparação de drogas, fato que
não se desdobra diretamente das sementes de
Cannabis.

seu art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal ao

Destarte, a decisão prolonga-se ao justificar

dizer que não há crime sem lei anterior que o

o fato de que a importação ou posse de sementes

defina e nem pena sem prévia cominação legal.

de “Cannabis sativa l” não se qualificam como

De forma que o princípio constitucional
mencionado acima, em conjunto com o do art. 5º,
XL, é imperativo ao determinar que a lei penal

fatores revestidos de tipicidade penal, uma vez
que tais sementes não possuem o princípio ativo
do tetrahidrocanabinol (THC).

deve ser interpretada sem qualquer ampliação

Essa substância, encontrada nas flores da

analógica, salvo em benefício do réu, portanto a

planta de maconha, é psicoativa e se encontra

analogia em malam partem encontra-se vedada no

listada na Portaria SVS/MS n. 344 de 12 de maio

direito penal brasileiro.

de 1998. Portaria a qual regulamenta a norma

Sobre a utilização da analogia in malam
partem, Rogério Greco (2017) assevera –
utilizando-se da definição formulada por Vicente
Cernicchiaro e Roberto Lyra Filho – que essa

penal em branco da Lei n. 11.343/06, pois taxa
quais são as substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas, de forma que é utilizada como
complemento à norma da lei de drogas brasileira.

seria a utilização de uma norma que definiria o

De modo que, para que seja considerada à

ilícito penal, sanção, ou que consagraria uma

subsunção da conduta (exportação de sementes de

accidentalia delicti (qualificadora, causa especial

Cannabis sativa l.) ao tipo penal em que a paciente

de aumento de pena e agravante) a uma hipótese

foi incursa (art. 33, §1º, I da Lei n. 11.343/06)

não contemplada, contudo se assemelharia ao

seria imprescindível a idoneidade da matéria-

caso típico. Outrossim, sua aplicação prejudicaria

prima utilizada, fato que não ocorreu no caso em
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comento,

sendo

assim

impossível

a

sua

tipificação.

matéria prima, de acordo com a ciência, são

O raciocínio do Ministro Relator parte do
pressuposto de que a importação e a posse da
semente

Ainda, ela salienta que as sementes de tal

não

se

qualificam

como

atos

enquadrados no tipo penal, pois essa não contém
a substância responsável pela dependência

propágulos vegetais de morfologia de frutos
aquênios da planta, desprovidas de tal substância
psicoativa, de forma que essas não possuiriam
condições e qualidades químicas para, mediante
transformação ou adição, originarem droga ilícita.

física/psíquica e presente na portaria da ANVISA

Ademais, essa explica que a droga em si,

(tetrahidrocanabinol). De maneira tal que as

denominada “maconha” seria obtida de flores

sementes são inócuas, já que não caracterizam

secas da planta Cannabis, a qual desenvolveria o

matéria-prima para a produção de drogas.

TCH somente após um processo de floração de

Ainda ressalta que tais sementes são
desprovidas

das

qualidades

necessárias

dois meses.

à

Concluindo, portanto, que a referida

preparação de drogas, haja vista que é ausente

semente, por si só, não conteria a substância

nelas a substância psicoativa.

discriminada em portaria e tampouco poderia ser

Assim, ensina Thereza Coitinho das Neves
(2017), que a interpretação de que sementes de
Cannabis sativa l constituem-se matéria prima
para drogas seria um entendimento errôneo desse
próprio conceito, uma vez que da leitura da
Portaria SVS/MS nº344 de 12 de maio de 1998
consta na Lista E (plantas proscritas que podem
originar

substâncias

entorpecentes

considerada insumo para a constituição da
“droga”, já que a semente abrigaria apenas a
genética – a qual desenvolve a planta –,
hormônios e nutrientes essenciais para que ela
germinasse e se desenvolvesse no período
vegetativo.
De tal maneira, continua a autora ao afirmar

e/ou

que somente após a floração de tal planta é que

psicotrópicas), a Canabis sativa lineu e, na lista F2

essa desenvolveria o efeito psicoativo que é

(substância

proibido pela lei.

psicotrópicas),

o

Tetrahidrocanabinnol.

De mais a mais, depreende-se do julgado

Destarte, sustenta a autora (op. cit.), que

que as sementes de maconha deverão ser

ilegais seriam a substância psicoativa, THC, a

reconhecidas para o direito penal como elementos

qual se enquadra no conceito de “droga” e a planta

indiferentes pela absoluta impropriedade do

Cannabis, que seria sua matéria prima.

objeto, consoante ao art. 17 do CP.
5.
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É observável que a legalidade é fruto de

qual

é

a

de

preservar

os

direitos

árdua evolução histórica normativa, já que parte

constitucionalmente garantidos perante aos casos

do momento em que a norma era a expressão

concretos.

arbitrária da vontade da realeza entronada, com

REFERÊNCIAS

lacunas capazes de produzir decisões despóticas
sobre os bens jurídicos do ser, culminando

ALEMANHA. Strafgesetzbuch. 15 maio 1871.

posteriormente em ferramenta jurídica norteadora

REPÚBLICA

complexa, presente em ordenamentos diversos.

ALEMANHA.

FEDERATIVA
1998.

Disponível

DA
em:

<http://www.gesetze-imAbstrai-se então, que o princípio da
legalidade é pedra fundamental do direito penal,

internet.de/stgb/index.html>. Acesso em: 07 abr.
2020.

sendo elemento garantista que resguarda o
indivíduo do ímpeto sancionador do Estado, além

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

de ser alicerce afiançador da segurança jurídica

FRANCESA. Declaração dos Direitos do

penal.

Homem e do Cidadão. França. 1789. Disponível
em:

Desta maneira, após análise minuciosa do

<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-

conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-

HC 143.890 SP, restou uma explícita aplicação da

humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf>.

reserva legal por parte do Ministro Relator, de

Acesso em: 07 oct. 2019.

modo de excluir a tipicidade que fora reconhecida
no âmbito do Tribunal Regional Federal – 3ª

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 2.

Região e em sede de Agravo em Recurso

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

Especial.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de

A ausência da substância ativa, nas

Direito Penal 1: Parte Geral. São Paulo:

sementes, restrito pela portaria do órgão federal

Saraiva, 2018.

que regula a norma penal em branco presente na

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Lei n. 11.343/2006, foi ratio decidendi, de modo

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasil,

que a luz da principiologia do ordenamento, é

1988.

vedado a pretensão punitiva sobre a possibilidade
futura não concreta de produção do psicoativo,
uma

vez

que

não

é

previsto

na

legis

incriminadora.

_______. Supremo Tribunal Federal. Habeas
Corpus nº 143.890 SÃO PAULO. Paciente:
Patrícia Scheffer Schlumberger, Impetrante:
Defensoria Pública da União. Relator: Min. Celso

A partir disso, vê-se que a decisão é

de Mello. Brasília. 13/05/ 2019. Disponível em:

consoante com a incumbência atribuída ao STF, a

<https://www.conjur.com.br/dl/importacao-ou-

88

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

Javan Eduardo Ribeiro de Castro / Raíssa Barbieri Favero
posse-semente-maconha-nao.pdf>. Acesso em:

<http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/

27 fev. 2020.

dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/MAGNA%2

_______. Supremo Tribunal de Justiça. Agravo
em Recurso Especial nº 973.163 - SP

0CARTA%20-%20PORTUGU%C3%8AS.pdf>.
Acesso em: 07. oct 2019.

(2016/0225532-4). Agravante: Patrícia Scheffer

IMPÉRIO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO

Schlumberger, Agravado: Ministério Público

POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL.

Federal. Relator: Ministro Felix Fischer. Brasília.

Império do Brazil, 1824.

28/03/2017.

Disponível

em:

<

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/445805
387/agravo-em-recurso-especial-aresp-973163sp-2016-0225532-4>. Acesso em: 27 fev. 2020
DAS NEVES, Thereza Cristina Coitinho. Breves
Considerações acerca da Aquisição de Sementes
de

‘Cannabis’.

In:

ESPINEIRA,

Bruno.

SCHIETTI, Rogerio Cruz, JÚNIOR, Sebastião

ITÁLIA.

Codice

Penale.

19

out.

1930.

REPÚBLICA ITALIANA. 1930. Disponível em:
<

https://www.altalex.com/documents/codici-

altalex/2014/10/30/codice-penale>. Acesso em:
07 abr. 2020.
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual
Penal. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

Reis. (Org.). Crimes Federais. Belo Horizonte:

MASSON, C. Direito Penal Esquematizado:

Editora D’ Plácido, 2017.

parte geral. São Paulo: Editora Método, 2015.

DE ASSIS, Francisco Toledo. Princípios básicos

NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal.

de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994.

Introdução e Parte Geral. V. 1. 38. ed. São

ESPANHA. Código Penal. 23 nov. 1995. REINO

Paulo: Saraiva, 2004.

DA ESPANHA. 1995. Disponível em: <

VIDAL,

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/leg

Princípio Da Legalidade. Coimbra, 2002.

islacion/l_20121008_02.pdf>. Acesso em: 07 abr.

Disponível

2020.

advogados.com/artigos/0bc1c3d9d8.pdf>.

GRECO, Rogério. Curso de direito penal parte

Paulo.

Evolução
em:

Histórica

Do

<http://www.vidal-

Acesso em: 7 out. 2019.

geral: volume I. Niterói: Impetus Ltda, 2017.
_____. Curso de Direito Penal: Parte Geral.
Rio de Janeiro: Impetus, 2013.
INGLATERRA. Magna Charta Libertatum.
Inglaterra.

1215.

Disponível

em:

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

89

IMPASSE DA ERA DIGITAL:
DA FALTA DE COMUNICAÇÃO
ENTRE OS TABELIONATOS DE
NOTAS
E
OS
RISCOS
GERADOS AOS ADQUIRENTES
DE BENS IMÓVEIS
IMPASSMENT OF THE DIGITAL
AGE:
LACK
OF
COMMUNICATION BETWEEN
BANKNOTES AND THE RISKS
GENERATED TO BUYERS OF
REAL ESTATE

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the
problem generated by the lack of communication between
the Brazilian Notaries. It starts with the inductive
methodology, analyzing judgments, documents, and
hypothetical case study proposals. Fundamental rights are
historically and critically punctuated, with the protection of
property rights. With several intrinsic prerogatives, the
property was one of the first rights that man took over. In
this way, the article seeks to focus on the protection of the
same and how the integration between the notary offices
would represent an important step in safeguarding the rights
of the buyer and real estate. Within the aforementioned
academic work, the effects and legal uncertainty offered by
the possibility of writing the same property to more than one
buyer are considered. A connection with Digital Law is
sought, given the possibilities offered by the use of
electronic mechanisms, which enable the propagation of
information on real estate divestitures.
KEYWORDS: Fundamental rights. Property. Scripture.
Record. Digital.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo inicia-se com um
intercurso histórico pelo processo evolutivo dos

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade analisar
a problemática gerada pela falta de comunicação entre os
Cartórios brasileiros. Parte-se da metodologia dedutiva,
analisando julgados, documentos e propostas hipotéticas de
estudo de casos. Pontua-se, de maneira histórica e crítica, os
direitos fundamentais, que trazem consigo a tutela do direito
de propriedade. Detentora de várias prerrogativas
intrínsecas, a propriedade foi um dos primeiros direitos que
o homem se assenhoreou. Dessa maneira, o artigo busca
focar na proteção da mesma e como a integração entre os
cartórios de notas representaria importante passo ao
resguardo dos direitos do adquirente de bens imóveis.
Dentro do referido trabalho acadêmico, são considerados os
efeitos e a insegurança jurídica ofertados pela possibilidade
de se escriturar o mesmo imóvel para mais de um
comprador. Busca-se uma ligação com o Direito Digital,
diante das possibilidades ofertadas pela utilização de
mecanismos eletrônicos, viabilizadores da propagação de
informações sobre alienações imobiliárias.
PALAVRAS-CHAVE:
Direitos
Propriedade. Escritura. Registro. Digital.

fundamentais.

direitos fundamentais, os quais, por sua vez,
foram sendo construídos de maneira lenta e
gradual. Não obstante, ressalta-se que tanto as
lutas sociais quanto as bases teóricas foram de
grande importância para sua estruturação.
Posteriormente, é extraído um dos direitos
presentes no rol dos direitos fundamentais para
analisá-lo
propriedade,

separadamente:
que

passa

o
de

direito
um

de

caráter

extremamente individualista, para um caráter
social,

claramente

observado

no

processo

evolutivo.
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Destarte, sublima-se a transcrição da

períodos ditatoriais e autoritários em diversos

propriedade privada que é entendida como

cantos do mundo, que se caracterizaram por

transferência de um imóvel de uma esfera de

privarem os direitos individuais da sociedade.

poder para outra e como ela deve ser feita,

Sendo

seguindo determinados critérios, quais sejam:

fundamentais

escritura pública, que é uma forma de validar o

democracia, haja vista que sem ela há uma

contrato e o registro da mesma no cartório de

supressão de direitos inerentes ao Homem.

Registro de Imóveis, uma vez que sem a efetuação
do último critério a propriedade permanecerá na
esfera de poder do vendedor.

artigo, aborda-se a não comunicação entre os
cartórios dentro do território pátrio e as
que

isso

acarreta,

valendo

mencionar a insegurança jurídica, caracterizada
pelo potencial risco de atitudes ilícitas, praticadas
por vendedores de má-fé.

método dedutivo, ou seja, a partir das análises
históricas e críticas das informações estudadas
que levaram às conclusões elucidadas ao longo do
artigo, com o objetivo de despertar a atenção do
leitor para o risco de fraudes praticadas contra
adquirentes de bens imóveis, bem como apontar
possíveis soluções para essa questão, valendo-se,
para tanto, de aplicações de mecanismos
eletrônicos de comunicação.
EVOLUÇÃO

DIREITOS

se

conquista
deu

dos

também

direitos

devido

à

Construídos de forma gradual, por meio de
pesquisas acadêmicas, bem como por intermédio
fundamentais

conquistaram

um

espaço

considerável no ordenamento.
A explicação avistada para a referida
conquista foi de que a sociedade, ao decorrer do
tempo, deparou-se com a necessidade de proteger
alguns direitos inerentes ao Homem, pois sem
eles não seria possível viver uma vida justa, e,

Assim, tendo em vista a utilização do

2.

a

de lutas contra o poder e opressão, os direitos

Por fim, como última discussão do presente

consequências

assim,

parâmetro para todos os outros direitos.
Dessa maneira, os direitos abarcados como
fundamentais indicam situações jurídicas sem as
quais a pessoa humana não se realiza, nem
convive e, até mesmo, nem sobrevive. Ademais,
referem-se tais prerrogativas no sentido de que
devam ser concreta e materialmente efetivadas,
igualmente,

a

todos,

e

não

meramente

reconhecidas. (SILVA, 2005, p. 178).

HISTÓRICA

FUNDAMENTAIS

além disso, com a proposta de que serviriam como

DOS

E

O

POSICIONAMENTO DA PROPRIEDADE

Assim, ao observar a história, notar-se-á
que há várias tentativas de proteção aos direitos
fundamentais desde os primórdios, por exemplo o

Antes de tudo, vale observar que, ao

veto do tribuno da plebe contra as ações dos

decorrer da história, desmembraram-se vários

patrícios em Roma. Posteriormente, na Idade
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Média, destaca-se a Magna Carta que reconheceu

mais ainda, os referidos direitos deveriam ser

vários direitos fundamentais, dentre eles o da

abstratos de modo a atingir todos os cidadãos, sem

propriedade privada e o direito de ir e vir.

qualquer discriminação. Diferente do que ocorria

Mais à frente, com a Revolução inglesa,
americana e francesa é que se verifica um impulso
mais significativo nos direitos fundamentais,

no Estado liberal que abstinha da garantia desses
direitos universais vez que apregoavam pela não
intervenção Estatal. (SILVA, 2005, p. 116).

tendo em vista que as duas últimas revoluções

Além do mais, insta ressaltar que as

influenciaram na construção das constituições do

Constituições, trazem um rol exemplificativo de

século XIX e por conseguinte, a positivação de

tais direitos, ou seja eles não se esgotam, isso

tais direitos. Todavia, vale salientar que os

porque com a evolução das tecnologias e do

direitos fundamentais existem antes mesmo de

conhecimento

sua positivação, como já analisado.

considerados essenciais para a vida humana que

Ademais, cabe evidenciar, que a ideologia
pregada pelo Estado liberal não foi capaz de

surgirão

novos

direitos

deverão ser protegidos e que posteriormente serão
abarcados também pelas constituições.

impedir e proteger os cidadãos dos crimes contra

Nesse sentido, reconhecer os direitos

Humanidade cometidos pelos regimes fascistas e

fundamentais do Homem, como em enunciados

nazistas durante a Segunda Guerra, sendo

explícitos nas declarações de direitos, embora

necessário a confecção da Declaração Universal

recente,

dos Direitos do Homem, de 1948, a fim de

possibilidades, considerando que, ao evoluir, a

combater as atrocidades cometidas contra a

humanidade importa na conquista de novos

dignidade humana, o que confere um aumento na

direitos. Ainda, ao reconhecer tais direitos, há

força e na imprescindibilidade dos direitos

uma reconquista de algo que, em termos

fundamentais. (PFAFFENSELLER, 2007, p. 98)

primitivos, se perdeu. (SILVA, 2005, p. 149).

Assim, com o final desses regimes
totalitários, viu-se necessário realizar uma revisão
ideológica nas constituições para que tais
circunstâncias não voltassem a ocorrer. (SILVA,
2005, p. 115).

3.

está

longe

EVOLUÇÃO

de

esgotarem

HISTÓRICA

as

DO

DIREITO DE PROPRIEDADE
Nas sociedades primitivas, a propriedade se
dava somente para bens móveis, ou seja, vestuário
e utensílios. Isso porque o estilo de vida nômade

Para tanto, criou-se o Estado social, o qual,

não lhes permitia que fixassem a um único solo de

em sua essência, preza pelo intervencionismo do

modo que eles viviam da caça e pesca, e, portanto,

poder público para que os direitos fundamentais e

quando os recursos naturais diminuíam daquela

tantos outros fossem respeitados e cumpridos,

localidade o qual se encontravam, eles se
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mudavam. Desta maneira, todos da coletividade,

alimentação, trabalho), bem como pela limitação

utilizavam a terra conjuntamente, não havendo

das liberdades que a burguesia detinha. Nesse

sentido para senhoria. (VENOSA. 2005, p. 158).

sentido, o direito de propriedade passa a ter cunho

No direito romano, de início, o indivíduo

social. (SOARES, 2006, p. 3)

recebia uma porção de terra para que plantasse,

Hoje,

tem-se

um

Estado

altamente

mas ao final da colheita, devolvia a porção de

positivista, no qual as condutas humanas são

terra e esta voltava a ser coletiva. Ocorre que com

regulamentadas por meio de leis. No Brasil,

o passar dos tempos, costumeiramente concedeu-

verifica-se, ao analisar as constituições, uma

se a mesma porção de terra a um mesmo

evolução quanto ao direito de propriedade, do

indivíduo. Assim, o pater famílias se instalou e

qual é retirado o caráter predominantemente

passou a viver com sua família e seus escravos e,

egoísta e é enxertada uma função social. Veja-se:

nesse sentido, nasceu o espírito da propriedade

na Carta imperial de 1824 e na Carta republicana

privada e perpétua. (VENOSA, 2005, p. 158).

de 1891, verifica-se uma estrutura individualista,

Na Idade Média, a propriedade era
sinônimo de poder e já não tinha mais caráter
unitário e exclusivista, uma vez que os vassalos
serviam ao senhor. A partir do século XVIII,
passa-se a reclamar a definição de propriedade.
Em virtude disso, o Código de Napoleão,
conforme cita Sílvio Venosa, com influências do
direito

romano,

traça

uma

concepção

extremamente individualista do instituto do art.
544.

vez que garante a propriedade em sua plenitude;
já na Constituição de 1924 é introduzido a
garantia de que o direito de propriedade não
deveria ir de encontro com os interesses sociais.
A partir da constituição de 1946, a função social
da

propriedade

ordenamentos.

veio

a

ser

inserida

nos

(RICARTE, DE CARVALHO,

ALMONDES, DOS SANTOS, PIAUILINO,
ALVARENGA, 2014).
Seguindo o mesmo padrão, a Constituição

Art. 544: A propriedade é o direito de gozar e
dispor das coisas do modo mais absoluto,
desde que se não faça uso proibido pelas leis
e pelos regulamentos”.

de 1988, trata o direito de propriedade sob duas
concepções: direito fundamental e princípio da
ordem econômica. Como direito fundamental

é

presente no art. 5º, XXII “é garantido o direito de

contestado a noção marcadamente individualista

propriedade” e inciso XXIII do mesmo artigo “a

da propriedade empregada na época moderna.

propriedade atenderá a sua função social”. Ao

Isso se dá a partir da Revolução Industrial e com

analisar a perspectiva da ordem econômica, de

movimentos sindicais, os quais passam a requerer

acordo com o art. 170, III, CF/88, a propriedade

uma postura positiva do estado para a proteção de

deve ter uma função social. Tal função, presente

alguns direitos básicos para a subsistência (saúde,

em ambos os artigos, segundo Silvio de Salva
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Venosa, visa a afastar a má utilização ou até a não

em sua condição primitiva, já teria a perfeita

utilização do bem, a qual pode ser motivo de

noção da apreensão material da coisa e a vontade

inquietação social.

de tê-la para si.

Isso ocorre porque a ordem econômica,

A definição da propriedade, em suma, é o

segundo disposto na norma do caput do art. 170,

conjunto de poderes sobre algo. É considerado um

CF/88, fundamenta-se na valorização do trabalho

dos direitos mais amplos da pessoa em relação a

humano e na livre iniciativa com finalidade

coisa, cujo conteúdo se encontra na disposição do

assegurar a todos uma existência digna, conforme

art. 1.228, do CCB, em que o proprietário tem a

os ditames da justiça social.

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o

Ademais, outro dispositivo que valida a
finalidade econômica e social da propriedade é o

direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.

art. 1.228, do Código Civil Brasileiro (CCB), o

Diferentemente do direito de gozar e usar

qual afirma que, ao exercer o direito de domínio,

do bem, o direito de dispor somente é exercido

devem ser respeitadas as finalidades que o mesmo

pelo proprietário. Se houver, porém a disposição

carrega, com intuito de preservar, conforme lei

de uma propriedade, torna-se imprescindível

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o

comentar

equilíbrio ecológico e artístico, bem como evitar

principalmente, neste caso, no que se refere aos

a poluição do ar e das águas.

bens imóveis. Destarte, diferentemente do Código

Desta forma, ao introduzir a função social
da propriedade, que teoricamente é um direito
individual, busca-se a conciliação do direito
individual e coletivo, uma vez que o proprietário
tem como dever para com toda sociedade.
4.

PROPRIEDADE

IMÓVEIS

–

SISTEMA

SOBRE

os

modos

de

adquiri-la,

Civil de 1916, o atual CCB não enumera as
modalidades de aquisição da propriedade em um
único artigo, apresentando, apenas a partir do art.
1.238, outros artigos referentes à usucapião,
aquisição por adesão e aquisição por registro do
título.

BENS

REGISTRAL

BRASILEIRO
Inicialmente, é significativo entender que a
propriedade não decorre somente da lei, mas
deduz que também da própria natureza humana,
tendo em vista que, de acordo com o exposto por
Sílvio de Salvo Venosa (2005, p. 157), o homem,
94

sobre

Não obstante, o domínio, ainda concernente
aos imóveis, conforme norma do art. 1.245,
somente se transfere pela transcrição do título
aquisitivo, o qual pode ser uma escritura pública,
um contrato particular nas hipóteses em que a lei
admite, uma carta de adjudicação, entre outros
documentos previstos em lei. Entende-se por
transcrição

os

casos

de

transferência

de
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propriedade imobiliária; de acordo com o §1º do

registro poderá ser feito sem que o imóvel a que

referido artigo, é essencial o registro do título de

se referir esteja matriculado.

transferência, porque o contrato, no ordenamento
jurídico brasileiro, apenas confere um direito
pessoal, isto é, a obrigação entre as partes e, então,
válido somente entre os contratantes.

Ainda na mesma legislação, segundo a
regra do art. 221, renumerado com nova redação
pela Lei n. 6.216/75, há a disposição daqueles
documentos em que serão admitidos registros,

Logo, apenas o contrato não é suficiente

como as escrituras públicas – até mesmo aquelas

para que um adquirente seja proprietário de

lavradas

determinado imóvel nem para tornar tal fato

documentos particulares – somente aqueles

público;

previstos em lei – assinados pelas partes e

consequentemente,

o

vendedor

nos

consulados

testemunhas,

hipótese de invalidação e cancelamento do

formalidade essa dispensada quando o ato é

registro, que deverá ser feito por meio de ação

praticado entre entidades vinculadas ao Sistema

própria, o adquirente continuará como dono,

Financeiro de Habitação; há também os atos

tendo em vista a presunção de ato verdadeiro

autênticos de países estrangeiros, que possuem

validado pelo oficial.

força de instrumento público, legalizados e

conformidade com os princípios fundamentais
que regem o Registro Imobiliário, tendo em vista
que conferem ao negócio jurídico a publicidade
almejada, a conservação – ou seja, arquivo
permanente do histórico imobiliário – e a
responsabilidade dos oficiais de registro.

as

firmas

os

permanecerá com o domínio do bem. Ademais, na

Com isso, nota-se que o registro atua em

com

brasileiros;

reconhecidas,

traduzidos, bem como registrados no cartório de
registro de Títulos e Documentos, passando pelo
mesmo rito as sentenças proferidas por tribunais
estrangeiros e após ser homologada pelo STF
(Supremo Tribunal Federal); ademais, há as cartas
de sentença, formais de partilhas, certidões e
mandados extraídos de autos de processo, bem
como contratos

ou

termos

administrativos

Ainda, para a efetuação do registro, é

assinados com a União, Estado, Municípios ou

necessária a existência da matrícula do imóvel,

Distrito Federal no que diz respeito a programas

tendo em vista que a mesma é o núcleo do registro

de

imobiliário e, pode-se dizer, um documento que

habitacionais de interesse social, os quais

permite obter um conhecimento vasto da vida

dispensam o reconhecimento de firma.

jurídica de especificado bem. Portanto, conforme
estipulado na Lei de Registro de Registro Público
(Lei n. 6.015/73), na norma do art. 236, nenhum

regularização

fundiária

e

programas

No caso do negócio jurídico de compra e
venda,

a

escritura

pública

é

primordial,

considerando que é um instrumento jurídico de
declaração de vontades celebrado entre uma ou
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mais pessoas perante um notário, que tem a

referido instrumento pode ser feito em região em

responsabilidade legal e formal para o lavrar e

que

tem

a

consequentemente, quem compra pode residir

conformidade do negócio jurídico, formalidade

distante do local do imóvel, fato não impeditivo

que somente o contrato particular, independente

de adquirir a escritura, porém, impeditivo para o

de reconhecimento de firma de ambas as partes,

registro, no que concerne ao impedimento físico,

não possui. Ademais, a escritura confere validade

como longas distâncias.

fé

pública;

ao

lavrar,

atesta-se

formal ao ato jurídico exigido por lei e certifica
certa segurança jurídica às pessoas que a
formalizaram no Cartório de Tabelionato de
Notas do município.

não

está

localizado

o

imóvel;

Um exemplo nítido é um adquirente
morador no Estado do Piauí que compra um
imóvel no Rio Grande do Sul: é complicado que
o sujeito se desloque até o cartório da região do

Além da celebração da escritura pública de

imóvel, ficando apenas com a escritura pública e

compra e venda, porém que pode ser realizada no

sem ser proprietário, fato que causa uma sensação

município dos celebrantes, ainda é inexorável a

de desconformidade na sociedade em geral, tendo

regularização de tal ato. Por conseguinte, a

em vista que o imóvel foi adquirido corretamente

regularização acontece ao registrar o traslado ou

em relação às questões econômicas.

certidão da escritura pública no Cartório de
Registro de Imóveis, localizado no município do
imóvel. Consequentemente, após registrar, tornase o adquirente portador do direito real; caso a
escritura não seja lavrada, o vendedor não
transmitirá a propriedade do imóvel.

Outrossim, como se não bastasse o
embaraço constatado e enunciado anteriormente,
ainda tem a preocupação com as pessoas de máfé, que cometem estelionato, crime previsto na
norma do art. 171, caput, do Código Penal
Brasileiro, consistindo em obter, para si ou para

No entanto, embora oferte maior segurança

outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,

jurídica para os contratos de compra e venda, a

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante

escritura pública, inúmeras vezes, é confundida

artifício,

com

os

fraudulento. Assim, diante do fato de ser

compradores, em muitos casos, apenas com a

permitido celebrar a escritura em outro local,

efetuação da escritura, acreditando, piamente, que

distinto do imóvel, e da dificuldade de lavrar a

essa lhe conferirá o direito real da propriedade

mesma no cartório de registro de imóveis onde o

quando, na verdade, somente garante um direito

bem se encontra, vendedores de má-fé conseguem

pessoal. Em outras situações, a escritura não é

perfeitamente realizar a venda de um mesmo

lavrada porque há, além do desconhecimento da

imóvel mais de uma vez, agravando ao extremo a

necessidade, certa impossibilidade física, o

ausência da segurança jurídica.
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Diante disso, quando são encontradas mais

envolve a segurança jurídica dos negócios, no

de uma escritura pública de compra e venda

caso, de compra e venda, torna-se indispensável

tratando de um mesmo bem imóvel, considerar-

encontrar meios para tentar, ao menos, evitar o

se-á proprietário aquele que registrar primeiro, a

impasse. Também, lida-se com a falta de acesso à

fim de, aparentemente, premiar o adquirente mais

informação jurídica, que contribui para um maior

cauteloso e que seguiu os trâmites corretamente

número de leigos no assunto.

para evitar prejuízos. Essa prerrogativa pode ser
notada em alguns julgados.

5.

REGISTRO

E

DIREITO

DIGITAL

Um caso concreto da problemática tratada
no presente artigo foi julgado no Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJ- MG). O conflito se
deu justamente por que houve a venda de um
mesmo imóvel a duas pessoas distintas, onde uma
delas buscava a anulação da escritura pública e,
portanto, a nulidade do outro ato jurídico.
Contudo, o Tribunal entendeu que o fato de o

Conforme exposto no final do tópico
anterior, para garantir a segurança jurídica
ofertada pelos cartórios de notas, ainda mais
vinculada com a compra e venda, é interessante
que busquem tentativas de soluções para o tema
controverso. Sugere-se, então, a utilização do
direito digital.

comprador ter tido boa-fé não basta para que se

O Direito Digital, segundo Patricia Peck

anule o registro de uma outra escritura de compra

Pinheiro (2013, p. 38), refere-se ao conjunto de

e venda na mesma matrícula do imóvel,

normas, aplicações, conhecimentos e relações

considerando que a outra pessoa também o

jurídicas, oriundas do universo digital. No

adquiriu de boa-fé.

entanto,

Sendo assim, a partir da

no

que

tange

às

necessidades

análise legislativa que confere o prêmio para

apresentadas, considerar-se-ão as ferramentas

quem

considerar-se-á

eletrônicas, como computadores e a Internet, que

proprietário do imóvel o comprador que primeiro

simplificaram e aperfeiçoaram as tarefas dos

levar a sua escritura a registro.

profissionais do Direito. Estas são usadas no

for

mais

diligente,

A problemática exposta pode ser, entre
outros

motivos,

explicada

pela

falta

de

comunicação entre os cartórios de notas e de
registro público de cidades opostas. É certo que a

direito processual, por exemplo, tendo em vista
que o Poder Judiciário, atualmente, vale-se de
meios eletrônicos para exercer algumas de suas
funções.

diligência que os adquirentes obrigatoriamente

A Internet consiste na interligação de

devem ter não se enquadrará no âmbito de

milhares de dispositivos do mundo inteiro, onde

preocupação cartorária discutida no presente

há um mesmo padrão de transmissão de dados.

artigo. Considerando, porém que a questão

Referida característica ajudou o Sistema Jurídico
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a enfrentar sua própria complexidade tanto

feitos integralmente pela via eletrônica e, ainda,

administrativa quanto técnica. Por conseguinte,

permite uma integração, como o acesso de

considerando o aumento da procura da tutela

processos da Justiça Federal por servidores da

jurisdicional e a maior exigência de agilidade na

Justiça Estadual.

solução dos conflitos que decorrem as relações, os
novos mecanismos foram fundamentais para
melhor atendimento dos interesses da sociedade.
Ainda, o direito digital objetiva conferir maior
simplicidade e compreensão para o homem
comum daquilo que os ramos do direito tratam.

Sendo assim, ao seguir o mesmo fim, os
Cartórios criariam uma certa comunicação entre
si e entre os demais Cartórios presentes no Brasil.
Por conseguinte, vários problemas oriundos da
não integração entre os Cartórios seriam, se não
resolvidos, ao menos evitados. Diante disso,

Atualmente, a tecnologia de comunicação

infere-se inevitável a diminuição demasiada da

perdeu, de certa forma, a restrição, e possuem um

falta de registro na matrícula, perante o Cartório

alto nível de segurança na transmissão de dados.

de Registro de Imóveis, embora exista o título

Considerando tal segurança e em respeito ao

translativo e evitaria, de forma simples, práticas

princípio de publicidade, no âmbito processual, é

de estelionato.

possível, em regra geral, afirmar a possibilidade
de acesso aos diversos processos existentes no
país, tendo acesso, no que couber, às informações
relevantes de determinada ação.
As alterações que ocorrem ao longo do
tempo na sociedade interferem diretamente na
maneira como se enxerga e se aplica o Direito.
Isso posto, no caso do presente artigo, insta
salientar a imprescindibilidade de que todos os
âmbitos do direito de propriedade acompanhem
as modificações sucedidas. Com isso, ao analisar
as mudanças – para melhor – trazidas pelo Direito
Digital, percebe-se que os Cartórios, em geral,
carecem de uma atualização no modo de trabalho.
Perante o exposto, ao atualizar o modo de
trabalho, os Cartórios abrangeriam a ideia do
Poder Judiciário, no qual os trâmites atuais são
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CONCLUSÃO
Ao analisar a problemática acima, percebese uma influência significativa da Escritura
Pública para os negócios jurídicos de compra e
venda de bens imóveis. O registro, do mesmo
modo, é inelutável para conferir a quem compra
direitos reais sobre o bem imóvel, além de que,
sem ele, ser impossível exercer o direito de
propriedade. Infere-se, com isso, que toda a
formalidade preexistente no ato do registro da
escritura pública na matrícula, feito no Cartório
de Registro de Imóveis, no município em que está
localizado o imóvel em questão, objetiva uma
certa segurança jurídica às partes da relação em
pauta.
Contudo, em alguns casos, a segurança
jurídica é algo inalcançado, principalmente pelo
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adquirente, uma vez que é o mais prejudicado.

Porém, a plataforma digital é suscetível a

Importante notar que não é almejado proteger

fraudes. Sendo assim, como o objetivo é fornecer

aqueles que, de má-fé ou por desinteresse, são

maior

indiferentes em procurar os conhecimentos

extremamente segura é aderir a tecnologia

jurídicos necessários que cada cidadão deveria

blockchain.

possuir. O que deve ser analisado é o abalo da

criptomoeda Bitcoin, essa tecnologia consiste,

segurança jurídica, objetivada pela legislação,

basicamente, em uma cadeia de blocos ordenada

tanto para as pessoas envolvidas no negócio

cronologicamente, os quais são encadeados a

quanto para terceiros porque estes podem ser

partir de um hash do bloco anterior ao bloco atual;

vítimas, também, de estelionatários que abusam

o

da sua boa-fé.

cronológica faz com que um bloco não pode ser

Conclui-se que considerar a comunicação
entre os Cartórios é uma das formas mais sensatas
de evitar a problemática abordada. Para tanto, é
importante considerar as evoluções nos meios
tecnológicos e salientar a imprescindibilidade de
utilizar os meios eletrônicos em favor da
resolução de controvérsias oriundas de relações
entre

particulares,

que

afetam

o

Direito

Fundamental de um deles – sendo, no caso, o
direito de propriedade.

plataforma digital, na qual se integrariam os
Cartórios que possuem correlação entre os atos,
ao celebrar uma Escritura Pública em qualquer
lugar do país, uma notificação, por meio digital,
comunicaria ao Cartório de Registro de Imóveis
em que está a matrícula de que há uma escritura
compra

e

venda

jurídica,

Desenvolvida

alinhamento

desses

uma

para

blocos

forma

atender

de

a

forma

alterado sem alterar o seu bloco e todos os blocos
a seguir. Dessa forma, os blocos dependem um do
outro e originam um incrível sistema que pode
registrar

informações

que

necessitam

de

confiança, utilizados, inclusive, para registros
públicos descentralizados, como títulos de terra
ou testamentos. (FERREIRA, PINTO, SANTOS,
2017, p.109 e 113).
Ademais, as informações gravadas nos
blocos são imutáveis e destruí-las ou fraudá-las

Dessa forma, por exemplo, ao criar uma

de

segurança

envolvendo

aquele

determinado imóvel, afastando a fragilidade da
segurança jurídica nesses casos.

requerer um enorme trabalho, considerando que
cada computador da rede possui um registro das
informações.

Dessa

forma,

a

adoção

do

blockchain indubitavelmente é uma opção de um
instrumento extremamente poderoso contra as
fraudes e estelionatos dentro do sistema cartorário
brasileiro.
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OS
DESAFIOS
JURÍDICOREGULATÓRIOS
DAS
PLATAFORMAS DE ECONOMIA
COMPARTILHADA
REGULATORY
LEGAL
CHALLENGES
OF
SHARING
ECONOMY PLATFORMS
Ricardo Seiey Arasaki95
RESUMO: Impulsionada com o advento da tecnologia e o
desenvolvimento da internet, a economia compartilhada surgiu e
emergiu rapidamente, sendo, porém, atualmente objeto de
controvérsias no sistema jurídico brasileiro, uma vez que apresenta
desafios jurídico-regulatórios no âmbito do direito civil,
imobiliário e concorrencial, além de impactar diretamente o setor
de serviços. Deste modo, o presente trabalho, busca oferecer
elementos para uma reflexão crítica acerca da economia
compartilhada, propondo um modelo de regulação baseado na
Teoria Responsiva, que satisfaz o interesse público e garante os
princípios constitucionais.
PALAVRAS-CHAVE: Economia Compartilhada. Regulação.
Desafios. Teoria da Regulação Responsiva. Garantia dos princípios
constitucionais.
ABSTRACT: Driven by the advent of technology and the
development of the internet, the sharing economy has emerged and
developed quickly, but is currently the subject of controversy in the
Brazilian legal system, as it presents legal-regulatory challenges in
civil, real estate and competitive law, and directly impact service
sector. Thus, the present paper seeks to offer elements for a critical
reflection on the sharing economy, proposing a regulatory model
based on Responsive Theory that satisfies the public interest and
guarantee constitutional principles.
KEYWORDS: Sharing Economy. Regulation. Challenges.
Responsive Regulation Theory. Guarantee of constitutional
principles

1. Introdução

razão do desenvolvimento tecnológico e do
advento da internet. Trata-se de um sistema
alternativo, menos oneroso, prático e que ainda
permite a lucratividade a partir da ociosidade.
Atualmente, as plataformas de economia
compartilhada são objeto de muitas controvérsias
na doutrina e na jurisprudência brasileira,
especialmente em razão de ausência de regulação
específica.
Vale destacar que as aludidas plataformas
impactam diretamente vários mercados do
terceiro setor, em especial os mercados locatícios
e de hospedagem, bem como o mercado de
transportes,

que

descontentamentos

justificam
com

tais

seus

plataformas

alegando afronta à violação ao princípio da livre
concorrência, uma vez que as plataformas peerto-peer, ausentes de regulação, não arcam com
ônus de natureza tributária, trabalhista, cível e
administrativa que tais mercados tradicionais têm
de enfrentar.
Deste modo, a economia compartilhada
apresenta
regulatórios,

inúmeros

desafios

especialmente

no

jurídicodireito

concorrencial, locatício e civil, uma vez que
impacta diretamente vários mercados do terceiro
setor.

O modelo de economia baseada no
compartilhamento emergiu disruptivamente em

Diante de tais impasses, este artigo tem
como objetivo fazer uma reflexão crítica a

95
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respeito da economia compartilhada, propondo

caracterizado por ser: primordialmente baseado

um modelo de regulação baseado na Teoria

no mercado; tratar-se de capital de alto impacto;

Responsiva. Argumenta-se que referida teoria é

possuir “redes” baseadas em “multidões” ao invés

ideal às plataformas de economia baseada no

de empresas centralizadas ou hierarquizadas;

compartilhamento, em razão de sua complexidade

haver distorção entre o pessoal e o profissional; e

e peculiaridade, tendo em vista que a mesma tem

evidenciar

o intuito de satisfazer o interesse público e os

trabalhadores eventuais e contínuos.

princípios

constitucionais.

Nesse

distorções

de

linhas

entre

contexto,

insere-se o modelo de regulação responsiva, de

Sofia Ranchordás (2015), por sua vez,
afirma que a economia colaborativa consiste

John Braithwaite e Ian Ayres (1992).

meramente no compartilhamento de bens e
2. O desenvolvimento das plataformas de
economia compartilhada
Fatores como a tecnologia, produção e as

serviços quando os custos de transação forem
baixos, notadamente quando relacionados à
coordenação de atividades econômicas.

relações sociais vêm afetando diretamente o
consumo, possibilitando o surgimento de novos
modelos econômicos e mercados (SILVEIRA,

Evidente que as plataformas de economia
baseadas

no

compartilhamento

emergem

rapidamente diante do avanço tecnológico

2018).

(BARRY; CARON, 2017), todavia outros fatores
Citado pela primeira vez em 2008 pelo

também

possuem

papel

relevante

no

ilustre professor da Unidade de Harvard,

desenvolvimento de tais plataformas, dentre os

Lawrence

“economia

quais: preços mais vantajosos, praticidade,

consumo

comodidade, uso de plataformas digitais seguras

Lessig,

compartilhada”

o

termo

refere-se

ao

de

e interativas, bem como a oportunidade de lucro a

compartilhamento, troca ou aluguel de bens de

partir da ociosidade (MENDES; CEROY, 2015).

colaborativo

realizado

nas

atividades

modo temporário, sem que de fato haja a
aquisição dos mesmos (FERREIRA, 2016).

Diversos setores têm utilizado o modelo de
economia compartilhada e colaborativa com o

A proposta da economia colaborativa é

intuito de gerar novos negócios. Nesse passo, vê-

compartilhar bens e serviços com intermédio das

se o surgimento de plataformas como o Airbnb

plataformas digitais peer-to-peer (pessoa para

(imobiliário e locação), Uber e 99 (transporte),

pessoa).

Netflix e Spotify (streaming), dentre tantos
outros. Além deles, diversos nichos ainda não

Conforme Arun Sundararajan (2016), a

explorados pelo modelo de compartilhamento

economia compartilhada consiste em um sistema
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ainda verão o surgimento de novas plataformas

regulação das mesmas ponto importante de amplo

que devem se expandir disruptivamente.

debate e discussão (KOOPMAN; MITCHELL;
THIERER, 2015).

Estudos

recentes

demonstram

que

a

economia compartilhada deverá movimentar, até

O setor terciário, de serviços, é aquele que

o ano de 2026, mais de U$ 350 bilhões em novas

mais sofre diante da expansividade da economia

receitas (PWC, 2016), o que demonstra a

baseado no compartilhamento, especialmente a

relevância destas à atual sociedade global.

rede hoteleira e os serviços de transporte.

Contudo, em especial no Brasil, a economia
compartilhada

trata-se

um

de hospedagem alegam que o serviço prestado por

paradigma, uma vez que, não obstante a sua

plataformas como o Airbnb configura uma

inovação,

economia

comercialização virtual do turismo e clamam por

colaborativa enfrentam dificuldades e desafios

sua regulamentação. O principal argumento do

jurídico-regulatórios, já que não podem ser

setor hoteleiro, em que pese grande parte de seus

tratados meramente como serviços tradicionais,

representantes não sejam contrários a existência

pois possuem suas respectivas particularidades

de plataformas inovadoras como o Airbnb,

(MENDES; CEROY, 2015).

consiste no fato de que diante da ausência de

as

atualmente

plataformas

de

de

Os representantes dos serviços tradicionais

regulação ou regulamentação, os usuários dos
Nessa toada, diante do vazio legislativo,
bem como a ausência de regulação e/ou
regulamentação das aludidas plataformas, setores
da economia impactados diretamente com o
desenvolvimento da economia compartilhada
acabam contestando tais serviços, justificando
para tanto a violação à livre concorrência, já que
alegam concorrência desleal.

As plataformas de economia compartilhada
já

produzem

ordem tributária, civil e administrativa, razão pela
qual se configura competição desleal, e por
conseguinte, violação ao princípio da livre
concorrência, expressamente consagrado na
Constituição Federal Brasileira (PAYÃO; VITA,
2018). Além disso, consoante fundamento supra,
tais plataformas estão à margem de exigências

3. Os mercados impactados com o advento
das
plataformas
de
economia
compartilhada e seus efeitos na sociedade

ou colaborativa

aludidos aplicativos não se sujeitam às normas de

efeitos

que

como alvarás de funcionamento, verificação de
corpo de bombeiro, contas comerciais de água e
energia e não há registro no Sistema de Cadastro
de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor
de turismo (SANTOS, 2015).

impactam e transformam mercados há muito
tempo consolidados, como hotéis e táxis, sendo a

Frisa-se que o ex-presidente do Fórum dos
Operadores Hoteleiros do Brasil, Manuel Gama,
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somente a título exemplificativo, consoante

usuários do aplicativo, possuem múltiplas opções

exposto alhures, não se mostra contra a atividade

de acomodações, os moradores de determinada

da economia colaborativa, porém, pugna apenas

comarca e/ou região passam a ter cada vez menos

que as mesmas regras aplicadas aos hotéis sejam

alternativas para estadia fixa e de longo prazo,

replicadas de igual maneira nas referidas

passando a enfrentar um mercado cada vez mais

plataformas, dentre as quais: regras de segurança

restrito (PAYÃO; VITA, 2018).

predial, segurança física do hóspede, além da
Assim, revela-se que plataformas de

carga tributária suportada pelos hotéis (SANTOS,

serviços de locação e hospedagem vêm ensejando

2015).

problemas nas comarcas em que já se encontram
Deste modo, evidente que plataformas
disruptivas como o Airbnb vêm impactando

consolidadas, destacando-se nesse ponto o
processo de gentrificação.

diretamente o setor hoteleiro tradicional, que
A terminologia gentrificação trata-se de

acaba tendo a necessidade de se adaptar à nova
realidade de um concorrente direto, devendo
buscar novas ferramentas que atraiam seu público
alvo e satisfaçam suas novas necessidades

uma derivação do termo “gentry”, que designava
uma parte da aristocracia da Idade Média. No
contexto atual, trata-se de um processo de
substituição de populações de determinadas áreas

(NOGUEIRA; KUHNEN; FIATES, 2016).

das cidades, em que classes mais ricas passam a
Outrossim, igualmente ao setor hoteleiro, o
mercado

imobiliário

descontentamento

mais

pobres

e/ou

trabalhadores

de

(SCHNEIDERMAN, 2014). Em síntese, a

hospedagem/locação.

A

gentrificação consiste na valorização imobiliária

contestação do aludido mercado se justifica na

de áreas da cidade, fazendo com que moradores e

medida em que a locação de residências (por

comércios

curtos prazos) passa a ser mais vantajoso por meio

ocupantes de renda e preços mais altos.

de

o

seu

crescimento

plataformas

com

expressa

ocupar espaços tradicionalmente habitados por

sejam

substituídos

por

novos

do aplicativo, em relação à locação à longos
prazos, como comumente observa-se no setor de
imóveis e locação.

Um estudo recente promovido pelo Instituto
Inura Zurich, que analisou os efeitos da
plataforma em Zurique, na Suiça, demonstrou que

Nesse diapasão, ao se tornar mais lucrativa

houve um avanço nos números de apartamentos

a locação por algum(ns) dia(s), notório o impacto

disponível em aplicativos como o Airbnb, o que

que tal situação ocasiona no mercado imobiliário,

poderia resultar em um aumento no valor dos

especialmente porque passa a existir evidente

alugueres, podendo forçar os inquilinos a sair dos

problema de habitação. Enquanto os turistas,
Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

105

Ricardo Seiey Arasaki
centros, devido a diminuição de imóveis
disponíveis (MENESES, 2017).

Segundo

Wallsten

(2015),

um

dos

principais trunfos do Uber é justamente ter
quebrado barreiras de entrada de um mercado que

Nesse
plataformas

contexto,
de

evidente

economia

que

as

compartilhada,

notadamente aquelas voltadas ao mercado de
hospedagem e locação, vêm promovendo um
processo de gentrificação nos centros urbanos em
que se encontram disponíveis, uma vez que vem
deslocando

os

moradores

das

até então tinha muitas barreiras artificiais, uma
vez que a maioria das cidades restringe o número
de táxis com licença para operar. Com isso, os
preços se tornam mais altos do que seriam se eles
simplesmente fossem regulados por oferta e
demanda.

cidades,

especialmente aqueles de classes sociais mais

O principal argumento dos taxistas contra o

baixas, para regiões mais afastadas das comarcas,

crescimento

das

plataformas

de

economia

o que certamente viola princípios fundamentais.

compartilhada que atuam no mercado de
transporte e do atual vazio legislativo com relação

Segundo Lotufo (2008), por força do
reconhecimento constitucional da função social
da propriedade, esta acaba sendo também fonte de
deveres fundamentais, a qual não se concretizaria
quando o exercício do direito de propriedade
causasse lesão ao direito fundamental de acesso à
propriedade, o que não pode ser verificado nas

às mesmas, consiste no suposto baixo rendimento
por hora dos mesmos diante da concorrência
desleal que tais aplicativos promovem. Outro
incômodo revela-se na importância que os
aplicativos dão à qualidade e avaliação dos
usuários, questão que historicamente os táxis não
precisariam se preocupar (ESTEVES, 2015).

situações de gentrificação.
Nesse passo, vê-se um relativo avanço na
Portanto, é notório o impacto que as
plataformas

de

economia

baseada

compartilhamento

promovem

no

no

mercado

imobiliário e à sociedade.
Ademais,

o

mercado

antes do surgimento de aplicativos de transportes
alternativos, o serviço de táxi, encontrava-se
estabilizado,

de

transportes,

especialmente o de táxi, também arca com
diversos ônus em decorrência da expansão de
aplicativos como o Uber, Blablacar, Waze e
tantos outros que também se inserem na economia
colaborativa.

qualidade de serviços de transporte, uma vez que

uma

vez

que

eventual

mau

atendimento ou má prestação de serviço não
implicava necessariamente em perda de clientes
para o sistema como um todo (ESTEVES, 2015).
Conforme Eduardo Valente e Roberto
Patrus (2019), a economia de compartilhamento
demonstra

sua

relevância

no

tocante

à

sustentabilidade ao impedir o crescimento do
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consumo,
crescimento

reduzindo

o

econômico

materialismo
infinito.

de

Segundo

referidos autores:

Consoante

já

exposto

alhures,

as

plataformas de economia compartilhada se
mostram inovadoras e disruptivas, ocasionando,
porém, em conflitos e divergências, tendo em

“Pela partilha, é possível reduzir de 13 veículos
(Cohen & Munoz, 2015; Martin et al, 2010, apud Cohen and

conta a ausência de regulação ou regulamentação

Kietzman, 2014) a 20 veículos nas ruas (Abramovay, 2012)

específica, motivo pelo qual os mercados

ou mesmo, reduzir a necessidade de se ter um carro

tradicionais

individual (Steininger, Vogl & Zettl, 1996; Teubner &

aludidas

Flath, 2015; Firnkorn & Müller, 2011; Martin et al, 2010,

respectivas indignações.

diretamente
plataformas

impactados

pelas

demonstram

suas

apud Cohen & Munoz, 2015), conteúdo presente nas
palestras do representante do Uber” (VALENTE; PATRUS,
2019, p. 09).

Atualmente, não existe consenso entre os
especialistas quanto à necessidade da intervenção

Desta feita, evidente que os aplicativos de

estatal atuando como ente regulador, tampouco

transporte alternativo contribuem também com a

quanto ao modelo de intervenção compatível aos

redução de veículos nas cidades, o que contribui

pormenores do modelo colaborativo (PAYÃO;

com a sustentabilidade local, e por conseguinte,

VITA, 2018).

com a garantia de direitos fundamentais, como ao
meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado,

previsto no art. 225, caput, da Constituição
Federal.

independentemente

da

perspectiva jurídica que pretenda tratar a
regulação, existem duas vertentes: uma contrária
à intervenção estatal e outra defendendo a

Portanto, verifica-se que o setor de serviços,
com destaque especial ao mercado hoteleiro,
imobiliário e de transporte, sofrem diretamente
com o advento das plataformas de economia
compartilhada, promovendo concomitantemente
avanços e problemas para a sociedade como um
todo, razão pela qual faz-se necessária a discussão
acerca da necessidade ou não da regulação e/ou
regulamentação de tais plataformas.
4. Desafios
jurídico-regulatórios
economia compartilhada

Contudo,

intervenção regulatória do Estado (PAYÃO;
VITA, 2018).
Para

Arun

Sundararajan

(2016),

a

intervenção do Estado é desnecessária, uma vez
que bastante a autorregulação do mercado, tendo
em conta que as próprias plataformas de
compartilhamento

já

possuem

mecanismos

autorregulatórios e satisfatórios por meio de
sistema de análise de reputação online/digital.

da

Ademais, o autor argumenta ainda que conflitos
regulatórios complexos seriam solucionados por
mecanismos privados de regulação das próprias
plataformas ou por instituições especializadas.
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Todavia,

evidências

apontam

que

a

autorregulação não seria suficiente para a

almejando o desenvolvimento nacional e a justiça
social (TAVARES, 2011).

correção de falhas de mercado que naturalmente
surjam, à medida em que os mercados de
compartilhamento crescem (PAYÃO; VITA,

Para

vários

doutrinadores,

a

livre

concorrência nada mais é que um desdobramento
do princípio da livre iniciativa. Nesta toada, Eros

2018).

Grau a define como “livre jogo das forças do
Nesse sentido, em que pese a possibilidade
de regulamentação da economia colaborativa,

mercado, na disputa de clientela” (GRAU, 2004,
p. 193).

sabe-se que o direito brasileiro apresenta algumas
obscuridades, razão pela qual, motivada pelas
suas particularidades e peculiaridades, legislá-las

Neste norte, como princípio básico da
ordem econômica, sendo um dos fundamentos do
sistema capitalista, a livre concorrência deve ser

torna-se algo extremamente complexo.

incentivada e possui em síntese duas finalidades:
Portanto, verifica-se a identificação de

a tutela do mercado e a tutela do consumidor. A

desafios regulatórios sob variados pontos de vista

primeira consiste na busca de garantir a eficiência

do direito, seja ele concorrencial, civil e

e a legitimação do sistema econômico, enquanto

imobiliário (PAYÃO; VITA, 2018).

a segunda trata que a liberdade de concorrência
possui como objeto central o consumidor, como

O princípio da livre concorrência, expresso
na Carta Magna Brasileira, em seu art. 170, inciso

parte vulnerável da relação de consumo, que
necessita de proteção (GURGEL, 2017).

IV, se assemelha e convive harmonicamente com
o princípio da livre iniciativa. Só haverá livre

Bom destacar que o art. 173, parágrafo 4º,

concorrência se possibilita-se a livre iniciativa, e

da CF, consigna que o Estado deve reprimir “o

sendo esta livre aos cidadãos, a livre concorrência

abuso do poder econômico que vise à dominação

é consequência natural. Em breve síntese, referido

dos mercados, à eliminação da concorrência e o

princípio

aumento

pressupõe

uma

desigualdade

de

arbitrário

dos

lucros”

resultado oriundo de uma igualdade jurídica

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL). Assim, resta

formal (DUARTE JUNIOR, 2016).

evidente que a intervenção do Estado justifica-se
na medida em que se busca manter o equilíbrio

André Ramos Tavares, define o princípio da
livre concorrência como abertura jurídica para
que os sujeitos compitam entre si, objetivando

entre os “jogadores”, e não a busca desenfreada
de livre concorrência que prevaleça a todo custo
(TAVARES, 2011).

êxito econômico pelas leis de mercado e
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Todavia, frisa-se que a intervenção do

da locação por temporada com o modelo criado

Estado na livre concorrência não deve se sobrepor

pelo Airbnb, por exemplo, haja vista que implica

a este princípio para o fim de não acarretar sua

cessão de uso do imóvel, onerosamente, com o

eliminação. Ou seja, notória a necessidade de

fito de lazer ou negócios por curta temporada

harmonia entre a intervenção estatal e o princípio

(DANELUZZI; MATHIAS, 2019).

da liberdade concorrencial.
O que se sabe mesmo, é que a definição da
Nesse sentido, em que pese o modelo de
economia

compartilhada

diversificar-se

natureza jurídica do serviço prestado pelos

dos

mercados de compartilhamento e entre seus

mercados tradicionais, diante da ausência de

usuários se mostra extremamente relevante, sendo

regulamentação específica de grande parte das

que aquela já é objeto de inúmeras discussões.

plataformas, os seus usuários estão à margem de
regulações tributária, cíveis e administrativas,
podendo assim, configurar uma concorrência
desleal (PAYÃO; VITA, 2018).

Deste modo, vê-se que não há consenso
quanto à aplicação da lei de locações às
plataformas compartilhadas com enfoque na
locação/hospedagem, pelo que a natureza jurídica

Outra frente que vem sendo diretamente

do contrato envolvendo as mesmas comporta

impactada com o advento das plataformas de

aspectos tanto de locação, como de hospedagem,

economia compartilhada, em especial nesse ponto

razão pela qual a simples opção de aplicar o

o Airbnb, é o direito locatício, uma vez que,

direito locatício aos contratos estabelecidos por

alguns especialistas entendem que tais serviços se

tais modelos se mostra equivocada.

assimilariam ao de locação, encontrando, assim,
amparo legal na Lei de Locações, notadamente no
art. 48, que dispõe acerca da locação por
temporada. Referido dispositivo considera a
locação por temporada aquela destinada a
residência temporária por prazo não superior a 90
(noventa) dias, estando o imóvel mobiliado ou

Finalmente, no tocante à responsabilidade
civil, sabe-se que enfrentá-la é um dos desafios
mais relevantes das plataformas de economia
compartilhada, uma vez que estas buscam se
eximir de responsabilidades, ainda que venham
oferecendo
garantidores

não.

cada
dos

notadamente
Contudo, tendo em vista que nas tais

vez

mais

direitos

prevendo

instrumentos
dos

usuários,

seguros

e

responsabilidades.

plataformas o pagamento se dá pelo período de
ocupação, há relevante descaracterização da
locação. Entretanto, não se pode deixar de
reconhecer que existem pontos de convergência
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delas alegam que se tratam meramente de

especialmente aqueles insculpidos no artigo 170,

intermediadoras.

tais quais os princípios da propriedade privada,
livre

Todavia, deve-se levar em consideração
que as tais plataformas e empresas virtuais
auferem lucro diante das relações negociais entre
seus

usuários,

caracterizando-se

como

iniciativa,

subsidiariedade

e

livre

concorrência,

proporcionalidade.

Bom

destacar que os aludidos princípios visam
assegurar a todos a existência digna, conforme
expressamente menciona o dispositivo.

verdadeiros fornecedores, na forma do art. 3º,
parágrafo 2º, do CDC, o que por certo, tendo em

Ademais, frisa-se que eventual intervenção

conta a teoria do risco adotado pelo código

do Estado no domínio econômico deve se pautar

consumerista,

solidariamente

nos fundamentos do art. 1º, da Constituição

responsáveis pelo fato do serviço. Assim, caso se

Federal de 1988, baseando-se nos objetivos

verifiquem problemas nas relações estabelecidas

previstos em seu artigo 3º.

devem-se

ser

no âmago das plataformas, certamente estas
Celso Antônio Bandeira de Mello consigna

deverão se responsabilizar, podendo o sujeito que
causar o dano ser facilmente localizado pelas
empresas e ser demandado para que haja o devido

que, havendo intervenção do Estado, esta deverá
se

voltar

à

constitucionais

regresso (JENSEN, 2014).

e

satisfação

dos

princípios

jamais

poderá

expressar

tendência ou diretriz gravosa àqueles valores
Assim, resta evidente os desafios de

(MELLO, 2011).

regulação da economia compartilhada, a qual se
Assim, o que se busca é o planejamento e

mostra extremamente complexa.

execução da regulação dos serviços de economia
5. Teoria da Regulação Responsiva

compartilhada de modo a não inviabilizá-los da

Inobstante os avanços promovidos pela
economia colaborativa, consoante já exposto
supra, sabe-se que há grande discussão acerca da
necessidade

ou

não

de

normatizar

ou

regulamentar aludidas plataformas.

importante mencionar que a regulação ou
regulamentação deve-se atentar aos princípios da
consagrados
110

econômica
na

Carta

constitucionalmente
Magna

sociedade (PAYÃO; VITA, 2018).
Nesse passo, destaca-se a possibilidade de
utilização da Teoria da Regulação Responsiva
para o fim de disciplinar mercados organizados

Independentemente do ponto de vista, é

ordem

atividade privada, geradora de riquezas para a

em acordo com a economia de compartilhamento,
uma vez que a regulamentação propriamente dita
não se mostra ideal, em razão de suas
peculiaridades e complexidades.

brasileira,
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A chamada “regulação responsiva” busca
conciliar elementos de modelos de forte regulação

controle com punições não discricionárias
(BRAITHWAITE; AYRES, 1992).

com os de desregulação, buscando um termo em
comum entre ambos. Diante do afastamento dos
modelos regulatórios exclusivos, o administrador
público certamente deverá ter maior êxito na
regulação, já que terá um conjunto maior de ações
para desenvolver e aplicar no mercado a ser

Assim, cada pirâmide tem sua função
específica. A Pirâmide Regulatória de Sanções
deve ser escalada conforme a gravidade do delito
e a resistência do regulado. Já a Pirâmide de
Estratégias Regulatórias, por sua vez, deve ser
escalada gradativamente, na medida em que a

orientado (BRAITHWAITE; AYRES, 1992).

regulação de comando e controle com punições
Existem

dois

momentos

na

teoria

responsiva. Em um primeiro instante, o regulador

não discricionárias deve ser a ultima ratio
(BRAITHWAITE; AYRES, 1992).

deve estimular medidas de autorregulação dos
sujeitos de determinado setor a ser regulado. Não
alcançando os objetivos almejados, o tal
regulador responsivo deve adotar outra postura
com um viés mais punitivo (BRAITHWAITE;

Nesse diapasão, levando-se em conta as
aludidas pirâmides e suas formas de utilização
pelo regulador, a normatização de determinado
setor da economia consequentemente será mais
vantajosa, já que haverá grande potencial de se

AYRES, 1992).

desenvolver

regras

mais

especializadas

à

Nesse passo, evidencia-se o esquema de

realidade do setor, bem como de reduzir-se os

pirâmides regulatórias, que são um recurso

gastos com a regulação, tendo em conta que parte

explicativo-ilustrativo para a construção de

deste ônus será repassado à empresa regulada.

qualquer normatização, cujo objetivo é nortear o

Outrossim, insta destacar a possibilidade de

regulador. A primeira pirâmide trata-se da

empoderamento de outros agentes sociais que

Pirâmide Regulatória de Sanções, divididas em 6

poderão auxiliar o Estado na fiscalização e ainda

(seis) camadas: 6- persuasão, 5- alerta, 4- sanção

a maior possibilidade de aderência dos regulados

civil, 3- sanção penal, 2- suspensão da licença e,

às medidas persuasivas para que não arquem com

por fim, 1- revogação da licença. A segunda

efeitos de maior impacto (BRAITHWAITE;

pirâmide – a Pirâmide de Estratégias Regulatórias

AYRES, 1992).

–,

divide-se

em

4

(quatro)

escalas:

4-

autorregulação; 3- autorregulação imposta; 2regulação de comando e controle com punições
discricionárias; e 1- regulação de comando e

Desta

feita

e

considerando

que

as

plataformas de compartilhamento tendem a ser
mais dinâmicas, evidencia-se a escolha pela teoria
responsiva como meio de normatização das tais
plataformas, uma vez que a participação efetiva
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dos próprios regulados no planejamento da

gradual das pirâmides regulatórias seria algo de

regulação é algo de grande valia para explorar

grande valia para a sociedade brasileira.

melhor suas inovações.
Nesse norte, vê-se que a Teoria Responsiva
Portanto, considerando os fundamentos

se coaduna à economia de compartilhamento,

supra, propõe-se que as plataformas de economia

uma vez que compatível aos contornos dos

baseada no compartilhamento sejam reguladas no

serviços e relações jurídicas de suas plataformas,

Brasil

Regulação

razão pela qual propõe-se a aplicação da mesma

Responsiva, e não por meio de regulamentação

no direito brasileiro, visando a preservação de

stricto sensu, uma vez ser aquela mais benéfica

garantias constitucionais.

conforme

a

Teoria

da

para o interesse público e para a sociedade
brasileira, garantindo e satisfazendo assim os
princípios constitucionais.
6. Considerações Finais
O presente trabalho buscou – após analisar
a economia de compartilhamento, seus impactos
e efeitos na sociedade, e ainda, os desafios
jurídico-regulatórios de suas plataformas – propor
uma

regulação

específica

compartilhamento,
engessasse,

de

tampouco

ao

modo

modelo
que

violasse

não

de
a

princípios

constitucionais e o interesse coletivo.
A economia compartilhada como fenômeno
inovador e disruptivo, demanda adaptação dos
modelos regulatórios.
Assim,

considerando

os
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ANEXOS
Figura 1 - Pirâmide Regulatória das Sanções
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Fonte: ZANATTA (2018)

Figura 2 - Pirâmide de Estratégias Regulatórias

Fonte: PINHEIRO (2018)
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Com o término da Guerra Fria e o
enfraquecimento da narrativa comunista, Francis
Fukuyama defendeu que a “vitória” da narrativa
liberal constituía o “fim da história”, alegando
haver

consenso

sobre

a

legitimidade

da

democracia liberal e a impossibilidade de
aperfeiçoamento de seu ideal.97 Dada a expansão
do modelo democrático neste período a países que
remanesciam sob formas de governo autoritárias
e ditatoriais, a democracia liberal parecia se
consolidar

como

a

única

alternativa

de

RESUMO: A percepção de uma crise atual de legitimidade da
democracia resulta de fenômenos como o fortalecimento do
populismo, a regressão democrática de países como os Estados
Unidos, a Hungria e a Polônia e a apatia da população quanto ao
exercício da cidadania. Resta investigar as causas que levaram à
crise em contexto internacional e nacional e estabelecer normas de
proteção da democracia. Para isso, cabe, logo, apreciar três
abordagens de democracia – a liberal, a coparticipativa e a
deliberativa – à luz do humanismo e do comprometimento com a
efetivação dos direitos fundamentais.

organização política válida, o que acabaria por

PALAVRAS-CHAVE: Princípio democrático. Pluralismo.
Fortalecimento das instituições democráticas. Grades de proteção
da democracia.

representantes

ABSTRACT: The perception of a legitimacy crisis of democracy
results from events such as the strengthening of populism, the
regression of democracy in countries as the United States, Hungary
and Poland, and the apathy of the population regarding the exercise
of citizenship. An investigation on the causes that led to the
international e national crisis is needed to establish norms to protect
democracy and its institutions. Therefore, it demands to consider
three approaches to a democracy concept – the liberal democracy,
the coparticipative democracy and the deliberative democracy –
under a humanism view and a commitment to the effectiveness of
fundamental rights.

House, mais países se afastam da democracia do

KEYWORDS: Democracy principle. Pluralism. Strengthening of
democracy institutions. Guardrails of democracy.

democrático se dá, atualmente, por meio de

1.

tanto levar a mais democracia nos países já
democráticos quanto instituir-se naqueles que
ainda se vinculavam a regimes não democráticos.
Entretanto, cientistas políticos indicam
que, atualmente, a população confia menos nos
eleitos

e

nas

instituições

democráticas e que, conforme apontou a Freedom
que dela se aproximam, configurando-se uma
profunda crise de legitimidade da democracia e da
narrativa liberal.98
Nesse sentido, Steven Levitsky e Daniel
Ziblatt afirmam que a subversão do processo
governantes eleitos, que provocam colapsos

Introdução
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FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último
homem. Tradução: Aulyde Soares Rodrigues. Rio de
Janeiro, RJ: Rocco, 1992, p. 11.
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Crise de Legitimidade da Democracia: Normas Democráticas não Escritas e a Efetivação de Direitos Fundamentais

democráticos.99 É o que ocorre ou ocorreu, por

fundamentais – de maneira que estes, quais sejam,

exemplo, em países como Venezuela, Turquia,

a democracia, a dignidade da pessoa humana e os

Polônia,

graus

direitos fundamentais, vinculam-se de forma

diferentes.100 Em 2019, portanto, em vez de uma

indissociável como eixos estruturantes do Estado

narrativa, a liberal, dominar o espectro político –

Constitucional.102 Em seguida, cabe verificar se,

de forma distinta de 1938, em que havia ainda as

com base na abordagem proposta de democracia,

narrativas fascista e comunista – não há qualquer

há uma tendência atual de enfraquecimento do

narrativa.101

princípio democrático e uma crise de legitimidade

Hungria

e

Tailândia,

em

A fim de enfrentar as causas da crise de
legitimidade da democracia, é necessário revisitar
as propostas de delimitação do conceito de
democracia e, com base em determinada
abordagem, definir se há um atual retrocesso
democrático,

uma

corrosão

do

ideal

de

da democracia – instigando, assim, a investigação
sobre suas causas e efeitos. Por último, resta
propor normas que, atentando-se aos fatores de
origem da crise da democracia, funcionem como
barreiras de proteção da democracia e de seu
fortalecimento.

democracia. Com isso, intenta-se identificar quais
comportamentos

dos

atores

2. A

políticos

dinâmica

dialética

fundamentais:

conteúdo material e propor normas não escritas

concepção de democracia

que funcionem como grades de proteção da
governo.

a

democracia e a efetivação dos direitos

enfraquecem as regras do jogo democrático e seu

democracia frente a formas autoritárias de

entre

proposta

O fundamento central

de

uma

do princípio

democrático reside na soberania da vontade
popular: o povo consagra-se como a fonte do

Dessa forma, propõe-se analisar as

poder e os resultados de sua deliberação devem se

abordagens da democracia liberal, da democracia

expressar tanto por meio da participação direta

coparticipativa e da democracia deliberativa à luz

quanto via representação.103

do humanismo, enquanto postura que centraliza a
dignidade da pessoa humana, e dos direitos
99

LEVITISKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as
democracias morrem. Tradução: Renato Aguiar. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 15-16.
100
Ibidem, p. 194.
101
HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21.
Tradução: Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras,
2018, p. 23.
102
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito
constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 268.
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MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal
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Thomson Reuters, Brasil, 2019, p. 37. Nesse sentido, a
Constituição Federal determina, em seu art. 1º, p. ú., que
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”.

117

Vítor de Souza Ishikawa

A delimitação dos contornos de uma

A democracia liberal submete-se um

proposta democrática não se esgota, entretanto,

critério de funcionalidade, ou seja, põe-se em

neste fundamento – embora permita, em apertada

questão se sua consolidação garante determinados

síntese, conceituar a democracia como um

valores fundamentais aos indivíduos enquanto

“sistema político que viabiliza a participação dos

pessoas humanas.106 Norberto Bobbio, ao tratar

cidadãos no processo de tomada de decisões

da democracia liberal, identifica-a com regras

políticas, diretamente ou por meio da eleição de

procedimentais, configurando um conjunto de

representantes políticos”104. Dessa forma, não há

regras de um jogo político democrático em que

democracia sem uma noção de tempo, em que os

eleições livres e baseadas no sufrágio universal

cidadãos percebam as eleições como livres e

verificam periodicamente o consenso do povo

limpas de forma a tornar a “falibilidade humana

enquanto seu critério de legitimidade.107

em previsibilidade política” – isto é, a confiança
de que haverá uma próxima eleição e que cada
uma não seja a última; não existe democracia se
as eleições constituírem mero ritual repetitivo de
apoio.105
Haja vista a exigência de análise das

Haveria, assim, uma relação dinâmica
entre o Estado Liberal e o Estado Democrático:
este garante as liberdades do indivíduo e aquele
assegura a democracia enquanto seu pressuposto
histórico-jurídico ao impor liberdades essenciais
ao exercício idôneo do poder democrático.108

propostas de abordagem da democracia, para fins
deste trabalho, limitar-se-á à apresentação e à
apreciação crítica das concepções de democracia
liberal, de democracia coparticipativa e de
democracia deliberativa.

A liberdade de associação e a liberdade de
opinião

consolidam-se

como

condições

preliminares do jogo democrático, dado que
permitem que os atores do sistema apresentem
suas demandas e decisões.109 Para Bobbio,

2.1. A democracia liberal: a relação

portanto, há três elementos essenciais para um

indissociável entre o Estado Liberal e o princípio

critério mínimo de democracia: a garantia de

democrático

participação, direta ou indireta, em decisões que
incluam boa parte da população; a previsão de
regras procedimentais, como a força e a validade

104

GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos
essenciais da Sociologia. Tradução: Claudia Freire. 2. ed.
São Paulo: Editora UNESP, 2017, p. 315.
105
SNYDER, Timothy. Na contramão da liberdade: a
guinada autoritária nas democracias contemporâneas.
Tradução: Berilo Vargas. 1. ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 2019, p. 304.
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do poder da maioria; e a efetividade do gozo dos
direitos de liberdade por parte dos cidadãos.110
A democracia liberal volta-se, logo, à
proteção e à promoção da liberdade do Estado,
dos indivíduos e de associações enquanto
determina como condição para a liberdade do
outro a liberdade de cada um.111 Intenta-se
afirmar e reforçar o papel do Estado como
guardião da paz e como moderador dos interesses
de grupos e indivíduos por meio da liberdade de
formação de coletivos e de autoafirmação dos
indivíduos e de sua livre escolha quanto ao modo
de vida.112

da

democracia

“a

contínua

responsividade do governo às preferências de
seus cidadãos, considerados como politicamente
iguais”113, de forma que, para isso, os cidadãos
devem gozar plenamente do direito de formular
suas preferências, de expressá-las, individual e
coletivamente,

por meio de duas dimensões em determinado
Estado: a contestação pública e o direito de
participação.115 Dahl descreve as poliarquias
como “regimes que foram substancialmente
popularizados e liberalizados, isto é, fortemente
inclusivos e amplamente abertos à contestação
pública”116, afirmando que, por um lado, à medida
que aumenta a possibilidade de participação de
uma população, maior a representatividade dos
interesses de seus grupos e indivíduos e, por
outro, agregando-se a diminuição de obstáculos à
contestação pública, menores as chances de um
governo adotar e aplicar sanções extremas contra

Robert A. Dahl designa como um dos
fundamentos

Nessa trilha, verifica-se a democratização

e

de

tê-las

igualmente

consideradas, sem prejuízo de discriminações por
seu conteúdo ou fonte de preferência.114

os cidadãos.117
A poliarquia possui uma zona de liberdade
e autonomia que não pode ser “profunda e
insistentemente invadida” sem resultar em sua
própria destruição.118 O valor do sistema
democrático frente às outras narrativas comprovase, portanto, por vincular-se indissociavelmente à
promoção da liberdade, seja individual, coletiva,
negativa

ou

positiva;

por

contribuir

ao

desenvolvimento humano ao garantir valores
como a autodeterminação, a responsabilidade e a

110
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BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Tradução:
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 158.
112
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113
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Ibidem, p. 26.
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Ibidem, p. 31. Em “A democracia e seus críticos, Dahl
define poliarquia como “uma ordem política que, em âmbito
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cidadania é extensiva a um número relativamente alto de
adultos e os direitos de cidadania incluem não apenas a
oportunidade de opor-se aos funcionários mais altos do
governo, mas também a de removê-los de seus cargos por
meio do voto”. DAHL, Robert A. A democracia e seus
críticos. Tradução: Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 350.
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autonomia moral; e por permitir que os indivíduos

Em síntese, enfim, Manuel Castells

protejam e promovam seus interesses e bens em

assevera que a democracia liberal se caracteriza

comum.119

pelos seguintes elementos:

Em defesa da indissociabilidade do

respeito aos direitos básicos das pessoas e aos
direitos políticos dos cidadãos, incluídas as
liberdades de associação, reunião e
expressão, mediante o império da lei
protegida pelos tribunais; separação de
poderes entre Executivo, Legislativo e
Judiciário; eleição livre, periódica e
contrastada dos que ocupam os cargos
decisórios em cada um dos poderes;
submissão do Estado, e de todos os seus
aparelhos, àqueles que receberam a
delegação do poder dos cidadãos;
possibilidade de rever e atualizar a
Constituição na qual se plasmam os
princípios das instituições democráticas. E,
claro, exclusão dos poderes econômicos ou
ideológicos na condução dos assuntos
púbicos mediante sua influência oculta sobre
o sistema político.123

liberalismo e da democracia, Yascha Mounk
conceitua a democracia liberal como “um sistema
que tanto protege os direitos individuais como
traduz a opinião popular em políticas públicas”.120
É que a democracia se restringiria às instituições
eleitorais que visam, por meio da lei, à expressão
da vontade do povo e as instituições liberais
funcionariam como protetoras do Estado de
Direito e dos direitos individuais dos cidadãos.121
Mounk aponta que há, desse modo, duas
formas de desvirtualização da democracia liberal:
a

democracia

iliberal

e

o

liberalismo

antidemocrático. A primeira forma ocorre quando
os

cidadãos

subordinam

2.2. A democracia coparticipativa: o
princípio

da

igual

importância

e

da

responsabilidade especial

instituições

Ronald Dworkin pressupõe, em seu

independentes aos interesses do Poder Executivo

individualismo

e/ou quando se restringem os direitos das

fundamentais que justificam a distribuição de

minorias, em uma “ditadura da maioria”. Por

recursos em uma justiça distributiva por parte do

outro lado, o liberalismo antidemocrático, embora

Estado: a igual consideração pelo destino de seus

goze de um sistema eleitoral periódico e

cidadãos (princípio da igual importância) e o

competitivo, apresenta um sistema político que

respeito pleno à responsabilidade, no sentido em

favorece determinadas elites e impede a efetiva

que o indivíduo responsabiliza-se por sua vida,

vontade do povo como soberana.122

com

respeito

ético,

às

suas

dois

atitudes

princípios

e

seu

comportamento e a seu modo de viver (princípio

119

Ibidem, p. 495.
MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia: por
que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la. Tradução:
Cássio de Arantes Leite, Débora Landsberg. São Paulo:
Companhia das Letras, 2019, p. 44. Mounk afirma que o
vínculo entre o liberalismo e a democracia “compõe um
todo coeso”, visto que “cada componente de nosso sistema

político parece ser necessário para proteger os demais”.
Ibidem, p. 20.
121
Ibidem.
122
Ibidem, p. 45.
123
CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia
liberal. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Melo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 9-10.
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da responsabilidade especial).124 É que não há

iguais,

como “determinar as exigências da liberdade sem

autogoverno”128.

também decidir qual é a distribuição dos bens e
das

oportunidades

que

demonstra

igual

consideração por todos”.125
Em

contraste

com

no

empreendimento

coletivo

do

Dworkin considera que a distribuição do
poder político deve refletir o princípio da igual
importância e respeito da comunidade por seus

uma

concepção

cidadãos129; assim, quanto à proteção das

majoritária de democracia, Dworkin compreende

minorias,

os cidadãos enquanto aqueles que exercem dois

proporciona mais estabilidade e capacidade à

papéis: o de serem “os juízes das competições

identificação precisa do bem-estar geral de modo

políticas cujos veredictos, expressões em eleições

a assegurá-lo.130 Isso porque a democracia

formais, em plebiscitos ou em outras formas de

coparticipativa, justificada por seus princípios

legislação direta, são normalmente decisivos” e

éticos, impede que alguns cidadãos adultos

como “participantes das competições políticas

tenham menor impacto do que outros político por

que jugam: são candidatos e correligionários,

razões que atinjam sua dignidade ou que o

cujos atos ajudam, de diversas maneiras, a dar

diminuam com base em considerações que o

forma à opinião pública e a decidir o voto dos

tratem com menor respeito, em obediência à

outros cidadãos”.126

igualdade política.131

Uma

democracia

a

democracia

coparticipativa

coparticipativa

A democracia coparticipativa demanda

reconhece os referidos papéis e compreende os

três dimensões: a soberania popular, a igualdade

cidadãos assumindo-se como parceiros iguais em

de cidadania e o discurso democrático. A

um autogoverno coletivo e como formadores da

soberania popular estabelece a dinâmica entre o

opinião pública, da “vontade do povo”.127 A

povo e as autoridades que compõem o governo,

democracia copartipativa vem a ser, ato contínuo,

em que aquele, e não este, seja o senhor.132 Em

um governo exercido por cidadãos (o povo) que

contendas, que exigem a atuação de indivíduos

agem “em conjunto como parceiros plenos e

em expressões coletivas, a igualdade de cidadania

124

128

DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco espinho:
justiça e valor. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014, p. 5.
125
Ibidem, p. 8. Dworkin formula uma proposta de
dinamicidade entre a liberdade e a igualdade de recursos,
afastando a hipótese de conflito entre os valores.
126
DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a
prática da igualdade. Tradução: Jussara Simões. 2. ed. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 503.
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Ibidem, p. 593.
132
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pressupõe que haja participação política igual, em

em

respeito à igual consideração.133

representação se reveste de três dimensões – a da

Por último, o discurso democrático
inexiste se a interação político-social em ações
coletivas, quer dizer, o discurso e a deliberação
pública, encontrarem-se eivados de censura, de
ofensas e de violência. A deliberação permite que
os

cidadãos

possuam

a

oportunidade

escala

ampliada.

Ao

ignorar

que

a

autorização, a da identidade e a da prestação de
contas

–

as

concepções

hegemônicas

da

democracia não solucionam a idoneidade de
representação das identidades e das expressões de
vontades de minorias socialmente vulneráveis.137

de

Somando o formalismo procedimentalista

convencer seus pares e evitar que o campo

a uma compreensão de democracia que busca o

público se torne uma mera disputa de votos por

aperfeiçoamento humano e o zelo à pluralidade

cabeça, quase como em uma guerra.134 O discurso

humana e em perspectiva decolonial, Boaventura

democrático que não se pauta pela argumentação

de Sousa Santos aposta em concepções não

cívica e que se vê imaculado pela irracionalidade

hegemônicas de democracia com fulcro em dois

impede o governo coletivo.135

critérios: “a ênfase na criação de uma nova

2.3. As concepções não hegemônicas da
democracia

e

a

democracia

deliberativa:

participação cidadã e direitos sociais

gramática

de uma concepção hegemônica da democracia.
Em crítica ao pensamento de Bobbio, afirma que
o pensador italiano reduz a democracia a regras
de procedimento que se esgotam no processo
eleitoral.136 Frente aos apontamentos de Dahl,
defende que sua concepção de representação se
exaure na autorização do exercício da democracia

e

cultural”

junto

ao

“entendimento da inovação social articulada com
a inovação institucional”, visando a uma nova
institucionalidade democrática.138

Boaventura de Sousa Santos classifica os
teóricos da democracia liberal como defensores

social

Nesse sentido, Jürgen Habermas implica o
princípio

democrático

à

exigência

de

assentimento de todos atores políticos, que se
reconhecem entre si como livres e iguais em
determinada associação livremente constituída,
em um processo jurídico que se volta ao princípio
do discurso, à normativização discursiva.139 A
esfera pública traduz-se como um espaço de
deliberação, em que o discurso racional, tentativa

133

Ibidem, p. 511.
Ibidem, p. 512.
135
Ibidem, p. 512-513.
136
SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER,
Leonardo. Introdução: para ampliar o cânone democrático.
IN: SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Democratizar
a democracia: os caminhos da democracia participativa.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 45-46.
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de compreensão de pretensões de validade,

novos sujeitos no processo deliberativo em

promove o livre trânsito de informações,

respeito à diversidade social e cultural.

argumentos, contribuições e negociações.140 Se
não houver estruturas de intersubjetividade
intacta, que possibilitam a produção de relações
de entendimento isentas de violentas, restaria
mutilado o poder comunicativo que suporta o
princípio democrático.141

Santos considera que não há democracia
real e efetiva, mas um fantasma institucional
orientado por interesse políticos e econômicos
alheios. A solução viria a ser uma proposta de
democracia

participativa,

que

energize

a

democracia representativa, em que os cidadãos,

Boaventura de Sousa Santos conclui que

mediante meios de deliberação, tomem as

os apontamentos de Habermas possibilitam um

decisões coletivas conforme certos limites e

“procedimento social e participativo”, ao atribuir

regras.145 Por derradeiro, propõe “democratizar a

ao consenso dos indivíduos que participam de

democracia”, isto é, conjugar as conquistas da

uma deliberação racional a qualidade de conditio

democracia

participativa

sine qua non de validade das normas-ações.142

democracia

representativa,

Santos acaba por apostar em uma democracia

epistemologias do Sul e à demodiversidade.146

participativa/deliberativa

que

valorize

a

“participação ampliada de atores sociais de
diversos tipos em processo de tomada de
decisão”143 por meio de mecanismos de libertação
e

de

democratização,

e

a promoção

da

demografia, “coexistência pacífica ou conflituosa
entre

diferentes

modelos

e

práticas

democráticas”,144 que se paute no reconhecimento
do multiculturalismo e na inclusão efetiva de

e

deliberativa

à

voltando-se

às

Não se pode ignorar, igualmente, o
impacto dos direitos sociais nos direitos políticos
do indivíduo – sem aqueles, os economicamente
vulneráveis tornam-se incapazes de efetivar seus
direitos políticos, mesmo que formalmente
garantidos.147 Tais atores políticos, frente a uma
situação de quase exclusão, “não têm estímulo
para o engajamento político – tampouco para a
participação

no

jogo

democrático

das

eleições”.148 Bauman, nesse sentido, estabelece a

140

Ibidem, p. 142.
Ibidem, p. 191.
142
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144
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SANTOS, Boaventura de Sousa. Una nueva visión de
Europa: aprender del Sul global. IN: SANTOS, Boaventura

de Souza; MENDES, José Manuel (org). Demodiversidad:
imaginar nuevas posibilidades democráticas. Tradución:
Cristina Piña; Álex Tarradellas. Ediciones Akal: Madrid,
2017, p. 80-81.
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Ibidem, p. 83.
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Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2007, p. 71.
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interdependência dos direitos sociais e dos

como um celeiro de garantia e preservação de
valores para o convívio aberto, pluralista e
livre, na medida em que é próspera para a
solidariedade, a igualdade, a diversidade, o
respeito, a não violência, o reconhecimento, a
tolerância, a dignidade, a paz, a convivência
entre as diferenças, o diálogo social, a
participação e a promoção dos direitos
humanos.154

direitos políticos – quer dizer, da consolidação
dos direitos sociais e do princípio democrático –,
de forma que sua sobrevivência só é possível em
realização conjunta.149
Bauman, logo, externa três preocupações:

Seu valor como regime político reside na

a redução da participação e do interesse dos

capacidade de garantir a coexistência pacífica de

cidadãos, que reduziriam sua capacidade de

modelos de vida e concepções diversas.155

questionamento, de crítica e de busca do bem

Permeado por um humanismo social, democrático

comum; a tendência totalitária que levaria a

e republicano, a democracia deliberativa propõe

aniquilação do privado ante ao público, da

uma concepção que firma a presença do outro

esquerda à direita;150 e o individualismo que

como indispensável, apresenta a igualdade como

sacrifica a capacidade de voz ativa e de tomada de

respeito às diferenças e se atenta à possibilidade

decisões coletivas do indivíduo.151 Em resposta, a

de transformação do mundo subjetivo, objetivo e

ideia republicana viria a tornar a participação

social.156

comunitária como seu fundamento, propiciando
que a liberdade individual caminhe em direção a
uma comunidade que se autofiscalize e à busca
coletiva do bem comum.152

A

democracia

deliberativa

pretende

superar a democracia liberal ao abarcar em seus
fundamentos

a

participação

cidadã

e

a

possibilidade de mobilização coletivo-social sob

Por derradeiro, a democracia deliberativa

uma lógica de convívio deliberativo que

soma à democracia liberal a promoção da

pressuponha o debate público e o controle de

centralidade

na

qualidade do discurso democrático.157 Há,

deliberação pública e o cultivo à solidariedade

portanto, uma reconfiguração dos ideais da

cívica, com a vocalização do outro.153 A

democracia a fim de se desenvolver mecanismos

do

argumento

racional

democracia deliberativa, portanto, conceitua-se

149

Ibidem, p. 72.
150
BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Tradução:
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 158-159.
151
Bauman afirma que “o liberalismo fica com um grupo
de indivíduos livres mas solitários, livres para agir mas não
tendo voz ativa no cenário em que atuam nem a mais vaga
ideia do propósito a cujo serviço pode ser colocada sua
liberdade e, sobretudo, nenhum interesse em cuidar para que
outros sejam também livres para agir e em falar-lhe sobre
os usos da liberdade de cada um”. Ibidem, p. 169.
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de construção da integração social que fomentem

Federativa

do

Brasil,

art.

a sociabilidade.158

Constituição Federal de 1988.

1º,

caput,

da

2.4. Apreciação crítica e a dinâmica entre

O Estado Democrático de Direito não se

o princípio democrático, a dignidade da pessoa

restringe a seus componentes – o Estado de

humana e os direitos fundamentais

Direito e o Estado Democrático – e propõe uma

A Constituição Federal de 1988 optou por
uma compreensão dinâmica da democracia, em
oposição à democracia liberal, em harmonia à
existência e às demandas de uma sociedade
aberta, ativa e inclusiva, que “busca assegurar aos
cidadãos um desenvolvimento integral das
personalidades individuais no âmbito de uma
sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CF)
e num ambiente marcado pela justiça social (art.
170 da CF).”159 Uma compreensão democrática
deve caminhar à luz da realização de valores da
convivência humana, aliada às contribuições do

alteração da realidade, do status quo.161 Seu
conteúdo objetiva a preservação da existência
digna do ser humano, preocupando-se com
condições materiais mínimas, e da participação
pública e na construção e reconstrução de um
projeto de sociedade.162 A democracia à luz do
Estado Democrático de Direito caracteriza-se
como participativa, pluralista e por ser um
processo de libertação de formas de opressão e de
garantia de direitos sociais e políticos, que, juntos,
obrigam à exigência de condições econômicas
que favoreçam seu pleno exercício.163

Estado Liberal e do Estado Social.160 Em outras

Não basta a presença de determinadas

palavras, a democracia existe tão somente quando

“condições para a sustentação do sujeito

ampliada pela ótica do Estado Democrático de

democrático” – quais sejam, um espaço público

Direito, conforme se constitui a República

que permita o emprego livre da razão, a palavra

158

163

Ibidem, p. 58.
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constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 278.
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como meio reconhecido de resolução de conflitos

Mais do que uma concepção formal e

e a consideração do outro como sujeito capaz de

procedimentalista, limitada a um conjunto de

liberdade e equidade perante a lei.164 A ampliação

regras de organização, a democracia, sob pena de

do projeto de emancipação democrática, isto é, a

restar incompleta e frágil, exige uma dimensão

inclusão de mais sujeitos, legitima a democracia

material, radicada na ampla proteção da dignidade

deliberativa165 e reforça o ideal da democracia

da pessoa humana e dos direitos fundamentais.169

contemporânea de construção de um “espaço

A dinâmica entre a realização do princípio

coletivo de diálogo e deliberação”, que afasta a

democrático e direitos fundamentais verifica-se à

ideia de “vontade do povo” e centraliza a

medida que aquele implica a contribuição de

participação dos atores políticos.166

todos

Com

vistas

ao

fortalecimento

da

democracia deliberativa, aos cidadãos cabe o
cultivo de uma cultura pautada na civilidade, na
responsabilidade e no diálogo, condição de
167

cidadãos,

a

participação

livre

fundamentada na garantia de distintas formas de
liberdade e o fomento de um processo político
voltado

à

efetivação

de

direitos

sociais,

econômicos e culturais.170

possibilidade de enraizamento da democracia em
determinada sociedade.

os

É reafirmar, ainda, que os direitos

As virtudes cívicas,

fundamentais significam a concretização e a

em sentido político-social, permitem que os atores

“ampla e plena salvaguarda” da dignidade da

políticos tornem-se “cidadãos em senso integral”,

pessoa humana – ausentes, inexiste o princípio

unindo súditos e autoridades como indivíduos

democrático e o cultivo à tolerância e à

livres e iguais.168

pluralidade em determinada sociedade.171 Os
direitos fundamentais designam instituições e
prerrogativas que se concretizam na salvaguarda

164

DUNKER, Christian Ingo Lenz. Psicologia das massas
digitais e análise do sujeito democrático. IN: Democracia
em risco?: 22 ensaios sobre o Brasil hoje. São Paulo:
Companhia das Letras, 2019, p. 116.
165
Ibidem, p. 117.
166
CARDOSO, Fernando Henrique. Crise e reinvenção
política no Brasil. Companhia das Letras: São Paulo, 2018,
p. 52.
167
Ibidem, p. 54.
168
HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje.
Tradução: Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins
Fontes, 2005, p. 225-226.
169
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito
constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 277.
170
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e
teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.
290.
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BITTAR, Eduardo C. Teoria do Estado: filosofia
política e teoria da democracia. 5. ed. rev. atual. e
modificada. São Paulo: Atlas, 2016, p. 72. A dignidade da
pessoa humana, enquanto fundamento da República
Federativa do Brasil, constitui pilar axiológico do
ordenamento jurídico e funciona como: “a) princípio
determinante do ordenamento jurídico brasileiro; b)
fundamento do Direito e das políticas do Estado; c) fim das
ações e práticas sociais; d) a posição topográfica da
expressão, no texto constitucional, irradia sentido a todas as
demais normas de sistema; e) serve de diretriz para a
legislação infraconstitucional, vinculando-se a tarefa do
legislador infraconstitucional; f) funciona como ponto de
partida para a hermenêutica do ordenamento jurídico”.
BITTAR, Eduardo. C. B. Introdução ao estudo do direito:
humanismo, democracia e justiça. 2. ed. rev. e ampl. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 88.
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de um “convivência digna, livre e igual de todas

ambiente, uma ordem constitucional, que se

as pessoas”172.

baseia no reconhecimento e na garantia dos

Não há de se falar, desse modo, em
democracia e poder legítimo sem prévio

direitos fundamentais da pessoa humana”, em
sentido substancial.174

comprometimento com os direitos fundamentais

3. A crise de legitimidade democrática

– para além de um recorte formal do conceito de
democracia, sua execução real, existencial, é
imprescindível da defesa dos direitos dos
cidadãos e da luta por sua ampliação.173

Embora defenda uma menor gravidade da
atual crise de fé na democracia, Harari atesta que
a eleição de Donald Trump e o Brexit, em 2016,
representaram o ápice do impacto da desilusão

A democracia deliberativa prevalece

nas democracias liberais, incluindo em países

frente as limitações da democracia liberal e da

europeus e nos Estados Unidos.175 Como

democracia coparticipativa, sem menosprezar

resultado, a ascensão do populismo – enquanto

suas conquistas – a proteção da liberdade, a

uma narrativa que toma para si uma suporta

limitação do poder, a representação, a soberania

representação exclusiva do povo somada à

do povo e a garantia do discurso democrático, etc.

intolerância à oposição e ao desrespeito às

Há, entretanto, uma centralização na deliberação

instituições independentes176 – compromete a

mediante o discurso racional, na efetivação de

consolidação e até rejeita o núcleo fundamental da

direitos sociais e políticos e no cultivo de uma

democracia liberal e incapacita o ideal da

cultura cívica de tolerância, pluralismo e abertura

democracia deliberativa.

político-social como critérios de legitimação e de
realização do princípio democrático.

O perigo nuclear do populismo reside na
construção de uma política de eternidade. Ou seja,

Isso se dá em razão do reconhecimento da

uma política que submete o país a uma “histórica

dinâmica entre a democracia, a dignidade da

cíclica de vitimização”, em que o tempo se

pessoa humana e os direitos fundamentais em um

identifica com “um círculo que traz de volta, de

Estado Democrático de Direito. A democracia,

forma incessante e infinita, as ameaças do

portanto, mais do que um sistema de organização
político (em sentido formal), emerge como “um
172

SILVA, José Afonso da. Curso de direito
constitucional positivo. 40 ed., rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2017, p. 180.
173
HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje.
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Fontes, 2005, p. 133.
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passado”.177 Na eternidade, o inimigo se espraia e

antítese ao ideal de democracia;181 e o aumento

as ameaças constantes exigem do governo

expressivo das demandas de diversos grupos da

precauções que sacrificam os direitos da

sociedade, impedindo a celeridade de resolução

população. Por fim, a populistas, por meio da

por parte do Estado e resultando em uma lentidão

política da eternidade, “negam a verdade e tentam

que desagrada o povo.182

reduzir a vida a espetáculo e sentimento”.178

Em referência ao contexto político atual,

A crise de legitimidade da democracia

Manuel Castells menciona três causas da crise de

resulta de um conjunto de causas e produz

legitimidade democrática: a globalização da

diversas consequências. Trata-se, portanto, de

economia e da comunicação, as crises financeiras

identificar as origens, em especial, da crise de

e a corrupção sistêmica na máquina do Estado.

legitimidade política, da representação, enquanto
um sentimento majoritário de afastamento entre a
atuação de políticos eleitos e os interesses dos
cidadãos e de incapacidade das instituições de
corresponder às exigências da sociedade.179

democrático

sua

emergência

de

uma

economias nacionais e a limitação da atuação dos
Estados-Nação de lidar com questões globais,
promover a estabilidade e a segurança.184 Ou seja,
os Estados-Nação, em contexto de globalização,

Bobbio já reconhecia três obstáculos à
em

danosos à democracia: a desestruturação das

como o terrorismo e a crise ambiental e de

a) As raízes da crise e o colapso

democracia

A globalização183 provocou dois efeitos

própria

essência:

“tecnocracia”,

a
em

decorrência da complexidade econômica e social
que impõe capacidades cada vez mais técnicas e
afastam o “cidadão comum”;180 o avanço do

distanciaram-se

dos

cidadãos,

ocasionando

dissidências identitárias e o fortalecimento do
nacionalismo.185 A democracia representativa, de
caráter nacional, enfrentou graves contradições
em um contexto de globalização da cultura, da
comunicação e da economia.186

aparato democrático, do vértice à base, em
177

SNYDER, Timothy. Na contramão da liberdade: a
guinada autoritária nas democracias contemporâneas.
Tradução: Berilo Vargas. 1. ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 2019, p. 17.
178
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CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia
liberal. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Melo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 9-10.
180
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma
defesa das regras do jogo. Tradução: Marco Aurélio
Nogueira. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2017, p. 59-60.
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Ibidem, p. 60-61.
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A crise financeira de 2008 aprofundou o

crescente entre o povo e seus representantes

sentimento de desorientação e de desconfiança

eleitos e o crescente descrédito da democracia.189

frente à globalização e às promessas da
representatividade

político-democrática.187

Desde então, discursos e práticas que envolviam
a construção de muros, o retorno a sistemas
protecionistas e a rejeição à imigração e a acordos
comerciais intensificaram-se junto a propostas e
manobras de restrição de liberdade de imprensa,
violação da independência do Poder Judiciário e
o enquadramento da oposição como inimiga.188

Por fim, em referência ao contexto
político da Espanha, a corrupção sistêmica acaba
por erodir a confiança dos cidadãos na
democracia representativa.190 Um Estado vítima
de corrupção sistêmica e orientado por elites
alheias à representação popular enfrenta uma
crescente percepção por parte dos cidadãos de que
vigora uma profunda insensibilidade às suas
demandas.191

Dessa forma, diante das crises financeiras
e da ascensão do extremismo populista, abre-se a
possibilidade do esgotamento da democracia
nacional. A descrença e a desconfiança ante a
democracia representativa vêm a provocar, em
vez de um impacto positivo que leve a alternativas
que apostem na expansão da participação política,
fenômenos nocivos à democracia, como a apatia
e a resignação massivas, o distanciamento

Harari, ainda, adverte que a desorientação
e a sensação de catástrofe oriundas da disrupção
tecnológica – quer dizer, os avanços da
biotecnologia, da engenharia genética humana, da
manipulação de dados (Big Data) e da
inteligência artificial – contribuem para a crise de
legitimidade democrática.192 Zizek avança e
afirma o colapso do sistema capitalista diante de
“quatro cavaleiros do apocalipse”193 – a crise
ecológica,

187

CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia
liberal. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Melo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 15-16. No mesmo sentido, o
escândalo financeiro, em razão da crise, contribuiu para a
crise de representação democrática. GIDDENS, Anthony;
SUTTON, Philip W. Conceitos essenciais da Sociologia.
Tradução: Claudia Freire. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP,
2017, p. 318.
188
HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21.
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2018, p. 23. É o que ocorreu na Turquia e na Polônia, onde
populistas iliberais “tomaram medidas supreendentemente
parecidas para consolidar seu poder: elevaram as tensões
com supostos inimigos domésticos e no exterior; encheram
de cupinchas os tribunais e comissões eleitorais; e
assumiram o controle da mídia”. MOUNK, Yascha. O povo
contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo
e como salvá-la. Tradução: Cássio de Arantes Leite, Débora
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as
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liberal. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Melo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 18.
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contradições do sistema (propriedade intelectual,

majoritária

disputa por água e comida) e o aprofundamento

vulnerável de forma que seus interesses sequer se

da exclusão social – questionando a idoneidade da

viabilizam por meio de seus representantes

democracia de solucionar os problemas em

formais, levando-lhes a uma apatia política que

contraposição à Ideia do comunismo.194

causa uma autoexclusão das eleições.197

Além

disso,

economicamente

Boaventura de Sousa Santos identifica

mercantilização do processo de eleição de

“três monstros” que ameaçam a democracia e a

representantes

deliberação pública, pacífica, livre e pluralista.

a

constata

população

uma

como

Zizek

da

ameaça

central

à

democracia. Os políticos e partidos revestem-se
como mercadorias e os votos que os elegem
transformam-se em “dinheiro” que compra o
governo desejado. O avanço do fenômeno de
mercantilização da política a prejudica enquanto
deliberação pública das decisões que se voltam
aos próprios cidadãos.195
O fracasso dos modelos de justiça social

O primeiro monstro vem a ser a “crise que
não tem crise”, fenômeno em que a crise
permanente explica tudo, em vez de ser explicada
– por exemplo, a crise explica a razão do
endividamento insustentável dos países e o
desaparecimento

de direitos sociais, compromete-se a realização
dos direitos individuais e políticos. Níveis
alarmantes de desigualdade social impossibilitam
o pleno funcionamento da democracia e da
convivência civilizada.196 Nesse sentido, Noam
Chomsky afirma que o sistema político dos

classe

média

–

impossibilitando a formação de alternativas que
impliquem sua superação.198

igualmente consta como uma das principais
causas da crise da democracia – sem a efetivação

da

A “dronificação do poder”, segundo
monstro, tem a ver com a forma como o poder se
exerce em excesso e de forma extrema,
simbolizado pelo uso de drones militares em
mortes limpas que significam um “poder
unilateral, invulnerável e impune” alheio às regras
internacionais.199

Estados Unidos exclui efetivamente a parte

194

Ibidem, p. 355. Adverte-se, entretanto, que a proposta
política de Zizek contradiz a defesa da democracia
deliberativa, conforme apresentada, deste trabalho.
Entretanto, sua afirmação procede à medida que os
problemas apontados concorrem como causas da crise de
legitimidade da democracia.
195
ZIZEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas.
Tradução: Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo,
2011, p. 236.
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Por último, o “acerto de contas” enraíza-

estabilidade democrática e provocam temores que

se na compreensão de que as instituições não

propiciam a adesão a discursos populistas.203

cumprem sua função e, por isso, deve-se recorrer

Pressupõe-se, dessa forma, que a lealdade dos

à justiça com as próprias mãos, exercitando-se um

cidadãos à democracia não se explica por um

poder paralelo, informal, privado e direto. Nas

comprometimento aos valores democráticos; de

democracias, o acerto de contas leva ao voto de

fato, as evidências sugerem que tal lealdade

ressentimento contra determinados valores ideias,

provém da expectativa de que a democracia zele

valores e instituições – levando-se a um

pela paz e mantenha a estabilidade econômica,

desbalanço da democracia, dado que o voto de

com perspectivas de melhora social, constituindo-

ressentimento funciona com base no impacto de

se um apego superficial e frágil ao princípio

grupos que se mobilizam em seu ardor.200

democrático.204

Yascha Mounk, por fim, questiona se a

E,

enfim,

as

democracias

estáveis

instabilidade da democracia deriva de “condições

fundaram-se em nações ou monoéticas, ou com o

de escopo” que teriam deixado de existir,

domínio de determinado grupo étnico.205 O

elegendo três:

avanço da democracia multiétnica se encontra em

Enquanto os meios de comunicação do
século XX, como a televisão e a rádio, limitavam
a ampliação de ideias extremistas, a internet e as
mídias sociais se tornaram seus instrumentos de

questão com o crescimento do nacionalismo, da
rejeição aos movimentos migratórios e dos
conflitos étnicos que se desenrolam em diversas
formas de violência.206

propagação ao dar capacidade de vocalização a
qualquer

cidadão.201

Houve,

logo,

b) A crise de legitimidade da democracia

um

na prática: o contexto internacional e

desequilíbrio da “balança do poder entre insiders

o Brasil (2013-2019)

e outsiders políticos”, fortalecendo “incitadores
da instabilidade” e energizando o impacto dos
discursos de ódio e das fake news.202

No contexto internacional, as nações
democráticas encaminham-se ou encaminharamse em direção à ditadura, à democracia iliberal ou

A percepção de retrocesso econômico e

ao liberalismo antidemocrático. As eleições

social da população, em relação com as crises

recentes demonstram sociedades fragmentadas e

econômicas, contrasta

sem coesão, rejeitando a “política tradicional” e

com o período de

200

202

201

203

Ibidem, p. 13.
MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia: por
que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la. Tradução:
Cássio de Arantes Leite; Débora Landsberg. São Paulo:
Companhia das Letras, 2019, p. 166.
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elegendo populistas extremistas.207 Os Estados

Na Venezuela, Chávez se elegeu como um

Unidos, a Rússia, a Hungria, a Polônia e a

outsider político que prometia acabar com a “elite

Venezuela enquadram-se nesta perspectiva.

política corrupta”. A partir de 2006, o regime

Nos EUA, os políticos “tratam seus rivais
como inimigos, intimidam a imprensa livre e
ameaçam rejeitar o resultado de eleições”208.
Donald

Trump,

em

desprezo

às

normas

democráticas básicas, ameaçou não acatar o
resultado das eleições de 2016 em caso de vitória
de sua adversária, Hillary Clinton, e até defendeu

chavista prendeu e exilou opositores, fechou
canais de televisão e se consolidou no poder. Com
sua morte, Nicolás Maduro continuou o projeto de
consolidação de um regime ditatorial e, por meio
de uma Assembleia Constituinte unipartidária em
2017,

democracia, um modelo em que oligarquias
monopolizaram o poder e a riqueza do país.210 Em
lealdade às bases do nacionalismo, a Rússia sofre

a

influência

do

Poder

Legislativo.213

sua prisão.209
A Rússia constitui-se como uma falsa

eliminou

Resta realizar uma breve análise da
qualidade democrática do Brasil, retomando o
período entre 2013 e 2019 e questionando se
nosso cenário político recebeu os impactos da
crise de legitimidade do princípio democrático.

com corrupção endêmica, ausência de Estado de

O Brasil classifica-se como uma “nova

Direito e de uma profunda desigualdade social.211

democracia” – isto é, uma democracia em

A Hungria e a Polônia caminham a largos
passos à autocracia. Viktor Orbán, na Hungria,
empreende desde sua eleição, em 2010, uma
política de repreensão que danificou gravemente
a liberdade de imprensa, o sistema eleitoral e a
separação de poderes.212

207

construção, com heranças de um passado
autoritário (o período da Ditadura Militar, entre
1964 e 1986), enfraquecida pela acentuada
desigualdade social e com formas institucionais
mais ligadas à delegação do que à representação
– e, por conseguinte, goza de instabilidade
política e instituições frágeis.214 A desigualdade
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social no Brasil, unida à percepção de corrupção,

democracia do Brasil vincula-se a causas

aprofunda

específicas do nosso contexto sócio-político.

a

desconfiança

nas

instituições

políticas à medida que se deterioram as condições
materiais de vida.215

Fernando Henrique Cardoso defende que
a percepção da corrupção, por meio da Operação

Outros dois fenômenos, relacionados

Lava Jato, e a política econômica do governo de

entre si, permeiam as raízes da instabilidade

Dilma Rousseff seriam as razões da atual crise no

democrática do Brasil: a corrupção e o

Brasil, mencionando, ainda, práticas históricas de

patrimonialismo. Este vem a ser a relação entre

clientelismo,

sociedade e Estado em que se apropria o bem

patrimonialismo.219

público de forma privada, uma compreensão
equivocada de que quem detém o poder se torna
titular do público,216 enquanto aquele se associa
ao mau uso do dinheiro público, envolvendo
desvio de recursos e a degradação do espaço
público e dos direitos dos cidadãos.

217

Em suma,

a corrupção e o patrimonialismo traduzem-se na
apropriação do Estado para fins particulares.218

de

corporativismo

e

de

Os protestos que tomaram as ruas em
2013, a crise que levou ao impeachment de Dilma
Roussef, em 2016, e os escândalos do Mensalão e
da Lava Jato minaram a confiança por parte dos
cidadãos brasileiros nas autoridades políticas.220
Entretanto, cabe esclarecer que o combate à
corrupção deve seguir estritamente o Estado de
Direito e os princípios penais e processuais

Para além das causas que se atestam

penais, incluindo-se a suspeição de juízes nos

internacionalmente, a crise de legitimidade da

termos da lei e o afastamento de influências

215
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217
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218
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São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 510-511.
220
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo
brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019,
p. 232. Os protestos de 2013 revelaram profundos
sentimentos de insatisfação popular, em 470 manifestações
que tomaram o país inteiro. Por outro lado, a Operação Lava
Jato integrou a Polícia Federal e o Ministério Público em
uma investigação de corrupção na Petrobrás que envolvia
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políticos dos principais partidos do Brasil – incluindo o
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político-ideológicas

que

apodreçam

a

legitimidade do processo.

Sua vitória interrompeu o ciclo político que
formou a base do presidencialismo de coalização

Da eleição de Fernando Collor até 2014, o
Brasil seguiu em direção à consolidação da
democracia e ao fortalecimento da democracia
deliberativa – com o revezamento, por 20 anos, de
dois partidos políticos (o PSDB e o PT), com a
crescente independência das instituições e com a

do Brasil e provocou um desalinhamento
partidário que revelou um profundo descrédito à
“política tradicional”.224 Com a eleição de
Bolsonaro, Schwarcz adverte que o Brasil se volta
a um conversadorismo dotado das seguintes
características:

fiscalizar o processo eleitoral – a primeira vez

[...] uma certa demonização das questões de
gênero, o ataque às minorias sociais, a
descrença nas instituições e partidos, a
conformação de dualidades como “nós” (os
justos) e “eles” (os corruptos), a investida
contra intelectuais e imprensa, a justificativa
da ordem e da violência, seja ela produto do
regime que for, o ataque à Constituição e,
finalmente, o apego a uma história mítica
[...]225

desde a ditadura militar em que um candidato

Sinaliza, ainda, que as lições do passado

opôs contestação ao resultado eleitoral, expondo-

ensinam que governos autoritários elegem-se

o à dúvida e ao descrédito.222

engrandecidos por slogans que acusam seus

compreensão de legitimidade das eleições como o
único caminho válido de acesso ao poder
político.221 Derrotado nas eleições de 2014, Aécio
Neves (PSDB) solicitou ao Tribunal Superior
Eleitoral a realização de auditoria com vistas a

A polarização política no Brasil, iniciada
no dispositivo “nós contra eles” pelo expresidente Lula (PT) frente à Rede Globo e ao expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
intensificou-se com impeachment de Dilma
Rousseff (PT). Nas eleições presidenciais de
2018, o atual presidente, Jair Bolsonaro e seus

oponentes de práticas ilícitas, como a corrupção,
e acabam por cair “no canto da sereia da
contravenção”

sem

planos

eficientes

e

comprometidos.226 No mesmo trilho, Fernando
Henrique

Cardoso

adverte

quanto

ao

florescimento de “formas abertas ou disfarçadas
de autoritarismo e violência ocupem a cena”.227

seguidores incorporaram e impulsionaram a

4. Alternativas à crise: a efetivação da

polarização, o “nós contra eles”, com lastro em

democracia deliberativa e as normas

uma guerra digital por meio das mídias sociais.

221

223

democráticas não escritas

Ibidem, p. 510.
Ibidem, p. 515.
223
ABRANCHES, Sérgio. Polarização radicalizada e
ruptura eleitoral. IN: Democracia em risco?: 22 ensaios
sobre o Brasil hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019,
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224
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Considerando a proposta de abordagem de
democracia deliberativa e as causas e efeitos da

e o distanciamento de políticos eleitos e os
cidadãos.

atual crise de legitimidade da democracia, resta
apontar alternativas de superação da crise. Por um
lado, a democracia deliberativa configura-se
como o objeto da própria crise de legitimidade
enquanto encontra em si a solução. Por outro, os
atores políticos – com ênfase nas autoridades
políticas eleitas – devem obedecer estritamente

Por um lado, a aposta de ampliação e
fortalecimento de mecanismos que favoreçam a
deliberação

pública,

vital

à

democracia

deliberativa, estabelece uma alternativa à atual
crise de legitimidade e à crise da democracia
representativa.
Para isso, deve-se abrir caminho a uma

duas normas democráticas não escritas, a fim de
evitar a erosão democrática por parte de

democracia

governantes democraticamente eleitos.

democracia excludente, em que os grupos

Em meio às propostas de alternativas de
superação, cabe ainda realizar uma breve análise
quanto à atuação de Jair Bolsonaro enquanto
presidente do Brasil desde o período eleitoral até

inclusiva

em

antítese

a

uma

funcionam como massas digitais orientados pelo
dispositivo “nós contra eles” e a idealização de
líderes messiânicos levam os afetos a assumir
uma “dinâmica segregativa”.228

o fim de 2019. Intenta-se, com isso, avaliar se

A união e o comprometimento em torno

Bolsonaro constitui-se como um governante

dos valores da democracia deliberativa são

potencialmente nocivo à democracia deliberativa

igualmente indispensáveis. A construção coletiva

com base em seu discurso e em suas decisões.

de uma orientação humanista envolve os valores

a) A democracia deliberativa: problema

ou solução?

da liberdade – em suas formas clássicas e
contemporâneas, que incluem, por exemplo, a
verdadeira implementação e efetivação de direitos

Como visto, as causas da crise de

relacionados à população LGBTQ+ – da

democracia originam-se de fatores externos –

igualdade – de direitos, de responsabilidade, de

como os fenômenos resultantes da globalização,

oportunidade, de recursos – e de solidariedade –

as crises econômicas e o impacto das redes sociais

em que o Estado oferece “mecanismos de

– quanto de fatores internos, vinculados à própria

proteção solidários que o mercado por si só não é

essência da democracia – como a burocratização

capaz de prover”229 e proporciona a construção de

228

229

DUNKER, Christian Ingo Lenz. Psicologia das massas
digitais e análise do sujeito democrático. IN: Democracia
em risco?: 22 ensaios sobre o Brasil hoje. São Paulo:
Companhia das Letras, 2019, p. 118.
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uma sociedade solidária guiada pela empatia, por

amadurecimento da democracia. Entretanto, se tal

se importar com o outro.230

combate se orienta por discursos vazios, que

Em referência ao Brasil, à desigualdade
social que impede a consolidação de nossa
democracia e ao combate a modelos políticos e de
convivência autoritários, Lilia Moritz Schwarcz
encontra a solução em um “projeto de nação mais
inclusivo e igualitário”:
Apenas o investimento numa formação
educacional sólida, ampla e equânime pode
abalar o ceticismo que tomou a sociedade
brasileira e animar a boa utopia de uma
sociedade mais informada, leitora, crítica e
capaz de dialogar. A intolerância fragiliza o
nosso estado democrático de direito, que pede
respeito entre ideias, experiências, práticas,
opções e costumes diferentes.231

Ou seja, a alternativa reside em um pacto
constitucional democrático que se volte à
efetivação de direitos e ao fortalecimento das
instituições.232 Nesse contexto, uma educação
cívica pautada na indisponibilidade de uma
cultura de tolerância e pluralismo e que não se
furte, inclusive, de apreciar as injustiças históricas
da própria democracia liberal constitui parte
essencial da alternativa à crise.233
O combate idôneo à corrupção e ao

“jogam para a plateia”, e por meio de outras
práticas ilegais, encaminha-se à construção de
terreno fértil “para que práticas ilícitas continuem
a florescer”.234
A aposta democrática implica, quanto ao
nacionalismo e aos conflitos étnicos, a proteção
de grupos minoritários de discriminação e de
obstáculos estruturais e a ampliação, em uma
democracia

inclusiva,

de

seu

escopo

de

participação na deliberação pública.235 Uma
proposta de nacionalismo inclusivo deve rejeitar
o sentimento populista e comprometer-se com a
garantia de direitos de todos os indivíduos.236
A alternativa quanto aos efeitos da
globalização e do nacionalismo pernicioso, que
encontram terreno fértil no discurso populista,
exige como saída a construção de um senso de
identidade e pertencimento. Quer dizer, avançar
em propostas de crescimento econômico que
propiciem a estruturação do mundo do trabalho e
que reforcem o vínculo de fraternidade e
comunidade, sem sacrificar as conquistas da

patrimonialismo, que se debruça contra políticos,
empresários e intermediários, expressam o
230
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231
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232
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233
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brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019,
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globalização e fechar-se em protecionismos e

globais, em que países, sozinhos, são incapazes de

medidas excludentes.237

resolver.241 Uma possível alternativa caminha em

É de se considerar, ainda, que o
nacionalismo,

enquanto

a

manutenção

de

vínculos nacionais, constitui uma benevolente

direção a construção de esforços globais e à
constituição de um nacionalismo inclusivo e
positivo.

criação humana, em formas amenas – o que

Por último, as mídias sociais e fenômenos

envolve, assim, valores como a crença de que

como o impacto dos discursos de ódio e de fake

minha nação é única, que lhe devo lealdade e que

news, as “câmaras de eco” e o uso de robôs, que

tenho especiais obrigações com seus membros,

impulsionaram a onda do populismo, exigem

em exercício de empatia e sacrifício pela

novas respostas. Se a regulamentação estatal

comunidade em uma visão de compreende que tão

constitui uma alternativa arriscada, dado que

somente a coletividade possibilita resolver certos

aposta em controle, melhor seria apostar em

confrontos.238 O patriotismo ameno beneficia a

formas de autorregulamentação, em que as

humanidade, em antítese com o ultranacionalismo

empresas de mídia social, como o Facebook e o

chauvinista, que impõe a supremacia de uma

Twitter, tomam papel ativo e se comprometam

nação, que requer a completa lealdade de seus

com os valores da democracia.242

membros e lhes retira obrigações.239

b) Normas democráticas não escritas: a

O patriotismo saudável se coaduna com a

tolerância e a contenção

globalização em seus aspectos positivos que a
valorizam – como o papel da União Europeia na
consolidação da paz nas últimas décadas e o
impedimento de uma guerra nuclear por parte da
construção de um regime internacional.240
Dilemas que envolvem o desafio ecológico e o
desafio

tecnológico

que

assombram

as

perspectivas para o futuro demandam respostas
237

Mounk, nesse sentido, afirma que a dinâmica dos
trabalhadores do Uber dificulta o senso de pertencimento,
em oposição às formas “convencionais” de trabalho,
apontando para a constituição de uma identidade ligada ao
trabalho que passou por uma profunda transformação
cultural. MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia:
por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la.
Tradução: Cássio de Arantes Leite; Débora Landsberg. São
Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 276-278.
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Francisco Weffort traz uma hipótese
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Em consequência, à medida que líderes sejam
democraticamente conscientes, aumentam as
possibilidades de uma democracia consolidada,
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de forma que líderes democraticamente eleitos e

imparcialidade, embora afirmasse, com razão,

não conscientes de seu papel na consolidação da

que basta sua eliminação para permitir o abuso da

democracia ou se meramente integrarem um

parcialidade.246

“aglomerado difuso de pessoas capazes apenas de
jogos pessoais ou setoriais” diminuem as chances
de consolidação. Se houver líderes autoritários, as
chances despencam.243

Conrado Hübner Mendes estabelece uma
regra de ouro da democracia: adversários
políticos devem se comprometer a não virar a
mesa e a respeitar as regras do jogo, em um pacto

Atentos à erosão democrática provocadas

de civilidade e de continuidade. Em outras

por líderes políticos eleitos, Steven Levitsky e

palavras, os atores políticos não podem se furtar

Daniel Ziblatt defendem que as democracias

de

funcionam melhor se houver estrita obediência,

performativo” de obediência à lei e nem de

por sua parte, a normas democráticas não escritas,

considerar a “supressão do inimigo” como um

amplamente conhecidas e respeitadas, que

valor a ser alcançado.247

funcionam como “grades de proteção da
democracia”.244

prestar

Nesse

um

“compromisso

sentido,

Levitsky

moral

e

e

Ziblatt

designam duas normas democráticas não escritas,

De fato, os mecanismos de controle usuais

princípios procedimentais que visam a controlar o

da democracia – que objetivam impedir o

comportamento de políticos,248 que auxiliam na

acúmulo excessivo de poder nas mãos de um

garantia da democracia: a tolerância mútua e a

partido ou de um político e conciliar interesses de

contenção ou reserva institucional.

diferentes grupos – muitas vezes falham ante a
políticos autoritários e populistas.245 Mesmo
Bobbio, em sua concepção de democracia liberal,
alertava quanto à limitação da separação dos
poderes – e, logo, o sistema de freios e
contrapesos – de sua função de garantia da

A tolerância mútua diz respeito à
consideração, por parte de contendores políticos,
do outro como rival legítimo, e não como
inimigo.249 Isto é, oponentes políticos que joguem
conforme as regras democráticas comprometemse a reconhecer entre si o direito de cada um de

243
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existir, de participar da competição e de governar,

confiança mútua entre os atores políticos. A

sem

“traidores,

desconfiança extrema esvazia a possibilidade de

subversivos ou desqualificados” ou como uma

comunicação mútua e a livre reunião dos atores

ameaça; em suma, trata-se da “disposição dos

políticos a fim de promoverem objetivos comuns,

políticos de concordarem em discordar”.250

inviabilizando a poliarquia ao prejudicar a

desqualificá-los

O

conteúdo

como

da

tolerância

envolve

considerações das abordagens de democracia
liberal,

coparticipativa

e

deliberativa,

contestação pública.253
Retomando Dworkin, a tolerância mútua

que

não condiz com a ofensa e a censura, que mutilam

comprovam seu papel fundamental no núcleo do

o discurso democrático, a terceira dimensão da

ideal democrático.

democracia coparticipativa, e impedem qualquer

Bobbio afirma que o ideal de tolerância e
o ideal de não violência, enquanto valores de
democracia,

rejeitam

a

possibilidade

de

considerar o rival político legítimo como inimigo,
apostando no livre debate de ideias e no ideal de
irmandade, que une os cidadãos a um destino

empreendimento de governo autocoletivo.254 Seu
pensamento se aproxima da teoria do agir
comunicativo e a deliberação pública de
Habermas, que atém a possibilidade de discurso
racional

à

integridade

das

estruturas

intersubjetivas.255

comum.251 A democracia, assim, implica o

À luz do contexto histórico atual, as

respeito ao dissenso, a possibilidade de livre

mídias sociais auxiliaram os populistas a travar

formação de consensos e a necessidade de uma

uma luta política voltada à destruição da imagem

sociedade pluralista.252

do oponente, com vistas à eliminação de seu

A concepção de poliarquia de Dahl
presume o conflito e a cooperação, baseados na
250

Ibidem, p. 103-104.
O ideal de tolerância tem a ver com a não imposição da
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solucionem conflitos sem violência. BOBBIO, Norberto. O
futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo.
Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2017, p. 106-110.
252
Ibidem, p. 100-104. Por isso, a democracia não prescinde
da polarização, que lhe é necessária e saudável. No entanto,
uma polarização profunda, entre partidos fortes com visões
incompatíveis e segregações que impedem a interação
político-social, enfraquecem a democracia pelo desrespeito
à norma da tolerância mútua e por meio da percepção de
mútua ameaça. LEVITISKY, Steven; ZIBLATT, Daniel.
Como as democracias morrem. Tradução: Renato Aguiar.
Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 115. É nesse sentido que

caminha a polarização no espectro político brasileiro atual,
com a presidência de Jair Bolsonaro, que enfraquece a
aposta democrática no comprometimento com valores
compartilhados e no respeito à pluralidade. ABRANCHES,
Sérgio. Polarização radicalizada e ruptura eleitoral. IN:
Democracia em risco?: 22 ensaios sobre o Brasil hoje. São
Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 31-32.
253
DAHL, Robert A. Poliarquia: participação e oposição.
Tradução: Celso Mauro Paciornik. 1. ed. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 2015, p. 147-154.
254
DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a
prática da igualdade. Tradução: Jussara Simões. 2. ed. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 512.
255
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre
facticidade e validade, volume I. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.
196.

Rev. Cf. ODP. Maringá, PR, v.1, n. 1, p. 1-16, jan./jun. 2020

139

251

Vítor de Souza Ishikawa

vínculo com os cidadãos.256 Daí se origina uma

como Donald Trump, Nigel Farage (Ukip) e Jörg

das causas da crise de legitimidade moral: esse

Mauten (AfD), Bolsonaro expressa “o desejo de

meio intolerante de contenção política leva ao

eliminar o competidor”, discurso que atenta

sentimento popular de desconfiança e de

contra à ideia de política e à democracia.260 É que,

reprovação moral que atinge o conjunto de

conforme denota Eliane Brum, um governo que se

políticos e da própria política e constrói um

alimenta da guerra, como o do presidente

discurso de rejeição integral ao “estado de

Bolsonaro, o faz porque esta separa as pessoas,

coisas”, ampliando a força do discurso populista

tornando-as inimigas entre si e minando a

e autoritário.257

construção coletiva do futuro e a solidariedade.261

Nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro

A segunda norma democrática não escrita,

desrespeita constantemente a norma de tolerância

a contenção ou reserva institucional, significa

mútua. Durante a eleição, Bolsonaro a tratou

“que os políticos devem ser comedidos ao

como uma guerra em que se visa à “erradicação

fazerem

do inimigo”, entoando frases como “Petralhada,

institucionais”262, relacionada ao autocontrole e

todos vocês vão para a ponta da praia, vocês não

ao não abuso do direito, de forma a afastar táticas

terão vez em nossa pátria” e “Esses marginais

que ofendam a civilidade e o jogo limpo e a

vermelhos serão banidos de nossa pátria”, em

exploração de prerrogativas institucionais, o que

referência ao Partido dos Trabalhadores e seus

inclui o aparelhamento da Suprema Corte por

apoiadores, em que Fernando Haddad (PT) se

parte do Governo e o exercício do poder por meio

constituía

de decretos, visando a driblar o Congresso.263

como

seu

principal

adversário

eleitoral.258
Quanto

uso

de

suas

prerrogativas

É o que ocorreu, por exemplo, na Hungria
ao

respeito

à

pluralidade,

e na Polônia. Nesta, o embate entre o Poder

Bolsonaro declarou que as minorias deveriam ou

Executivo e o Tribunal Constitucional resultou

se adaptar à maioria, ou sair do país.259 Assim

em manobras que objetivaram diminuir sua

256

CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia
liberal. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Melo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 21.
257
Ibidem, p. 30.
258
ABRANCHES, Sérgio. Polarização radicalizada e
ruptura eleitoral. IN: Democracia em risco?: 22 ensaios
sobre o Brasil hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019,
p. 25-26.
259
Ibidem, p. 47.
260
Ibidem, p. 31. Ângela de Castro Gomes define que o
“eixo central de sustentação política” do discurso de
Bolsonaro se volta à “violência aberta” e ao “sentimento de
ódio àqueles definidos como seu inimigo”, atingindo dois

pilares fundamentais da Nova República: “a convivência
com a pluralidade política e o respeito à diversidade social”.
GOMES, Angela de Castro. IN: A política brasileira em
tempos de cólera. Democracia em risco?: 22 ensaios sobre
o Brasil hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p.
176-190.
261
BRUM, Eliane. Brasil, construtor de ruínas: um olhar
sobre o país, de Lula a Bolsonaro. Porto Alegre,
Arquipélago Editorial, 2019, p. 299.
262
LEVITISKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as
democracias morrem. Tradução: Renato Aguiar. Rio de
Janeiro: Zahar, 2018, p. 19-20.
263
Ibidem, p. 107-109.
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capacidade de controle em favor do Governo. Na

(art. 127, caput, da Constituição Federal), a

Hungria, Orbán editou normas de nomeação de

despeito de suas funções institucionais.265

ministros da Suprema Corte e aumentou sua
quantidade de membros para indicar magistrados
ligados ao Governo.

Ao contrário dos Ministérios Públicos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
para a nomeação do Procurador-Geral da

Em campanha eleitoral, Jair Bolsonaro

República não se exige, do presidente da

anunciou que ponderava ampliar as cadeiras no

República, a escolha entre os indicados de uma

Supremo Tribunal Federal e/ou diminuir a idade

lista tríplice, composta por integrantes da

de aposentadoria dos ministros do Supremo a fim

carreira.266

de liberar cadeiras para sua indicação, afirmando

presidentes, desde 2002, tenham determinado sua

que gostaria de “botar pelo menos 10 isentos lá”

nomeação com base em uma lista tríplice

já

formulada

que

as

“decisões

do

Supremo

têm

Entretanto,

pela

embora

Associação

todos

Nacional

os

dos

envergonhado a todos nós”.264 Alvo de críticas,

Procuradores, Jair Bolsonaro, em 2019, recusou-

Bolsonaro descartou levar à frente as duas

se a segui-la, apesar de sua elaboração, e nomeou

propostas.

Augusto Aras, por meio de critérios ideológicos,

Conforme o art. 84, XIV, da Constituição
Federal, compete ao Presidente da República
nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o
Procurador-Geral

da

República,

chefe

do

Ministério Público (art. 128, II, § 1º, da
Constituição Federal). No Brasil, cabe ao
Ministério

enquanto

considerar que sua decisão violou, mesmo que
não tão gravemente, a norma de contenção, dado
o papel institucional do Ministério Público e a
justificativa democrática e a tradição de seguir a
lista tríplice.267

instituição

A contenção se trata, portanto, de uma

fundamental,

norma profundamente relacionada com o vigor

defender a ordem jurídica, o regime democrático

das instituições democráticas – a saúde da

e os interesses sociais e individuais indisponíveis

democracia se mede por sua robustez.268

democrática

Público,

que não figura entre os nomes indicados. É de se

independente

e

Encontra-se um ponto de contato entre a

264

MENDES, Conrado Hübner. A política do pânico e
circo. IN: Democracia em risco?: 22 ensaios sobre o Brasil
hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 242.
265
Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito
constitucional positivo. 40 ed., rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2017, p. 609-610.
266
Ibidem, p. 606.
267
KRÜGER, Ana; MAZUI, Guilherme; OLIVEIRA,
Mariana. Bolsonaro indica Augusto Aras para novo

procurador-geral; aprovação depende do Senado. G1,
Brasília, 05 de set. de 2019. Disponível em:
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/05/bolsonaro
-indica-augusto-aras-para-procurador-geral-darepublica.ghtml. Acesso em: 13 de nov. de 2019.
268
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo
brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019,
p. 87.
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tolerância mútua e a contenção: o dispositivo “nós

democracia consolidada, e aprofundará os efeitos

contra eles”, expressão de perniciosa polarização,

da crise de legitimidade da democracia no país.

“contamina não só a compreensão e a avaliação
das instituições mas também o dia a dia das
relações pessoais”.269

5. Considerações finais
Este trabalho objetivou enfrentar as causas

O respeito por parte dos atores políticos às
normas formais e informais atesta a existência de
democracias estáveis e seu desrespeito, a de
populistas e políticos autoritários,270 que se
voltam ao desenvolvimento de uma política de
eternidade. Em exercício de cidadania, ao povo

e efeitos da atual crise de legitimidade da
democracia e, com base na abordagem da
democracia

deliberativa

à

luz

do

Estado

Democrático de Direito, em harmonia com as
conquistas da democracia liberal e da democracia
coparticipativa, oferecer alternativas à crise.

cabe atestar a violação de normas democráticas –

Conclui-se que a democracia deliberativa,

escritas/formais ou não escritas/informais – e

apesar de encontrar em si algumas causas que

garantir seu cumprimento sob pena de uma

explicam a crise da democracia representativa,

oposição com vista a apostar em alternativas que

revela que é por meio do fortalecimento de suas

ou limitem, ou retirem o poder de populistas e/ou

instituições e de seu ideal que se pode pensar a

autocratas, por meio de um processo que obedeça

superação da crise internacional e um caminho à

igualmente às normas jurídicas e democráticas e

sua consolidação no Brasil.

que

se harmonize

com

os

esforços

das

instituições.271 Por isso, se continuar a violar as
normas

democráticas,

Jair

Bolsonaro

inevitavelmente provocará uma gradual erosão
democrática, em um país que não goza de uma

Para isso, verificou-se a necessidade de,
tão logo, promover um comprometimento amplo
dos cidadãos e dos atores políticos a um pacto
constitucional democrático que não disponha de
valores centrais, como a liberdade, a igualdade e

269

Ibidem, p. 212. Höffe vincula o pluralismo à tolerância
e à contenção ao afirmar que “por reconhecer os indivíduos
como pessoas responsáveis por seus próprios atos e como
cidadãos emancipados, o pluralismo contesta o direito de
quaisquer instituições coercitivas em estabelecer
determinadas formas de vida. O pluralismo concede aos
mais diferentes indivíduos a liberdade de seguir sua própria
forma de vida, vinculando esta liberdade, ao garanti-la a
todos, à justiça”. HÖFFE, Otfried. A democracia no
mundo de hoje. Tradução: Tito Lívio Cruz Romão. São
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 236.
270
Mounk inclui entre as normas informais, não escritas,
que “insurgentes políticos não glorificam governantes
autoritários do passado, não ameaçam prender seus
adversários, nem violam os direitos das minorias étnicas e
religiosas”. MOUNK, Yascha. O povo contra a

democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como
salvá-la. Tradução: Cássio de Arantes Leite; Débora
Landsberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 140141. Bolsonaro, mais uma vez, falha: em 31 de março de
2019, o presidente mandou que seu porta-voz afirmar que
ele havia ordenado que o golpe militar de 1964, que
completara 55 anos, “recebesse as comemorações devidas”,
em glorificação já costumeira por sua parte deste período
autoritário e ditatorial na História do Brasil. BRUM, Eliane.
Brasil, construtor de ruínas: um olhar sobre o país, de
Lula a Bolsonaro. Porto Alegre, Arquipélago Editorial,
2019, p. 290
271
MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia: por
que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la. Tradução:
Cássio de Arantes Leite; Débora Landsberg. São Paulo:
Companhia das Letras, 2019, p. 223.
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a solidariedade. Em outras palavras, trata-se de

BITTAR, Eduardo. C. B. Introdução ao estudo

estabelecer um caminho à efetivação de direitos

do direito: humanismo, democracia e justiça. 2.

de liberdade, direitos sociais e direitos políticos

ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva Educação,

que possibilitem o pleno exercício democrático e

2019.

o cultivo de uma sociedade que propicie virtudes
cívicas voltadas ao pluralismo, à tolerância e ao
respeito.

______________________. Teoria do Estado:
filosofia política e teoria da democracia. 5. ed.
rev. atual. e modificada. São Paulo: Atlas, 2016.

Sob a ótica do comportamento de políticos
eleitos e das instituições, a violação de normas
democráticas escritas e não escritas inviabilizam
os pressupostos de uma democracia íntegra. Não
basta, portanto, garantir o sistema de freios e

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia:
uma defesa das regras do jogo. Tradução: Marco
Aurélio Nogueira. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra,
2017.

contrapesos, essência da separação dos poderes.

______________.

Cabe, ainda, prestar pleno respeito às normas de

Organização: Franco Sbarberi; Tradução: Jaime

tolerância e contenção, de forma a, por um lado, a

A. Clasen. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2015.

tratar adversários políticos como legítimos, e não
como inimigos, em comportamentos e discursos
harmonizados com a regra do jogo e não
submetidos à polarização radical, e, por outro, não

Política

e

cultura.

BRUM, Eliane. Brasil, construtor de ruínas: um
olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro. Porto
Alegre, Arquipélago Editorial, 2019.

abusar das prerrogativas institucionais com vistas

CANOTILHO,

J.

J.

Gomes.

Direito

a uma política de eternidade.

constitucional e teoria da constituição. 7. ed.
Coimbra: Almedina, 2003.
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